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Çin hükumeti, Japonyanın bütün metalibatını kabul etti 
.. 

Mısır Kralı taç giyiyor 

Şimali Çin, baştanbaşa Japonyallın 
bir nevi müstemlekesi oluyor 

Kral Faruk, büyük tez 
hüratla karşılanacak 

Japon Harbiye Nezaretinin resmi bir tebliği, uzlaşmayı 
etti. İki taraf asker sevkıyatına nihayet verdi 

ilan 

Mısır hükumeti 20,000 kişilik 
ordu teşkil edecektir 

Jskenderiye, 23 ·( Radyo) -

-::--_tozan mu--ahedesı·nı·n 1 etmiştir. japon ateşemiliteri .Nankinli-
lerin cenubi Hopeideki askeri faa· 

Kral Faruk ile \'alide kraliçeyi ve 
prf'nsesleri hamil olan 1''il npu· 
ruoun muvasalatına intizar olunu· 
yor. 

Kral hakkında büyük bir istik· 
bal mera~imi yapılacaktır. Kahire· 
den yüz binlerce halk, kralın istik· 
balinde bulunmak üzere buraya 
gelmiotir. 

yı[dönÜmÜ liyetleri dolayıeile bu takviye kıta· 
Bugün Loztm muahede ioin 

011 dördüocü )'ıldönilmünü idrak 
td' 1Yoruz. 

Loun, Türk tarihinin snlıifde· 
l'İ 
. llde, ahın yaldız parlaklı~ı ta~ı· i"11 bir \'esikndır. Lozan. garh dip· 
0
tn" i inin ruhuna \'e kafıısıoıı bli· 

~ın olan bütün tclukkilcriu ve 
l>dgaınlığıo y1kıldığı bir giin olaral. 

~tahit edilebilir. On dört ) ıl e•.-c:l 
ı lirle ve dünya nıünıı ebatı, İ met 
llilııu·· •· · d''' l h 1 nuo Petır ıeı >u a eser e 

Ytı)' . c 1 hır merhaleye varmı~tır. 
t O ınanlılığı bol bol i'ıismar 
~11 garb, o gün, Tilrk kılıcının 

lil:unda getirilen ve } üz binlerce 
:hid 1'ürkün kanı ile hazır1anmı~ 
() •ı:ı bir hakikati kabul etnıi~ ve 
'-ı~tııanlıya dik tutulan kafa. Türk 

illetine boyun eğmi~tir. 
, Lotan, m ukaddea bir saadet ve 

'ttir. 
b..!, ~zao, karanlık ve uzun bir 

.;""- eci, akla ğmaz he ablann 
ı. Uhlleeheaioin yapılmaeıdır. Her 
l' ~dan büyük Urlar çıkaran 
~ Grlc dehası, yepyeni bir kıymet 
il \' l l>t •r ık olarak J..ozan masasına 
'Uttıııca neler taafiye etmedi? 

ti 1 - İktıııadi istiklalimiv. üze· 
lldtki bağlar. 

2 - Kapitülfleyonlar, 
'1. 3 - Ekalliyetler ve hüküm• 
-11~ l haklarımızla tearuz eden 

'-lar. İlb .. 
' l'Grkiye; aşağı yukarı, yarı müs· 
~tlc vaziyetine getirilmişti. Ec· 

Sıı 8trmaye!i, Türk topraklan 
~ de en genio imtiyazlara ma· 
~ bulunuyordu. Bu sermayenin 
~tara, ecnebi devlet miidaha· 
)11tıl "e siyasi hareketleri geli· 
~ ıı. 'Yaptığımız tavizlere niha· 

'~Oktu. Oıımanlı hiikumetine aid 
hft '1 •e her mülihazada, yabancı 
'~sı birinci derecede rol oy• 
tt_ti ·. l'.cnebi devlet elçisi, Osmanlı 
~Ye Tezaretinin işlerine mü· 
~y tdecek kadar kendind~ !!a· 

; göriirdil. 
~ l'1 •bili isyanlar ve hart>ketler· 
~t t lltlalı:a bir e .. nebi müdahalesi, 
~t~~llthi parmağı vardı. Son bir 
~ l>1' "elı:ayiin hepsinde, hu tr. İ· 

il rllıak izleri yn~amaktıtdır. 
~Ut liııyanın ı•n L;üçiik de"·letleri 
it~,;, ~il kndar Ln it bir oyunı·ak 

!\. •ııe dü~nıemişlcrdir. 
~t b, ~ildi tnbiiyetimiıde yn~ıynıı 
ı.~ i~ ~tıııı ekalli et namı ahında 
~ ''>a· . J 1 ' d·· ;e tacı s•yeıı ıazı un ur· 
tıdi, ~toa ecnehi lıi ma) e~i gön1 r· 

~I tıt 1 " bu unsurlar. sık ık o~
ııı. cam· 

ı '\I ıa ının hüıüu lııızıırııou 
' Ctlı·rıli 

~-t. ıtkarıd ." . . . ·ı . 
'rltGıi a ı~aret cttığıınız gı 11, 

~~tıd )Otıların, imtiyazların llf· 

l\ı.ı.. "'' h· • • . . l. ~ "l tli Ja~ı tH\"IL ıetı)t"D ur ee· 

1
,'tt bQ açılırdı. lkta adi, siyasi \'e 
ı..~'ld!! liin istiklalimiz, muhtelif 
ll '•ltyid d·ı • . , . . b' t ttc ~ ı ınıştı. .1. anı, ır 

ı ' Yrııılllabsu olan bütün hakla· 
' r"•t •lıaşında, kendine pa) \'C 

~~ley~•lı:arnıağa kalkmıo ve bi· 
ı l\ı it 0 devletin şeref l'e hak· 
1• 't, 1.ııtdeııdi tlileğine rröre bağla· 
'1tı.. ıq it o 
~.~~i b ctıni~ tasallutlar nrdı. 
l ,,' de•ı 0}le bir müessesenin ha· 

~-. et 
'otel Vasfı Ja sarsılmı~ hu· 
4 ıı .. 

' '-ııır1ı; -SO,. • istiklal aava~ıoı oe· 
11 3 iincü sahifede-

Bir Çin ağır makineli tü/engi ateş l!digor 
Tientsin, 23 [A.A.] - j:ıpon pon teşemiliteri B. 1mai ecnebi 

~"' ederini J.ınmi olan \"'C dün sazetecilerinı kabul ederek. 27 İnci 
1 Jngkuya gelmeleri beklenen nak· Çin ftrkasıu,o Ci!ı~apon itilafı 

liye vapurları henüz ,·a~ıı olma• mucibince Vansping \'e Pekin mın· 
mıştır. takalarının tahliyesine devam et· 

Malum olıtuğu veçhile bu va· mekte olduğunu söylemiştir. 

purlar japonyadao aynlmı~lardı. Mumaileyh Ilopeide vaziyette· 
Şimali Çindeki \'ek.ayiin inkişafına ki gcrginli~iu zail olmuş olduğunu 
intizaren Dairene u~rayıl.ı orada beyan ,.c mühim miktarda japon 
beklemekte olmaları mubtemehlir. takviye kıtaatı beklenilmekte ol· 

Pekin 23 [ \..A.J - Pekin ja· duğunun doğru oldu~unu kabul 

Bugün çok hayırlı bir işe başlıyoruz 

Memleketimize servet 
getirecek olan yaş 

üzüm sevkıyatı 
Üzüm Kuramunun, büyük bir itina ile 
hazırladığı 2000 kutu nefis üzüm, bu 

gün Londraya gör. deriliyor 

Harbi umumiden cH·I iptiılııi 

u~ullerle Odeım \"e lskcnderiyı·ye ! 
scvkedilcn ve ~ok rağbet gören 
yaş üzümlerimiz, her nı ıleme yir· 
mi senedcnberi bir daha ılır pazar· 
lara arzediluıemiş ve )Ulnıı kuru 
olarak ihraç olunmuştur. 

Bulgaristan, Yuoani tan ve İs· 
paaya iizilmleri y•ı olarak Jngille• 

re, ,\lı ır . H' Almanya pi1aııalann· 
da yük ek f iatlerle satılırken her 
bakımdan ılalıa nef i olan üzüm· 
luinıiıin yaş olarak ıhra~ edile· 
memesi iktı!adiptımız için mühim 
Lir zanrdı. 

lktı ad Vekaleti bunu nazarı 
dikkate alarak, İzmir üzüm kuru· 
mıııııın pş üzüm ihrarına ha~la· 

ma ıııı teıısib etmiş \'e bunun için 
Hi11ın gdt·ıı lıanrlıkların )'al'ılına· 
cıuıı hilılirmi~ti. 

H<'r türlii tertibatı alnıış bıı· 

lunao kurum, lıııgün m. parti ola· 
rak 2 hin sandık içinde :.>O ton 
üziim ihraç edecektir. 

Dıı ü:ı:ümlcr. kurumun mulıtc· 
lir ycrlcrcle kiraladıAı çelı.irılt·k~iz 

ve razak1 ha~l:ırıııdan kesilmi~ ve 
ımdılı.lara yerleşinciye kadar üç 

elden geç<'rek: tcınizlenmi~ ve :.e• 
çilmiştir. Ufak ılnneli görülen v~ 
çiırünıesi muhtemel bulunan &al· 
kıınlar tefrik edilerek kurumun oı· 

rahant!Sioe se\'koluomu~, en nef iıı 
olanları ambalaj edilmi~tir. 

logiltere piyasalarına gönderi· 
len bu üzümler, İspanyanın Alma· 
riya, Bulgaristanın Hafız Ali ve 
Arjantin üzümlerile rcknbeı ede· 
bilecek, hatta onları mağliıb ede· 
cc" evsaf tadır. 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

atının celbi muhik okluğunu söy· 
]emiştir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede - Kahire, 23 ( Radyo ) - Kral 

Suriye ile de anlaşıyoruz 

Bir heyetimiz yakında 
Şama gidecek .... _.. 

Suriyenin 
arasında 

arzusu üzerine iki memleket 
bir dostluk paktı imzalanacak 
~~-----------İstanbul, 23 (Radyu) - Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı Bay 

uman Menemencioğhındo riyasetinde teeekkül eden heyetimiz, Suriye 
ile eiyasi müzakerelere baılamak ür.ere yakında Şama gidecektir· 

Heyetimiz( Suriye hülı.ümetinio gösterdiği arr.u herine iki memle· 
ket arasında bir doıtluk muahedesi için kvouemalarda bvlUDaC'aktır. 

r 
Türk Tarihi 

ikinci kongresi 
Bütün dünya profesörleri gelecekler 

ve Atatürkün mi saf iri olacaklardır 

' 

Bclgrad, 23 [Radyo) - 20 cylıilde 1ııtanbolda akdedilecek olan 
Türk Tarihi ikinci kougresi için timdiden mllbim hazırlıklar yapıl· 

maktadır. Kongre münaeebetilr. tarihi eserlerden fimdiye kadar misli 
görülmemiş derecede kıymetli bir sergi hazırlanmaktadır. 

Türk 'farihi kongresine Amerika, İngiltere, Sovyet Rusya, Fran· 
sa, Almanya, İtalya, 1eveç, ~orveç, Bulgaristan, Y unanietan. Roman· 
Y"• İsviçre, }'inlandiya Danimarka, Hollanda tarih profesörleri davet 
edilmioler ve profesörler bu daveti kabul etmiolerdir. 

Dünya tarih profesörleri, Türkiye Cumhorreiei Atatürkün mi11a. 
f iri olacaklardır. Hongreden maksad, medeni)eti be~eriyenin inkişaf 
ve yükseli~inde Türk ulu9unun yaptığı büyük hizmetleri tebarüz 
ettirmektir. 

~~~--~~------------------J Kilovat tarif esi 15 kuruşa indiriliyor 

Tarife, pazartesi günü 
tesbit · edilecektir 

Bay Muhiddin tarif eyi bizzat Na
fıa Vekaletine götürecek 

- - n. :Muhiddin Do~ııkauın riya!<elin
dc nafıa mües e cleıi ve komiser· 

< f liAi Jııircsindc ıoplanmı,tır. Ö[;le· 
den evci başlıyan toplantı, saat on 
be~e kadar de,·am etmi~tir. Ko· 
mi"yonJa belediye azaiıı olarak 
encumeııden n. ~lu:ı:affer ve elek· 
trik şirketi namına fıınir tramvı1y 
ve elektrik şirlı.cti direktörü n .. y 

Tarifenin indirilmesin isti-
gen Bag Muzaffer · 

Önümfüı:deki altı aylık devre 
iı;ia elektrik kilovat ücretini ye· 
niden tesbit edecek olan tarife 
komisyonu, AnkaraJan şehrimize 

gelen Nafıa Vekaleti şirketler ve 
müeNeHlor umum müdQı muavini 

Gorıııt>zano hazır hulııoınu~lardır. 

Kilovat ücn·tiuin tesbitine eeas 
olan formüle göre, kömür, İfÇİ \'e· 
tıaire ücn•tleri birer hirer tetkik 
eıJilmi§ ve bu ücretler üzerinde 
nıünakaıa olunmu.-ıur. Ilımdan altı 

ay evci tesbit edilen 17 kuruş 

ücret üzerinde de epey müzakere 
cereyan etmiotir. 1935 tarihli mu· 
~kavde zeyline göre, tarife komis· 

yonu, yeni tarift>yi tesbit eı1ioce 

17 kuru:luk tarifenin tatbikine 
başlanacaktır. 

Dükü miizakere eenasıoda 

belediye azuı, .. ilovaı ücretinin 
yüksek oldu~unu söylemiş, 15 ku
ruta indirilmesini ietemiotir. Bu 
taleb Ü.zerine oh·ket direktörü İZ•· 
bat vermio ve u:ıua uzadıya görü· 

tülmilttür. Yeni kilovat tarifti, 

Mısır Kralı S. M. Fara 
Farukun tai; gi} me merasimi, b 
ayın 28 inde yapılacaktır. l\iya 
meclisi, taç gıyme merasimini ,m 
teaJub devlet umurunun tedviri 
k.rala teffiz edecektiı': 

Kahire, 22 (A.A.) - Mebusa 
mebusan meclısındc .ı.'labaa Pa~ 
hilkiimelin milli mildafaa te§kil 
tım vücudc getirmeğe son derec 
faaliyetle devam etmekte Q}duğun 
be}an etmi§tir. 

) irmi bin kişilik bir ordu v 
cude getireceği \·e iki milyon yed 
bin liralık rencvi bir büdce kabu 
edileceği tahmin edilmeUedir. 

Amerika 
Filistinde manda 

alacak? 

Bag Rul 
\'a,ington, 22 (A.A.) - Bay 

Hull, Amerika Birleşik dc\;leıleri· 

nin Fili ıio tizerincle bir manda 
kabule amade olclu~u haklnnda 
İngiliz menabiinden veıilf'n hahnle 
etrafında kat"i beyanatta hulun· 
maktan imtina elmiş ve yalnız 

eunlan söylemi~tir: 
-Bu olı!a olsa nazari lıir ılü, il· 

nüştür. Yoksa kat'i bir teklif 4Jt>~il.. 
Ilükfımct melıafilindc EÖ)len· 

di~ine gör., Vaşington üurine hir 
manda almak i tcmemektedir. Esa· 
sen Amerika Ilirlı:~ik c]e,•lctleri 
daha 14120 de hir manda, ı redde,·· 
lemi~ti. ' · 

Iluradoki kanaat mandanın 
mu,·akkat hir lıal surcl! olduğu ve 
bunu istikltılin takih etme i lazım 
geldiği merkezindedir. Bu uretle 
Irak, Lübnan \'e Suriye ietiklfille
rioi almı~ bulunmaktadır. Amerika 
Birleşik devletini manda kabul 
etıuiyccektir. Fili tin mt> elcsine 
şayanı memnuniyet bir hnl sureli 
bulmak manda sistemini icad et· 
miş olan devletlerin vazifC!!idir. 
~--~~----~-~~~~ 

pazartesi günü B. Muhiddin Do~u· 
kanın .riyasetinde yapılacak ikinci 
toplantıda teahit edilerek. ve Bay 
.Muhiddin, yeni tarifeyi tasdik et· 
tirmek üzere "afıa Vekaletiuo 
g6till'e~ktir, 



• 
Sayfa 2 ANADOLU 

tJ(JiQ 
''Faik olmak,, sevkıtabiisi 

ç_imento fiatleri tesbit edildi ~" -

Mahkum 
ve mevkuflara 

••• 
Sıcak yemek ve ek· 
melı yedirilecektir. 

· Kızılay kurumu tarafındın 

irfan Hazar 
Kendi hasmıoı yere yatırıp ooa tefevvukuou tasdik ettirdikten aon· 

ra birdenbire eslı.i ıiJddetini kıiybeder. Mülayimleşir. Geri geri çekilir· 
k~n m•~hib arkadatıoa acı) arak bakar. 

f nııanlar ve hayvanlar araı.ında en müdhit mücadeleleri doğuran 
amillerden birisi ve en mühimmi şüphe yok ki " tefevvuk., iddiaaıdır. 

Ateıli bir münaka~e havaın içinde, hakkımızı teslim etmiye başlıyan 
tliitnıa111ru11.a artık hiicum etmekten çekiniriz. Ona merhamet ederiz: 
davamııun zararına da ol .. a, yarı yarıya uııuo da fikirlerini kabul ede· 
rek bıraz evel kendi inde açtığımız manevi yaralan bizzat kemlimiz 
earmıya çalışırız. 

Vapurdan diJ
fen kadın ---··-···--"-Dalgalar arasında 

kaybolmuş ve bir 
daha görünmemiş 

Muhtekirler hakkında 
kibat yapılacak 

ta• hapishanedeki mevkuf ve mab· 
~umlara hergün sıcak yemek 

verilmek üzere hapishanede 

'e7.ar, biaman clü~maııı Pompenin iilümünii doyduğu zaman matem 
alameti olarak hemen sakal ko)averdi. Şarlken, 'Birinci Françoisnın ı•sa· 
reıioi haber aldığı gün bütün e~leoceleri kati emirlerle ınenuetti. 

Milcadelede gözlerini kaybeden ve ağır yaralı olarak yerlerde sürünen 
esirler ön6nde, en vah~1 hayvanlar bile ·fwikiyetlerinin teslim edildiğini 
görünce• anide vabfetlerirıJerı tecenüd ediyorlar \ "C derın bir Üktite 
dalıyorlar .• 

Bütilo hayat kıtvgaıunı, •·tefevvulı. etmek,,, ••daima bakim olmak,,, 
'·bepoilmek,, 1evkitabiilerile izub edebiliriz. ilimde, edebiyatta, iktı· 
eadda. renkidde, felsefede. aıktıt ve her tfirln yaratmalarda hep bu 
"faik olmak,, ihtirHı biiyük rol oynıyor. Bu ihtiras ortadan kalksa, 
ferdler Ye dolayııile uluslar arasındaki çekişmeler nihayet bulur; dünya 
Mit limanlık keıtilir demeyiniz! Çüokü medeniyetler, maııtteeesüf ferdle
rin Ye alallano "daima tefevvuk etmek.,. "daima hakim olmak,. yant· 
Jarile beıleniyorlar ve ense yapıyorlar! 

Bir Japon fakat bu düğme cinayetin 
edebT mUsabakasll meydana çıkmasına sebep ol-

Tokyoda, Mikadonun sara· muştur. 

yında imparatorun nezareti Bakınız nasıl? 
altında bir edebi müsabaka Ted1Cikatı yapan detektif, 
a(!llmıştır. vaktin öğle olduğunu nazarı 

Bu niisabakanın mevzuu dikkate almış ve cinayet ye· 
•Karlar altında bir kadın!" dır. rine yann bir lokantaya ye-

Bu müsabaka beynelmilel· mek yemek üzere girmiştir. 
dir, her milletten arzu eden Detektif yemek yirken lo· 
iıtirak edebilir. Hatta Fran· kantada bulunanların caket
sadan bir kaç kişi iştirak et· ferine bakmaktan kendisini 
miştir bile. Japony•dan ise alamamış nihayet bir adamın 
iıtirak edenlerin adedi 41488 caketinden bir düğme eksik 
dir. Vay, bu müsabakamn olduğunu görmüştür. Ve ya-

Evelki gün Beyruttan lima
nımıza gelen Fransız bandıralı 
Providans vapurundan Beyrut 
açıklarında denize düşen Sima 
adında bir Ermeni karısının 
boğulma hadisesi hakkında 
Emniyet müdürlüğünce tahki· 
kat yapıldığını dünkü sayımız
da yazmıştık. Tahkikata göre 
vak'a şöyle olmuştur: 

Providans vapuru, Beyrut 
limanından hareket ettikten 
bir müddet sonra lstanbullu 
ve Türk tebaasından olan Bn. 
Sima bir sinir buhranı geçir· 
miş, güvertede koşarken deni
ze düşmüş ve dalgalar arasın· 
da kaybolmuştur. Kaza üzerine 
vapur durmuş ve araştırma 

yapılmışsa da kadının cesedi 
bulunamamıştır. Vapur, lima· 
nımıza gelince kaptan, zabıtaya 
müracaat ederek vak'ayı ha· 
ber vermiş ve zabıtaca vak'a· 
nın şahitleri dinlenmiş, ifade· 
leri alınmıftır. Etli beş yaşla
nnda olan Bn. Sima, lstan
buldan beraberinde götürdüğü 
kızını, Beyruttaki akrabası 
nezdinde bıraktıktan sonra 
f stanbula dönüyordu. Ölüm 
hadisesinde kimsenin alakası 
bulunmadığı zabıtaca tahki· 
katla tesbit edilmiş ve tahki· 
kat evrakı müddeiumumiliğe 
verilmiş, müddeiumumilik, ha· 
disede kimsenin alakası bu 
lunmadığından evrakı hıfzet· 
miştir. juri heyetinin başına gelenler!. pılan tahkikatta katilin bu 

SUprUnlUIDOe adam olduğu meydana çıkmış B • • 
.tllan muceyh.rler orsa secımı 

Çimento tacirleri, dün Ticaret 
Odasında toplandılar ---------Hükumet, 20 Tem muzdan 1 dar getirilmesi için ne kadar 

itibaren çimento fiatleri üze· nakliye masrafı verildiği tes
rinde tenzilit yapmış ve lktı- bit olunmuş ve ton başına 50 
sad Vekaleti bir tebliğ neşre· kuruş depo masrafı ile kir da 
derek yeni satış fiatlerini bil- ilave edilerek çimentonun bu· 
dirmişti. rada toptan olarak kaç ku· 

Vekaletten bu hususta Oda- ruştan satılacağı kararlaştml· 
ya bir tamim gelmiş, fakat bu mıştır. Buna göre, tüccarlar 
tamimde bir rakam hatası fabrikadan 17 ,50 kuruştan 
görüldüğü için Oda keyfiyetin alacakları Portland çimento· 
tasrihini Vekaletten istemişti. nun tonunu 21 liraya, Super 
Dün sabah Vekaletten gelen çimentonun tonunu da 24 li
cevapta, bu rakamın yanlış- raya satacaklardır. 
lıkla yazıldığı, Ticaret maksa · Ticaret odası, bütün tüc
dile çimento alanların depo carlara dünden itibaren bu 
masrafı ve kar olmak üzere fiat üzerinden satış yapmaları 
beher ton başına 50 kuruş lazımgeldiğini tebliğ etmiştir. 
zam ve fabrikadan tüccarın Diğer taraftan haber aldı· 
satış mahalline kadar tevsik ğımıza göre tüccarlar, ellerin· 
edilecek nakil masrafları ilave de mevcud stoklar bitinciye 
olunacağı bildirilmiştir. kadar çimentoyu gene eski fiat 

Bunun iizerine Ticaret odası, üzerinden satmak istemekte· 
nakli• e masraflarını tesbit için dirler. Vilayet, Ticaret oda· 
çimento tüccarlarını dün sabah sınca tesbit edilen fiatlerden 
bir içtimaa davet etmiştir. yüksak fiatle satış yapan tüc· 

Bu toplantıda, çimentonun carlar hakkında kanuni taki-
fabrikadan satış mahalline ka· batta bulunacaktır. 

------- - -----
_Çeşme plajı sahibli mi imiş? 

civarındaki arazi Plij 
çok kıymetlendi -

Kızılaya aid olan plaj sahasına 
tasarruf iddiasında bulunuluyor 

ve herif hemen tevkif edil· t 

Amerikalı Deniı Kingin zev· miştir. PazaTteai günü Kızılay Kurumunun Çeşme 
· k d" · d k d h · · plajı için son zamanda bazı cesı en ısın en ç.o a a ıyı Mezarsız memleket! b f 

kimseler tasarruf hakkı iddia 
ettikleri arazi için çok yüksek 
para istemekte imişler. tahsil görmüş bir kadındır. Of ıyor •• kimseler tesahüp iddiasına 

Serlevhadan yanlış mana A b · kalk 1 d H tt l King, her çevirdiği filimden ğustostan iti eren vazı· ışmış ar ır. a a mese e 
çıkarmayınız; bu memlekette f b ı k ı · b bu- - ·· ı~ · h sonra, bu hususta kendisine ey.. aı ıyaca o an yenı orsa yumuş ve p aı sa asının 
ölüm bizim memleketler ka· ki k d"l · · ld x. .. yardımı çok dokunan zevce· idare heyeti seçim baı1rh arı en ı erme aıt o u~unu soy· 
dar vardır-, fakat bu memle· k 1 5 ı· k. ] ta dl · sine bir mücevher hediye eder. i ma edilmiştir. eçim, nam· ıyen ımse er, pu sene erı 
kette mezarlık yoktur. d k ·ı "b d k · d" h 1· Meseli: •Hakikatlar kralı,, fi. ze gösterilmeme suretı eser· 1 raz e ere şım ı arsa a me 

)iminden IOnra, bir gerdan· Cenubi Amerikanın merkezi best şekilde yapılacaktır. lnti- gelen ve kıymetlenen arazınin 
ilk, "Üç silahşor,, fili-ninden kısmında Ota ~hrinde Edit babata Paıartesi günü başla· iadesini veyahut kendilerine 
sonra bir çih küpe, Londra· Pesak adlı bir kızcağız ölmüş; nacakt1r. Borsa, bayraklarla yüksek bir para verilm~si di· 
daki filimlerinden sonra çok bu kızcağız nebatat mütehas· süslenecek rey sandıklan ha- )eğinde bulunmuşlardır. 
kıymetli yüzük ve bilezikler sısı imiş ve Cenubi Amerika mlanacak ve seçim encümeni Halbuki Çeşme Kızılay plajı 

mecmuai nebatata üzerinde · - d b ·· 1 · ı · · 1ct·ı Ç b 1 d · hediye etmiştir. önun e ona uye erı rey erını va ı e eşme e e iyesı ta• 
Kinrin zevcesi bu kıymetli tetkikatta bulunurken ölmüı. kullanarak yeni idare heyetini rafından Kızılaya satılmış ve 

Arkadacları kızın cenaze me· ki d d ı K l mücevherleri iyi bir yerde _. seçece er ir. parası a veri miştir. ızı ay 
saklıyacağına kocasının eski rasimini yapmışlar fakat ıeh- v-""'.l-- kurumu namına tapuya rapt· 
bir şapka kutusu içinde bu· rin mezarlığını bulamamışlardır. 1 eıı gece edilen bu arazi üzerinde ga-
lundurmuştur. işte bu hid11e, bu memle· Vali bir nutuk iradedecek zino ve su deposu ile banyo 

Hatta plaj gazinosile banyo 
odalarının bulunduğu yere sa· 
bıp olduğunu iddia eden bir 
şahıs, o kadar ileri gitmiŞtir ki, 
eğer istediği pata kendisine 
verilmiyecek olursa tnahkeme· 
den bu tesisatın yıktırılmasına 

istiyeceğini SÖf lemiştir. Do· 
ğan bu ihtilifh mesele üzerine 
Ktrılay Kurumu merlteı reisi 
8. doktor Cevded Fuad, dün 
Çeşme kazasına gitmiş ve vak· 
tile bu arazi belediyeye aid 
olduğunu ileri sürerek Kızılaya 
satan Çeşme belediye reisi 
ve diğer alikadarlarla görüş· 
müştür. 

lbir aşevi açılacağını yazmıştık. 
Talihin sevkile, muhtelif st" 
beplerle hapse düşenlere sı 

lyemek vermek, onları bü 
bir nimete kavuşturmaktır. K 
zılay kurumunun gösterdiği r 
zum üzerine hapishanede b 
yük bir mutfak inşa edilmi 
tir. Yakında hazırlığını tama 
lıyacak olan Kızılay kurulll 
hergiin muntazaman mahkii 
lara sıcak yemek ve eUı 
tevziine başlıyacaktır. 

Gümrüklerde ı 
ldhalit gümrüğü Manifo~1 

şefi B. Baha 40 lira aylıkl 
başmüdürlük mümeyyiz mu 
vinliğine, idhalat gümrüf 
Manifosto başmemurluğuna ! 
lira aylıkla İstanbul gümrüj 

Manifesto memuru B. Nus'1 
idbalat gümrüğü ambar aı 
muru B. Necati 25 lira ı 
lıkla dalyan gümrük 12 

murluğuna, ihracat gümrii 
ambar memuru Bay Osııı 
Fehmi 25 lira aylıkla GJ 
anteb ambar memurlul" 
tayin edilmişlerdir. 

Navlun meaeleı 
Acentalar merkezlere 

cevap bekliyorlar 

Navlun ücretlerinin yü• 
tilmesi hakkında ecnebi vı 
şirketleri ile şt>l rimizdeki 
kadarlar arasmda cereyan 
mekte olan müzakereler el 
miyetini muhafaza etmekt 

Haber aldığımıza göre, 
kumetin navlun ücretlerin 
şilin zıam yapılması hakkır 

talebi şiddetle reddetmesi 
rine acentalar vaziyeti 
kezlerine bildirmişlerdir 
hususta acentaların mt 
lerinden gelecek cevaplaı 
tizır olunmaktadır. 

B. A. Rıza T6 
lktısad Vekilleti • 
mUstetarı te~rln'I 

geliyor. 
tkhsad Velı:iltti siyas 

teıatı ve Konya sayl 
Ali Rıza Törel, bugO 
şehrimiıe gelecek ve bi 
det kal.taktır. 

B. Ali Rıza Törel, b 
Çeşmeye gidecek ve 
gün de orada istirabı 

Günlerden bir gün evde kette mezar olmadıj'ını mey· C. H. Partisi Karantina Ü· oda} rı , duşlar ve motör da· 
umumi bir temizlik yapılmış dana çıkarmıştır. cağı, yarın akşam için Halke· iresi inşa olunmuştur. Kinderfıaymlar Yunanistan 
ve hizmetçi kadın bu eski ku· Şu halde?. Bu memleket vinde bir Yeşilgece hazırla- Tam yedi senedenberi Kı- BozdaOa 50 oocuk 

cektir. 

tuyu da -içindekilerden ha- halkı ölülerini ne yapmakta· mıştır. Bu gecenin tertibinin zılay Kurumu tarafından kira- gllnderlldi Üzim rekol~ 
beri olmadan· süprüntülüğe dırlar?. sebebi, Hatay istiklalinin, ya verilen veya emaneten iş· Vilayetin kurduğu Kinder· Yunanish.nda üzüm 
atıvermiıtir. Bereket ki Bayan Ota şehri halkı tenasühe Montrö Boğazlar zaferinin, letilen bu gazino ve plaj sa- haymlardan ilki dün açılmış· hakkında alakadarlara 
King vaziyeti çabuk kavramış kat'i surette inanmıştır. Bu- Erzurum kongresinin ve niha- hasına son zamanda tesahüp tır. Zayıf ve sıhhatleri bozuk por gelmiştir. Buna ı 
ve yüz bin dolara yakın bir nun için ölülerini hususi fı. yet Türkiyeye yeniden hayat edilmek istenmesi hayret uyan· olan 30 çocuk, büyük bir nanistanın bu seneki 
serveti kaybolmaktan kurtar· nnlarda kurutarak evlerinin bahteden Lozan muahedesinin dırmıştır. Çünkü vaktile, Kı · kamyonla lzmirden Bozdağa üzüm rekoltesi 30-31 
mıştır. bir cihetinde muhafaza etmek- senei devriyeainin hep bu haf· zılay Kurumu, plaj sahasını gönderilmişlerdir . Bunlardan tahmin edilmektedir. 

Bir dUQme ve zabıta tedirler. taya tesadüf etmiş olmasıdır. satın almak teşebbüsünde bu- 35 i lzmirli, 12 si Tireli ve 
Yunan ihracatçıları, 

Londrada zabıta, sokakta Zavallı Edit, kara toprağa Yeşil gecede Vali B. Fazlı lunduğu zaman bu arazinin üçü de Bayındırhd1r. l f 
yasalarda muhte i nı bir maktul bulmuş, fakat ka· kavuşmak için baıka bir mem· Güleç, büyük siyasi zaferleri- sahiplerini aramış, Çeşme Be- Aliağa çiftlijindeki Kinder· 

tili bir türlü tesbit edeme· lekete nakledilmek mecburi· mizle dolu geçen bu hafta lediyesi, bu arazinin kendisine haym için faaliyet deVam et· ler üzümlerile rekabe 
Sk 1 d J bilmesi için hükumet miştir. ot and Bard, bu yetinde kalmıştır. münuebetile bir nutuk irade- ai olduğunu bildirmişti. O mektedir. Buraya, zmirden ve 

meçhul katilin meydana çıka· ------------ decektir. vakittenberi meydana çıkını· civar kazalardan deniz hava· dan ton başına alın' 
nlmasını en usta detektiflerin- Satış lcoopeNti/leri Yefilıecenin eğlenceli geç- yan ve gayri mümbit arazinin sına muhtaç kırk sekiz çocuk drahmi gümrük re5' 
den birisine tevdi etmiştir. bi,llfi içtimaı mesi için, Ocak komitesi ha· kendilerine aid olduğunu ha· gönderilecektir. kaldırılmasmı isteaıeld 

Detektif cinayet yerinde Yeni teşekkül eden üzüm zırhldara devam etmektedir. her vermiyen kimseler, son M. H. tahsil fubeleri ~anlaaya gBndı 
uıun tedkikat yapmış fakat ve incir tanm satış koopera· Baştanba~a her taraf yeşil zamanlarda plij civarındaki Hususi muhasebenin Başdu· g&çr11erd~ 
bir caket dütmesinden başka tifleri biıliti umumi heyeti, elektrik ampülleri il~ donatıl- arazinin fevkalade kıymetlen· rak tahsil şubesi Ke!telli cad- Bulgaristandan 
hiç bir iz elde edememiştir. ilk toplantısını Pazartesi günü mış, yqil renkli havai fitek· mesi, bu arazi üzerinde villa· desine, Karantina şubesı de fuzbanesine getirile!t 

~~~~-~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~dabfid- ler etirlilmi-~ ilk dans, ~rve bınalu kurulma~ he· Karantina p~ismttbri~iY· lttd~ 9Saile dfi~ 
,..._.-..;."'--'-....a..:~::.:.:.::~=..:....___::.:.:.....__::::.:.:.:..:__~::.__~~~=--=.::::.L::J~.J.:ie._l_li~dci==b,lıı~a~~n~a~kkle~d~il;m~i~-J_~ö;nd~en~·ı~m~e~k~v~e~i:ski"~ 
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~~~~.r ~~ J/;i_j~!!ç'.n. 
Asiler,.yenizaferler kazan- ~~::.:n::.k~~~~k~n 

de~iJse bile, uzak doktrin mü· 

d ki • dd • d • 1 cadelelerinin kanlı ve harab 

ı arını ı ıa e ıyor ar ~:~~~:~~=1~~~:··~~::0:~~~~ 
Madrid civarında devam eden muharebeler, şim

diye kadar görülmemiş derecede kanlıdır 
Salamanka, 23 (A.A.) - Romadan gelen bir habere bardıman ederek batırmıştır. 

Alman eski muharibleri birli· göre fspanyol asilerinin elinde Palmaos sahil bataryalarının 
Canarias kruvazörü uzerıne 
ateş açmış oldukları bildiri). 
mektedir. 

ğinin daveti üzerine aralarında bulunan Canarias kruvazörü 
Toledo mü<iafii Mendez Para· Bagur limanı açıklarında ta· 
da da dahil olmak üzere bir biiyeti meçhul bir gemiyi bom· 
çok yarah lspanyol zabitleri 
Almanyaya hareket etmişler· 
dir. Bu zabitler iyileşinciye 

kadar Almanyada kalacak· 
lardır. 
Cebelüttarık, 23 (A.A.) -

Sözüne inanılır şahidlerin ifa· 
delerine göre dün Algesirasa 
yaralı dolu iki tTen gelmiştir. 

Avilla, 23 (Radyo)- Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Madrid civarında devam 
eden harbler çok şiddetlidir. 

Her türlü harb vasıtaları 

kullanılmaktadır. Asiler Bru· 
teno etrafında şiddetli hücum· 
lar yapmaktadır. 

Birçok defalar göğüs gö· 
ğüse harb edilmiştir. Asi tay
yareler Madrid afakına hakim 
olmuşlar. ve Mi1islerin irtibat 
vasıtalarını bombardıman et
mişlerdir. 

Harb devam etmekte ve 
geni.şlemektedir. Asiler Tes· 
kürbal ve Madrid münakale· 
sini kesmeğt: çalışmaktadırlar. 

Aragon kısmında Toçeranın 
· işgalinden sonra asiler yeniden 

Albarasın bir kısmında biraz 
ilerlemişlerdir. 

Asiler Garbegosiyi işgal 
ederek 150 kadar milis cese· 
dini defnetmişlerdir. Birçok 
mühimmat ve silah asilerin 
eline geçmiştir. 

Cebelüttarık, 2:{ (Radyo) -
Kanarya kruvazörü 25 dakika 
müddetle Barselon ve sahil· 
lerinı bombardıman etmiştir. 

Salamanka, 23 (Radyo) -
General F rankonun ispanya 
Katolık partisi sabık lideri 
ıle yaptığı mülakat, miıstakbel 
ispanya hükumetinin senatüsü 
ile alakadardır. 

Naval Karnero, 23 (Radyo)·- ' 
Asiler bu sabahtan itibaren 
Madrıd cephesinde Broneo 
mevkıini işgal etmişlerdir. Mi· 
lısler mezarlık. kısmına çekil
mişler ve orada müstahkem 
bır mevkide yerleşmişlerdir. 
Harb devam etmektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - Roy· 
ter ajansı Cebelüttarıktan is· 
tihbar ediyor: ................ ~~-
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Günlük siyasal gazete 

• 'ahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
mumi ncşri)al \C yazı işleri 

ıniidüru: Hamdi üzheı Çanı;.ar -idarehane& : 
İzmir 1.kinci Be}ler eokagı 
C. Halk Parti i binası içinde 

Telgraf· lamir ADOL 
Telefon. 2776 ·· Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllı~ 1200, altJ aylı~ı 700, iiı; 

•lığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ucreti 27 lıradır 
Heı erdE' ı: kuru. ur -Gilııü geçmif nüsh.alar 25 k.uru§tur. 

ADOLl' MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

lngiltere, yeni bir teklif · 
hazırlamış .. -------8. Eden, /tal ıa ve Fransanın Londra se-

f irlerini kabul etmiş ve teklifi bildirmiş. 
Berlin, 23 ( Radyo ) - Londradan alınan haberlere göre, 

Royter Ajansı İngiltere hükumeti, ademi müdahale hususunda 
yeni bir teklif hazırlamıştır. Bu teklif bugünlerde alakadar 
dev1etlere hususi şekilde bildirilecektir. Teklif bilahare ade· 
mi müdahale komitesine verilecektir. 

B. Eden ltalyanın ve Fransanm Londra sefirlerini kabul et
miş ve bir rivayete göre de teklif bu iki sefire bildirilmiştir. 

İstanbulda bir Eroin fabrikası 
meydana çıkarıldı 

istanbul, 23 (Hususi) - Bazı Alman doktorlarının da ala· 
kadar bulundukları bir Eroin fabrikası meydana çıkarılmıştır. 
Zabıta, ehemmiyetle takibatta bulunmaktadır. 

İstanbul kedisiz kalırsa 
hastalığı çıkarmış 

Veba 

İstanbul, 23 (Hususi) - İstanbul Belediyesinin, beş kuruş 
mukabilinde kedileri toplatması, bazı doktorların itirazını mu
cib olmuştur. Bu doktorlar, kedilerin öldlirülmesinden Veba 
hastalığına sebebiyet verileoeğini söylüyorlar. 

Mehmed, kızı vermiyeceklerini 
anlayınca onu yaraladı 

İstanbul, 23 (Hususi) - Bir tütün deposunda çalışan Halide 
isminde bir kızın nişanlısı Mehmed, kızın kendısi e verilmiye· 
ceğini anlayınca onu sokakta beklemiş ve tabanca ile yara· 
lamıştır. Araya giren Halidenin annesi ile diğer bir şahis ta, 
Mehmedin attığı kurşunlarla yaralanmışlardır. Mehmed, derhal 
yakalanmıştır. 

İtalya kral 
ve kraliçesi 

Yeni zırhhnm denize in
dirilme merasiminde ha. 

ıır bulunacaklar .. 
Venedik, 23 (Radyo) -

ltalya kral ve kraliçesi, Pazar 
günü denize indirilecek olan 
yeni ltalyan zırhlısı merasi· 
minde hazır bulunmak üzere 
Santaatadarı bugün hareket 
ederek yarın Venediğe vasıl 
olacaklardır. Krala bir torpito 
filosu refakat dmektedir. 

Birinci ltalyan filosu Triyes· 
teye vasıl olmuştur. 

halyan bahriye mehafili kra· 
liçeye verilmek üzere bir ha· 
tıra madalyası hazırlamışbr. 
Zırhlının vaftiz anası ustaba
şılardan birinin zevcesi ola
caktır. 

lktısad Vekilimiz 
Çarşamba gOnO Kara· 

büke gidecek 
lstanbul, 23 (Radyo) - İk· 

hsad Vekilimiz B. ·Celal Ba
yar, gelecek hafta Çarşamba 

günü Karabüke gidecek ve 
orada yapılmakta olan demir 
ve çelik fabrikalarının inşaatını 
teftiş edecektır. 

Doryo 
Hatay rejimini be~en

miyormuş .. 
lstanhul, 23 (Radyo) - F ran

sanın sabık Hatay mümessili 
B. boı yo, bugün Providans 
vapurile buraya gelmiştir. 

Matbuat mümessillerine be
yanatta bulunan Doryo, Hatay 
rejimini beğenmediği için va. 
zifesindcn istifa ettiğini söyle· 
miştir. 

,--------------------------19~ 
Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliOi ihraz 
eden 9 kişilik Viyanamn en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

toplanan bütün sol teşekkül

lerle asiler namı altındaki 

muhtelif sağ zümreler; dişten 

tırnağa kadar silahlı olarak, 
kendi topraklarında, kendi 
kanlarını, kendi tarihi kisve 
ve hüviyetlerini taşıyan ve ta· 
şımıyanlarla çarpışıyorlar. 

Bu bir vakıadır ki, asrımı
zın, Haheş istilasından, hatta, 
korku ile beklenen Rurs·Japon 
muharebesinden daha mühim 
bir mana taşıyor. 
Habeş harbinde, iki taraf 

aşa2-ı yukarı musaffa bir saf 
teşkil ediyordu: 

ltalyanlarla onların uşakları 
yerliler, 

Habeşlerle onlar ve maaşh 
müstahdimeleri beş on ecnebi 
zabit ve kumandanı .. 

Habeş cephesindeki bu ya· 
hancı simalar, bir davadan 
veya insani endişeden ziyade, 
profesyonel bir güreşçi veya 
bir fudbolcu gibi, ekmeğini 

yedikleri ve maaşını çektikleri 
için Habeş devleti hesabına 

çalışıyorlardı. Yani ideal, bu 
kadar vabancı ve sathi bir 
sevivede idi. 

Keza şimdi, şu an içinde, 
Çin-Japon ihtilafı, başk;t bir 
çehre arzed~rek Rus · Japon 
muharf"besi şeklinde bir netice 
verse, ferd itibarile, zannet· 

mem ki, ltalyadan bir kahra
man faşist, veya F ransadan 
cesur ve idealist bir komü
nist kalkıpta Uzak Şarka git
sin.. Çünkü asıl mücadt-le, 
Avrupa topraklanndadır. 

Dünyanm dörtte üçünü Av· 
rupa idare ediyor. Bu sebeble 
her iki büyük kutbun çarpış
maları; tecrübe ve kat'i şekil· 
leri ile Avrupada başlıyacak, 
gene Avrupada bitecektir. 

Ve gene denebilir ki, yiiksek 
tekniği, servet ve refahı ile, 
Amerika bile, bir metbu ha· 
!inde, bu neticeye tabi ola
caktır. Zaten Amerika, pratik 
politika ve menfaat ışmı 

idealleştirmekten başka bir 
bir şey yapmamıştır ve yapa· 
mıyacaktır. Biitün Amerika 
diplomatları er, geç, Avrupa
nın peşi sıra yürüyeceklerdir. 
Amerikanın bitaraflık ve infi
radında, istikbalin sarahatle 
gördüğü cılız bir mukavemet 
ve bunu takib edecek bir sii 
rüklenme vardır. Eğer Ame
rikada, başka bir kudret ve 
irade olsaydı, zaman zaman 
köşe kapmaca oynar gibi biri· 
birinden kaçışan Avrupa dev· 
Jetleri karşısında, cihana şamil 
bir rol oynıyabilirdi. Bunu 
yapamamıştır. Çünkü Amerika, 
ideolojiden mahrumdur ve iç
timai bir hayatiyet sahibi de· 
ğildir. Olamıyacaktır da .. Şu 
halde, hadiselerin esiri olması 
da ga •et tabiidır. Velevkı de
nızler aşırı olsa da .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

B. Hitler 
Faşist ltalyan gençlerini 

davet etti 
F rankfotl, 23 ( Radyo ) -

400 genç faşist Hitlerciler ta· 
rafından davel edilmiştir. 

Bunlar, diin Romadan hareket 
etmişler ve bugün F rankforta 
vasıl olmuşlardar. 

Ortaokul öğretmeni olacaklar 

·ıkokul öğretmenlerin
den muvaffak olanlar 

~--------
Maarif 

• • 
ıcın 

• 

Vekaleti, 
talimat 

sözlü 
vermiştir 

~----·----~~~ ilkokul öğretmenlerinde-n ZP.ki Ôzgürel, Menemen-Em 
Ortaokul öğretmenliği ıçın alem okulu öğretmeni Mua 
yazılı imtihana girib muvaffak mer Aşkın. 
olan İzmir ilkokul öğretmen· Riyaziye grubundan muv 
lerinin isimleri Kültür Bakan- fak olanlar: Buca Ortao 
lığından şehrimiz Kültür direk· öğretmeni Derviş Ersay, 
törlüğüne bildirilmiştir. Bu rıkamış okulundan Sıdkı Tür 
öğretmenler 17 Ağustos sa· Misakı Milli okulundan Şe 
bahı Ankarada açılacak olan Egeli, Duatepe okulu ö 
sözlü imtihanlara girecekler· meni Hakkı Menkü, Vali K 
dir. Haber aldığımıza göre, zımpaşa okulundan Hali 
imtihanda muvaffak olan öğ· Erker, Tire İkinci okulund 
retmenler, 16 Ağustostan iti· Reşad Taşer, Çeşme· Alaça 
haren Gazi terbiye enstitü· ikinci okulundan Bürhan ~ 
sünd~ parasız ibate edilecek· lamut, Bergama Poyracık ok 
lerdir. lzmir İlkokul öğretmen· lundan Nuri Beslen. 
lerinden yazılı imtihanda mu· Fen bilgisi, biyoloji 
vaffak olanların isimlerini aşa· bundan lzmir inkılap oku 
ğıya yazıyoruz: öğretmeni Neşet Ôzsan, Y 

Türkçe grubundan muvaffak Rıza okulundan Turgud K 
olanlar: mürcüoğlu. 

İzmir Hakimiyeti Milliye Tarih · Coğrafya grubun 
okulu başö~retıneni B. Ihsan mu\•affak olanlar: Karşıya 
Altıntuğ, Burnava Hılal okulu F evzipaşa okulundan Mer 
öğretmeni irfan Kayra, Cum· Onovluk, Necatibey okulu 
huriyet okulundan ismet Ayte· dan Kemal Ônelçin, Vali K• 
kin Kültür, Buca Birinci oku- zıınpaşa okulundan Meziyy 
lundan İsmail Nejad, Necati- Günsa, Sen Jozof Fran 
bey okulundan ismet Perran, okulu öğretmeni Hayri A lpk 
Ödemiş Mursallı okulundan italyan okulundan Ziynet Sa 
Avni Ôziç, Adagide okulu lav, Tire ikinci okulund 
öğretmeni Bahri, Karaburun· Haııife Ülkü, Tire Üçün 
Mordoğan okulu öğretmeni okulundan Akile Ülkü. 

Gorb Misakı 
lngiltere geni Lokarno gö
rüşmelerine devam etmek 

istemiyor 
Hcıluı, 22 ( .A.) Jluas 

\jııuaı mubabiriutlen: 

BerJin siya f mebafiliudcn i ... 
tihLar eılildigine söre, İngiltere 
hükıimeti cuma gunü B. \on Ri· 
heotrop:ı Garb \fi akı hakkında 

y~ni bir nota •ermiştir. Bu \e ika 
mezkiır misakın akdi için vimdi~e 
kadar arfedilmi olıın rıw ai hak· 

kında lıir ıakım iıı:ahatı rn bu bapta 
teati Nlilnıi~ olan H' ilcnları ihtİ\ a 
elmcktPdir. 

BerJinin iya S nıebafili hu 
ıe~ebhü ü f ngihcre hükumetinin 

)eni Lokaroo gurü~uıf'lcrine de\'am 

arzu unda olılu~uoa delalet etmekte 

bulunduğu 'ureıindc tcfeir etmek· 
tedir. 

Lozan muahedesinin 
yıl dönümü 

Başı 1 inci sahi/ ede -
refJi H' L::ot i netit-esine hagladık· 
tarı orıra gıırlı l'ebh··si lrahr:ı· 

nıarıı f mel f ııüniinu 1 •ıznııa goo· 

ılt>nli. f nöuu, Türk h :ı f'lini, Tiirk 

kılıı ı ~iLi ke11ki11 \C muzaffer ola· 

rak kullandı . A \ nı ı't•zrilik H' kal· 

iy, etlf', bııı iin müu.ı ebatııı. h.idi· 
clerio ',. luıri<'ı tesirlerin kök-ünü 

bularak, a;ık:erı hiı) ük zaforimİ7.İ, 

iktı adi. ııiya~i, idari, uını bir istik· 

lallc donattı. Hilkfimraolık hakla· 
rımız uzeriodeki bütiiıı müdahale 
ba~lantalarım kopardı .. 

"Tiırkiye, bil.ikayt.lıi~arı aucak 
'l'iirkiındıir. Türkiyeı)ı Tı1rkıen ha~ 

kasınıo söııü ve rnlu olamoı Tür· 

khe. İelildilin bııtün manıt 'e ~Ü· 

mıılunu ocfınnde ta.nan hır dtwlet 
muPl! f'!!('!İdir. Turkiycde kapitu• 

lb)OD 'ıkılmıştır \~ yenııoj kabul 

cdileıneı..,. .. saeları dahilinde bfi· 

tunlutfimüzun bulun anahtarlannı 

alarnk Turkiyeyr. dondıl .. Dünya· 

nın en büyuk dabı8ine arkadaşlık 

edf'n Lozan kabramanı, hiç şophc· 

siz milletle br...raber eserinin lıugüo 
parlak safhalannı idrak ctmi~ hu. 

lııuuyor.. Atatürk )ol açıyor, o 
batanyor \e Tmki}" durmadan 
ilerliyor. 

Türkiye./ran 
Arasında bir arılaşma fa 

pra/e edildi 
İstanbul, 23 (Hususi muh 

birimizden) - Pars Ajansın 
Tahrandan bildırdiğinf" gör 
birkaç zamandanberi lr 
heyeti ıle Tütk murabhas h 
yeti arasında iki memlek 
alakadar eden bazı meselel 
hakkında cereyan etmekt 
olan müzakereler iyi bir ş 
kilde neticelenmiş ve hazırl 
nan anlaşma prafc edilmişti 

Sıhhat şurası 
Dün de toplandı 

İstanbul, 23 (Hususi)- Sı 
hat şurası, bugün de topla 
mış ve Tifo hakkında veril 
kararları tedkik eylemiştir. 

Romanya 
Veliahd ı validesinin 

yanına gitti 
Bükreş, 23 (Radyo) - V 

liahd prens Mihail Floransa 
giderek annesine misafir 
muştur. Prens, valıdesi pren 
ses Elizabetin yanında iki 
kalacaktır. 

Belçika kralı 
Parise gid iyor 

Brüksel, 23 (A.A.) - Kr 
ile Kont Dö Flandre yarı 
Parise gideceklerdir. Kral 
Kont Reisicumhurun nezdin 
öğle yemeğini yedikten son 
sergideki Belçika pavyonun 
ziyaret edecekler Vf' ge 
Brükselc döneceklerdır. 

TAKViM 
Rumi· 1353 Arabi -13 

Teruruuz l O Cemaı e·nel 11 - Temmuz 

~ 24 ~ 
7 7 

Cumartesi 
Evkat Ezan \asal Evkat Ezan V• 

Günetı 9,27 4'J4;kpm 12 19,i 
ö~lfı ~.53 12,l O yataı 1,50 22,I 
. . . 8,48 16,06ıml&k 7,24 



Sayla 4 ANADOLU 

r:ak Şarkın bir sırrı MAHKEMELERDE 

aponyada 
ir Başvekil her Hırsızlık 

Keçecilerde Hayrettinpaşa 

sokağında Hüseyin oğlu Ce
mal, Davi oğlu Yosef Gabayın 
duvar kenarında bıraktığı bir 
karpuzunu çaldığından yaka· 

Türkçe bildiği halde 
Boşnakça söylemiş 

zaman tehlikededir --·-· 
--·-.skeri gizli cemiyet erkanı, 

oları her zaman öldürebilir!. 

Ağırceza mahkemesi, bunun se
bebini alakadarlardan soruyor 

lanmıştır. 
Yaralamak 

Birinci Aziziye mahallesin· 
de Osman oğlu Abdurrah· 
man, Abdülkadir karısı Feri· 
denin başına tencere atmak 
suretilt: yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Sopa ile 
Çorakkapıda Şeyh mahalle

sinde Enis oğlu Sabri, para 
meselesinden Veli oğlu Salihi 
başından sopa ile vurarak 

Kemalpaşa kazasının Halil
beyli köyünde hemşiresi Ari
feyi kaçıran Mustafayı çifte 
tüfeğile öldüren Boşnak Mus
tafanın muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 

sinde devam edilmiştir. Bundan 
evelki celsede Ayşe isminde 
dokuz yaşında bir mekteb 
talebesi dinlenmiş ve bu ço· 
cuk, Türkçe bildiği halde 
kendisini: 

- Türkçe ifade verecek 
babanı asa-yaraladığından yakalanmıştır. olursan anan ı , 

/(adın güzünden caklar. 
Sinekli caddesinde İsmail kl Diye tehdit etti trini, onun 

oğlu Mehmed, bir kadın yü· için Boşnakcadan başka dil 
zünden Bekir oğlu Mthmed bilmediğini söyliyerek gerek 
Aliyi çakı ile yaraladığından jandarmada, gerek müddei· 
yakalanmıştır. umumilikte ifadesinin boşnak· 

Kızı dövmüş cadan tercüme suretile muh· 
Karantinada Gönül soka· tar B. Arif tarafından alındığını 

ğında Ziya kızı Vedia, Osman b 
Japon kabinesi kızı 16 yaşlarında Türkanı söylemişti. Mahkeme, u nok-

Japonyanın Çine karşı daha ve siyasetinden doğru oldu- dövdüğünden yakalanmıştır. taya çok ehemmiyet vermiş 
aal bir sirayet takib~etmesi ğunu iddia ederek mevkii ik· Hakaret ve dünkü celsede köy muh· 
jzerine İngiliz gazeteleri Ja· tidardan uzaklaşmamaktadırlar. Alsancakta Mesudiye cad· tarı B. Arifi ikinci defa din-
::>onya hakkında sahifeler do· işte bu andan itibaren bu desinde Hasan kızı Fatma, lemiştir. B. Arif ifadesinde: 
usu neşriyat yapmaktadırlar. inadı gösteren Başvekil veya Hüseyin kızı Fatma Akbaşa - Küçük Ayşenin tercü-

Çin·Japon meselesinin her Nazır kendisini ölmüş sayabi- hakaret ettiğinden yakalan- manlığını ben yaptım, çünkü 
noktası izah edildikten başka, liri Bu sebeple Tokyoda Baş· mıştır. Türkçe kelimelerden bazısını 
bir çok ta teferruata ait ma· vekil veya Nazırların katli sık Sarhuşluk iyi bilmiyordu. Onun için ifa· 
lumat verilmektedir. sık vukua gelen cinayetler· Değirmendağı caddesind~ desini kısmen Türkçe, kısmen 

Bunlar arasında Japon Baş· dendir! Cevat oğlu Feyzi sarhoş ol· de Boşnakça verdi. Boşnakça 
vekilleri ve Nazırları hakkında Mesela bundan 16 sene duğu görülerek yakalanmıştır. söylediği sezleri Ben tercüme 
verilen şu malumat cidden evel Japon Başvekili olan Ha- ettim. Kendisine (Türkçe söy· 

Demi_ştir. Vakıa, ihtiyar de· ı b b k k 
nazarı dikkati caliptir: ra, askeri cemiyetin siyasetine ersen ananı, a anı esece • 
Ş h kk k k h f niz kordu henüz hayattadır! ler.) diye bir tehditte bulun· 

u mu a a tır i bir Ja- mu ale et göstetdiği için kat- fakat Başvekaletten iskat edi· madım. 
pon başvekili, hayatından en lolunmuştur. Bundan bir kaç 
az emin olan bir Japon de- sene evel de Japon Başvekili linciye kadar da başına gel- Demiştir. Dinlenen müdafaa 
mektirl ihtiyar lnokai de, gizli askeri miyen kalmamıştır. şahitleri de köy kahvesinde 

M B'lşvekiller bu tehlikeyi bil· otururken bir kadın sesi duy· 
alum olduğu üzere Japon· cemiyete mensup genç bir dikleri irin çok büyük tahaf- d klarını fakat bu sesı·n kime 

yada gizli ve askeri bir ce· küçük zabit tarafından baş· ..... u ' 
fuz çareleri ittihaz etmişlerdir. aid olduğunu anlıyamadıklarını 

miyet vardır, bu cemiyet çok vekalet binasında güpegün· Başvekalet dairesi, evvela ha- söylemişlerdir. 
kuvvetlidir; ne hükumet ne de düz katledilmiştir. kiki bir müstahkem mevki ha- Muhakeme, şahid küçük 
de yarı mabud telakki edil- Bu katil, bir kaç sene sonra, lindedir. Dairede-kafi miktarda Ayşenin Türkçe bildiği halde 
mekte olan Japon imparatoru cinayeti vatani bir gaye ile ) h 1 d · B k s1 a , mitra yöz var ır; pence· ifadesinın oşna çadan ter· 
bu cemiyete söz geçirmeğe işlemiş addedilerek affedil- reler icabında birer istihkam cüme suretile ne şekilde alın-
muvaff ak olamamışlar ve ola· miştir. b k il 1 k k ld ld "" K ağzı gi i u anı aca şe i e mış o ugunun emalpaşa 
m1yacaklardır. Maliye Nazırı Yamagita da yapılmıştır. Müddeiumumiliğinden sorul-

Cemiyet, müfrit vatanper· 1930 Londra deniz mukave- Bundan başka dairenin iç masına karar verilerek başka 
verlik esasına müsteniddir ve lesini kabul ettiği için ayni taksimatı çok esrarlıdır; oda· bir güne bırakılmıştır. 
Japon kara, deniz ve hava cemiyet tarafından katlettiril· ların mevkiini bulmak güçtür k 
kuvvetlerine istinad etmekte- miştir. Amiral Kisuki Okada ve icabında odaların irtibat Tepeci pazarı 

• • 
dir. Bunun için Japon kabi· kabinesi de silahlı, mitralyözlü yolları baştanbaşa ve bir cınayetı 
nelerinin siyasetini sıkı bir kon· kıt'alar tarafından muhasara düğmeye dokunmak ile deği· Bürhaneddin hasta olduğunu 
trol altında bulundurmakta edilerek iktidar mevkiinden şebilir, başvekalet dairesinden sögledi 
ve siyasetini beğenmedikleri islrat edilmiştir. müteaddid sıçan yollarile kaç- Tepecik pazarında bakkal 
kabineleri hemen istifaya ic· Bu eski deniz kurdu iktidar mak veya buralardan imdad Hasan oğlu Hüseyini öldür· 
bar etmektedir. mevkiine geçtikten ve askeri almak imkanı vardır! mekle maznun sabıkalı Bür-

Geçen celsede müddeiumu· 
mi, mütaleasını dermeyan et
miş, Bürhanın Türk ceza ka· 
nununun 448 inci maddesi 
mucibince on beş sene hapse 
mahkum edilmesini, Nazifenin 

suçu sabit olmadığından h e· 
raetine karar verilmesini iste· 

mişti. Bu celsede maznunlar 
müdafaalarını yapacaklardı. 

Fakat maznun Bürhaneddin 
kanında + + + bu!unduğunu, 
hasta olduğunu, Tepecik em· 

razt zühreviye hastanesinde 
hastalığını gösteren bir çok 

raporlar bulunduğunu söyle· 
miş ve bu raporlann celbe· 

dilmesini, kendisinin tedavi 
altına alınmasını istemiştir. 

Mahkeme, maznun Bürhaned· 
dinin Memleket hastanesinde 

tedavi altına aldırılmasını ve 
diğer maznun Nazifenin de 
25 lira para kefaletile salıve· 
rilmesine karar vermi~, muha· 
kemeyi başka bir güne bırak-

' mıştır. 

Beraet ettife,. 
Bn. Melahat ve Seher adın· 

da iki artiste sarkıntılık etmek 

suçundan meşhud cürümler ka
nununa göre mahkemeye veri
len B. Fuat Coşkun ve Lütfi 
Yazıcıoğlunun muhakemeleri 
neticelenmiş, suç işledikleri an
laşılmadığından beraetlerine 
k;nar verilmiştir. 

flô.dise qasılmış? 
23/7 /937 günlü ve 7259 sa

yılı gazetenizin 4 üncü sahife
sinde zabıta havadisleri me· 
yanında .. sarhoşluk" serlevha. 
sile guya Sahil Park gazino· 

sunda sarhoşlukla hanendelere 
sarkıntılık edildiği yazılmıştır. 

Böyle bir hadise olmamış· 
tır. Yalnız arzu edilen bir şar· 
kının okunması teklif edil
miştir . 

Keyfiyetin tashihen yazılma· 
sını saygılarımızla rica ederiz. 

Hayati oğlu 
Fuat Coşkun Lütfi 
Anadc,lu - Bize bu haberi 

veren, doğrudan doğruya za· 
bıtadır. 

Birçok kabineler, bu cemi- cemiyetin siyasetine muhalif Başvekalet namına kuvvetli haneddin ile kendisini cina· B. Kasım 
yetin bir işareti üzerine iktidar bir siyaset takibine başladık· bir sivil muhafaza teşkilatı yete teşvik etmekle maznun 12 numaralı Kemalpa~a ta· 
mevkiinden çekilmişlerdir. Fa· tan sonra: vardır. Dahiliye Nazırının da metresi Nazifenin muhakeme· rım satış kooperatifi direktör· 
kat bazı kabineler, kendi si· - Biliyorum .. Beni ihtiyar· ayrıca ve bütün kabine erkanı- lerine dün şehrimiz Ağırceza lüğüne B. Kastın Tez tayin 

1 yaset ve içtihatlarının bu gizli lamış lüzumsuz bir köpek gibi nı himaye ve muhafaza ıçm mahkemesinde devam edil· edilmiş ve vazifesine başla· 

!?4 Temmus 937 

Bugunkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat ı 2,30- l 4 
Halk türküleri, havadisler, 
plakla hafif musiki. 

Akşam: Saat 18,30 Plakla 
dans musikisi 19,30 Konfrans 
(Denil banyoları ve faydaları 
hakkında) 20 (B. Cemal Ka
mil ve arkadaşları tarafından) 
Türk musikisi ve halk türkü
leri , 20,30 B. Ömer Rıza ta
rafından arapca söyle\.'. 

20,45 (Bn. Belma ve arka· 
daşları tarafından) Halk tür
küleri ve Türk musikisi, saat 
ayarı, 21.15 Stüdyo orkestrası, 
22,15 Ajans ve borsa haber· 
leri, 22,30 Seçilmiş opera ve 
operet parçaları . 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe neş· 

riyat. 

Halkın dilekleri 

Susuz luk derdi 
Evlerimize alcmata olan Os· 

manağa sulan takriben iki 
aya yakın bir zamandanberi 
büsbütün kesilmiştir. Daha 
evel gece yarısına doğru bir 
miktar akmakta, sabahları 

kesilmekte ve bu suretle de· 
polarımızda teraküm eden bir 
miktar su ile 24 saat idarei 
maslahat imkanı hasıl olmakta 
idi. Şimdiki halde su buhranı 
geçirmekteyiz. Alakadarlara 
vaki müracaatlarımızda su yol· 
larında bozukluk olmayıp şehrin 
alt kısımlarındaki hanelerde 
fazla su sarfiyatından bu vazi
yetin ileri geldiği ifade edil· 
miştir. 

Binaenaleyh boşa akan bu 
sulardan istifade mümkün de
ğil midir? 

Gece hayatı sükunet bul· 
duktan sonra her vakit akan 

kısımlar muvakkaten, birkaç 
saat için kapatılacak olursa 

bizler de susuzluk ~ekmek
ten kurtuluruz. Aynı zamanda 

sıhhat ve menafii umumiyeye 
de hizmet edilmiş olur. 

Aksi takdirde, muvakkaten 
olsun, sokağımıza Halkapınar 
suyundan bir çeşme konul· 
ması da mümkündür. 

Nazarı dikkati celbederiz. 

Cedit M. Hacı Osman Sk. 
No. 3 de İstanbul sabık 

Vali ve Şehremini Ali 
Haydar validesi Zübeyde 

Cedit M. Hacı Osman Sk. 
No. 9 da Emekli Yüzbaşı 
mütekaid O. N. Karagöz ve gayri mes'ul cemiyet içtihat öldüreceklerdir. bir sivil bölüğü vardır. miştir. mıştır . .................................................................................................................................... 
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-28- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

herhalde kaçmağı prensip it- neralin yüzüne baktı: 
tihaz etmiş bulunuyorum. Bu - Bir sualim daha var 
prensipten hiçbir zaman ay· generali. Bu kadının üzerinizde 
rılmış değilim. Asabi cümle· olan hüküm ve nüfuzunun de· 
min sağlamlığını siz şu anda reccsini tayin edebilir misiniz? 
fennen ve t~bben tesbit ede· - Bu sualinizden birşey 
bilirsiniz. anlıyamadım muhterem pro· 

- Belki bazen ve hatta fesörl 
bir defa 'kendinizde ipnotizma - Uemek istiyorum ki, bu 
tecrübesi yaptırdınız mı? kadının üzerinizde olan nüfu. 

- Hiçbir vakit ve hiçbir zu ne derecededir? Bu kadı· 
zaman bir ipnotizmacının sefil nın herhangi bir arzusunu 
oyuncağı olmak istemedım ve yerine getirtecek kadar size 
istememi hükmü var mıdır? Daha doğ· 

Profesör Ros, bu sözlerin rusu, bu kadına körükörüne 
ne derece hakikat olduğunu tabi olacak derecede mi aşık· 
anlamak istiyormuş gibi ge· sınız? 

~~~ılm1~ düğmelerden bit t~ne 1 ~ülecektır. 

- Hakikat şudur: Bu ka- noktanın behemehal halli 
dını çok, pek çok seviyorum. lazımdır, general! 
Bu muhabbet bana belki bir Bu sözlere sadece general 
çok çılgınlıklar yaptırabilirdi. Mars değil, emniyeti umumiye 
Fakat herşeyin bir haddi ol· direktörü de hayret etti. Her 
mak lazımdır. Ve muhterem ikisi de profesör Rosu dikkat-
profesör, bu kadının bana le dinlemeğe başladılar. Pro· 
bütün mevcudiyetimi vakfet· fesör sözüne devam ederek: 
tiğim vatanıma karşı hıyanet _ Lidya hakkında brına 
teklif edeceğini ve beni vata· b 
nıma fenalık edecek süfli bir söyledikleriniz ende bu kuv-
dereceye düşüreceğini hiçbir vetli kanaati husule getirmiştir. 
zaman aklınıza bile getirme· Tarif ettiğiniz isterik hal çok 
melisiniz!. şayanı dikkattir. Bu kadının 

- Bu izahat güzel.. Fakat bu halde iken karşısındakinin 
ben şu hnsuslara kati surette düşünceleri üzerinde müşterek 
emin olmak isterim. Bu ka· bir tesir ikamesi çok mÜm· 
dında bazı şahıslar üzerinde kündür. Sonra csarlı, bulun. 
nafiz olacak bir irade ve ruh ması güç bir ilaç kullandığını 
kuvveti var mıdır? Bu kuvvet da söylediniz. Bu ilacı bir 
sayesinde, istediği kimseler· Hindli doktordan almış ve 
den arzu ve şuurları hilafına bittikçe de Hindistandan ge· 
haber alabiliyor muydu? Bu tirmektedir, değil mi? Gene· 

" . 

ral, siz Hindistanı biliyor 
musunuz?. Hindistana hiç se· 
yahat ettiniz mi? 

- Hayır, Hindistan üzerine 
büyük bir malumat ve mu· 
şahedem yoktur. 

- Pekala, Lidya Hindis· 
tana gitti mi? 

- Evet profesörüm, Lidya 
bir defa Hindistana gitmiştir. 

Orada ne kadar kaldı? 
- Epece uzun bir zaman! 
- Zihnimi kurcalıyan bir 

mesele daha var: Dün sizi 
hususi evinize davet ettiği 
zaman isterik bir nöbet içinde 
olduğunu söylediniz, değil mi? 

Eveti. 
- Eh baylar, artık tama· 

mile eminimi Bayan Lidya 
başkalarının şuur ve düşünce
lerine müşterek şekilde hakim 
olan fevkattabia insanlardan 

biridir. Bunda yüzde yüz emi· 
nim. Generalim, bu kadın 
sizin dünkü düşüncelerinize, 
başka defalar olduğu gibi 
hakim ve sahib olmuştur. Si
zin hiç haberiniz:, hiç taksiri· 
niz olmamak şartile! 

General Mars, bu kati ka· .. . 
rar uzerme: 

- imkanı yok, dedi, bu 
söylediğiniz şey imkansızdır 
ve iftiradır. 

- Generalim, ben de bu 
ithamda bulunduğum için çok 
müteessirim. Fakat ne çare ki, 
hakikat ancak bundan iba· 
rettir. İ~in daha feci ciheti 
var: Lidyanın kocası bahriye 
nazırı da bu töhmette sizin 
kadar ve belki de daha tazla 
hissedardır. 

- Sonu Vor-
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Şehirden röportajlar: 

Mektebler açıhnca ihti -
yaç nasıl karşılanacak? -·-· Babalar, hep muallimlere çatar

lar; fakat haksızdırlar! 
Bir habere gö;e, çifte tedri

sat tatbik olunacaktır 
Mekteblerin tatil günleri, 

geçişleri görünmiyen rüzgar· 
lar gibi, biribiıini kovalayıp 
gidiyorlar. Sokaklarda tesadüf 
ettiğimiz mekteblil~r~ artık 

epeyce seyrekleşti. Kız ve 
erkek talebenin dörtte üçü, 
kıyafetini de terkederek sivil, 
serbest kıyafete girdi ve ta
mnmaz oldu. Vapurda, tram· 
vayda, otobüslerde gördüğü· 
müz manzara da artık iyice 
değişti. Şimdi ne o gürültücü, 
neşeli, canlı çocuklar var, ne 
de o kalabalık. Fakat iki ay 
s~nra, alıştığımız şeyle gene 
karşı karşıya geleceğiz. Her 
sene biraz daha artan İzmir 
nüfusuna, mülhakattan birkaç 
yüz kişi daha karışacak. Fa
kat hiç te kehanet sayılma
mak şartile söyliyebilirim ki, 
iki ay sonra İzmir maarif 
idaresi ve mektebleri kapıla
rında küçük mikyasta kıya· 
metler kopacak, şikayetler 
yükselecek, Vekaletin memur
ları gelecek, şehirde bir mese
lenin mevcudiyeti kendini 
gösterecektir. 

Bu mesele; ortamekteb ve 
liselerimizin kifayetsizliği ola
cakhr. 

Elinizle koymuş gibi, bu 
mühim meselenin vakti gelin
ce doğup çıkacağma emin 
olabilirsiniz. Geçen sene gene 
aynı aylardaki terli terli bina 
araştırmaları hatırımızdadır. 

Maarif Vekaleti müfettişleri, 
vilayet erkanı, maarif ve mek
tep müdürleri, şehir içinde 
imkanlann en küçüğünü bile 
bir saadet telakki ederek ko· 
şuştular ve nihayet, erkek 
muallim mektebinin naklinden 
de istifade ederek vaziyete, 
en ağır şekili ile tıpatıp çare 
bulabildiler. Fakat nasıl bir 
çare? 

Her dershaneyi 3, 5, 7 
şubeye ayırarak ve her şube· 
ye 50-70 talebe tıkıp dol
durarak .. 

Şube adedi artınca, bittabi 
muallim buhranı da başladı 
ve geçen ders ytlınm bilhassa 
ilk aylarında hem de hatırı 
sayılır bir telaş aldı, yürüdü. 
Nihayet muallim kadrosu dol
du. Fakat tedris ve terbiye 
bakımmdan çok mühim olan 
şube fazlalığı ve şubelerdeki 
talebe kalabalığı vaziyetine, 
sıkışık vaziyette oturmağa 

alışılmış gibi, yavaş yavaş 
ısınıldı ve aldırış edilmez 
oldu. Dün, bu hususta salibi· 
yettar bir zatla konuşuyorduk. 
Bize, şunları söyledi: 

- Evet, alışıldı amma, me
sele bitti mi; hayır!. Alınları 
terliye terliye yorulup çat.şan 

muallimler, -kat'i olarak söy
lenebilir- istedikleri randıman
ları alamadılar. Çünkü maddi 
imkan yoktu, bir şubede nor· 
mal olarak otuz talebe kabul 
edilebilir ve ancak o takdirde
dir ki, muallim talebe ile be
raber elele, kafa kafaya vere
rek çalıştılar. Bu aded 50-70 
olunca ve bir muallim de üç 
beş dershaneye veya mektebe 

gidince, okuttuğu talebemn 
zeka, tabiat ve kabiliyetini 
kavramak değil, isimlerini bile 
öğrt!nemez, istediğ·i g;bı ders 
alıp veremez ve sonra; çocuk 
babaları, muallimi kabahatli 
bulurlar. Bu haksız hareketi, 
imtihanlarda siz de epeyce 
dinlemişsinizdir. Muallimin, 
içinde bulunduğu şartlara, 
kendi çocuklarının çalışmama
rına, yahud tembellik ve ka
tasızlıklarına hiç bakmadan, 
herşeyi muallimden beklerler. 
Hatta, hiç birşey öğrenmemiş 
çocuklarına bol numara veril
mesini de isterler. Muallimle
rin, bu cihetten duydukları 
ıstırap da başkadır. Ne ise, 
bu seneyi, işte böyle kör to· 
pal geçirdik, fakat önümüzdeki 
ders yılında ne olacak, ne 
yapılacak?. 

Aydın, Manisa vilayetleri 
Orta mekteplerinden çıkan 
bütün çocuklar, Lise tahsille· 
rini İzmirde yapmağa geliyor
lar. Keza, Ortamektebi ol
mıyan bütün kazaların ilk
mektep mezunları da aynı su· 
retle lzmire akın ediyorlar. 
İzmirin kendi yetiştirdikleri de 
ayrı. 

Manisanın bir liseye ihtiya
cı muhakkakbr. Bu sene Tur
gudlu ve Tirede de bir orta
mekteb açılacaktır. Bütün bun
lara rağmen, iki ay sonra, iz. 
mirde bir ortamekteb ve lise 
hadisesi ile karşı karşıya ge
leceğimiz muhakkaktır. 

Bu sene, yalnız İzmir vila· 
yetindeki beş dershaneli ilk
mekteblerin mezun sayısı 3000 
ni tutuyor. Bunlar, son sınıf
lardaki mevcud talebenin % 
80 ni nisbetindedir. Vasati bir 
hesabla. mezunların yüzde 
yetmiş beşinin ortamekteblere 
geldiği anlaşılmıştır. Şöyle 
böyle 2500 ilkmekteb mezu· 
nunun ortamekteblere akaca
ğım düşünürseniz, karşılaşıla
cak meselenin ehemmiyetini 
de anlamış olursunuz. Bugün 
bile zaten yer yoktur. Peki; 
yarın ne olacak?. lzmirde bi· 
na çok olabilir. Fakat mekteb 
olmağa elverişli bina yoktur. 
Binaenaleyh ne kadar telaş 
edilse, yeridır . ., 

Bize fikirlerini anlatan mu· 
hatabımıza sorduk: 

- Peki, ne yapılacaktır, 

dersiniz? 
- Fikrimce -dedi- çifte ted· 

risata gidilecektir. 
- Peki, çifte tedrisat nor

mal bir şekil midir, iyi bir 
netice verebilir mi?. 

- Hayı, çifte tedrisat, bila 
kaydüşart, zaruretlerin mah
sulüdür. Çocuk, öğle ve ak
şam olmak üzere ikiye ayrıl
mış ve biraz daha uzatılmış 
devrelerden biri içinde, nor· 
mal tedrisin tam bir gün için 
kabul ettiği dersleri takibe 
mecburdur. Muallim de bittabi 
bu tempoya uyacaktır. Ve, 
netice ..... 

Muhatabımız, sözünü burada 
kesti. Neticeyi bizim takdiri· 
mize bıraktı. 

Cocuklarla , 
Bu asrın çocuğundaki zeka 

ve terbiye inkişafına, bilmem 
siz ne dersiniz? Benim bir 
oğlum var; dört yasında.. Men
faatine gelince, bana; emin 
olunuz: 

- Babacı~ım, zatıaliniz na
sılsınız? 

Diye sorar. Beklediği bir 
şeyi bulamazsa, hemen, an
OC' sine, büyük babasına ve bü
yük annesine gider: 

- Almamış · der - alma
mış, bir çocuk böyle mi sevi· 
lir? Hem de geçen gün heni 
azarlamıştı. Halbuki bir çocuk 
azarlanır mı, onun yüzüne karşı 
bağırılır mı? 

Oğlum bana dün sordu: 
- Dünya nerede duruyor 

baba? 
Yanılıp yakılmış: 

- Öküzün boynuzunda! 
Demişim.. Bugiin öğle vak· 

tine kadar, bizim sokaktan 
üç tane öküz geçmiş ve oğ· 
lum, her öküz geçerken soka
ğa fırlamış: 

- Hani dünya - demiş -
babam "dünya öküzün boy· 
nuzunda,. diyordu. Gösterse
nize onu, banal 

Üçüncü öküz geçerken, bana 
telefon ettiler: 

- Gel - dediler · öküzün 
boynuzu ile onun üstündeki 
dünyayı; anlat oğluna: 

- Ne var, ne oluyor? 
Diye sordum. Bana oğlu

mun öküzler ve boynuzları 
üzerindeki titizliğini anlattılar. 
Eve geldim, oğlumu sevip ok· 
şadım, sorduklarına cevab 
verdim. Oğlum tam bu sırada: 

- Baba • dedi - demek 
ki, Bay ( ... . ) öküz öyle mi? 

- Hayır oğlum - dedim · 
ne münasebet, nıçın böyle 
söyledin? 

- Bilmem.. Geçen gün o 
geçiyordu da çöpçüler onun 
arkasından baka baka: 

- Boynuzlu! 
Dediler.. Şu halde o ya 

koyun veya öküzdür. Boynuzu 
olunca hepsi de bir ... 

Oğluma, hiçbirşey söyleme· 
dim; ayrılıp gittim. Çimdik 

.............................. 
- Bunun çaresi?. 
- Bu sene Tire ve Turgut· 

lu Orta mektepleri açılmalı, 
gelecek yıl diğer bazı kaza
larda da aynı şeyi yapmalıdır, 
bu biri. ikincisi, f zmırde Lise 
ve Ortamektep için, mutlaka 
ve mutlaka iki bina daha 
yapmalıdır. Mesela, Kız Ens
titüsü yerine bunlardan biri· 
nin inşası daha muvafıktır. 

Derd büyüktür, laalettayin 
tedbirlerle karşılanamaz. 

İlkmekteplerin, kemmiyet 
bakımından verimi gittikçe 
artıyor, adeta sıçramalar ve 
mütemadi hamleler yaparak 
artıyor, nisbet tutamıyorsunuz. 
Gelecek ders senesi sonunda, 
belki be-ş bin talebe vere
cektir. 

Sorarım size; nereye koya
cağız bu çocukları? 

Artık yavaş yavaş, merkez
lerden kazalara doğru gitmek 
zamanı gelmiştir. Kim bilir 
ya, belki de orta ve tali 
tahsille meslek tahsili mesele· 
sini de yeniden tedkik etmek 
lazımdır. Bütün bunlar ıse, 

bizim kültür işlerimizde yeni 
bir hareket ve tanzım ola-

caktır. ** 

Srhhat ve güzellik namına: 

Gözlerinizi de düşününüz! 
Gözlük, gözlük amma, onun 

da bir şartı var! 
~~~---------~~~ 

Gözlerinizin en birinci düşmanı, 
kuvvetli güneş ziyasıdır 

demyağı surunuz.. Eğer göz 
kapaklarınız şişmişse, sıcak su,• 
yahud gül suyi)e borike sudan 
mürekkep bir mahlul kompresi 
yapmalısınız. 

Göze yorgunluk aldırmanın 
en güzel usulü, gözleri bir 
müddet kapalı tutmaktır. Maa· 
mafih bir orman veya çimenlik 
gibi yeşil sahalara uzun müd· 
det bakmakta çok fayda var
dır. 

Güneşte fazla kalmayınız .. 

Şiddetli güneş ziyası altında 
okumaktan sakınınız, eğer böyle 
bir vaziyette okumak mecbu· 
riyetinde kalırsanız, kitap veya 
gazeteyi gölgede bulundur
mağa gayret ediniz. 

Sık, sık ve şu şekillerde 
göz jimnastiği yapınız: 

Gözleri 
Güzel, siyah veye mavi 

veya yeşil gözler ... Her devrin 
ve her memleketin -büyük veya 
silik- şairleri tarafından her 
fırsatta terennüm edilmiş göz· 
ler ... Fakat biz burada güzel 
gözler hakkında bir methiye 
veya gazel yazacak değiliz! 
Yalnız gözlerin maddi kıyme
tinden bahsedeceğiz. 

Biz gözlerimize bakıyor mu· 
yuz? Gözlerimizi binbir türlü 
tehlikeden sakınıyor muyuz? 
Hayır. 

Çok parlak günP.ş ziyası 

kadar göze zararlı olan birşey 
yoktur. Vakıa bizim diyarın 

ekseri insanlannın gözleri ya 
siyah, yahud da eladır. Bu 
renkte olan gözler, güneş zi· 
yasına uzunca bir zaman ba
kabilirler. Fakat bazı insaular 
Akdenizin mutedil muhitinde 
değil, şimal memleketlerinde 
doğmuş olabilirler; buı1larm 

gözleri ekseriyetle mavidir. Bu 
mavi gözler, bizim, muhitimi
zin, plajlarımızın parlak güneş 
ziyasına bizim siyah veya ela 
gözlerimiz kadar tahammül 
edemezler. Ve aramızda da 
böyle olanlar az değildir. 
Şu halde ne yapmalıdır? 

Gözleri, yaşadıkları iklimin 
şartlarma uymıyanlar için en 
eve( yapılacak iş siyah, vapur 
dumanı gfü:lük kullanmaktır! 

Bu mecburiyetten siyah ve ela 
gözlüler de kendilerini vareste 
addedemezlerl 

Ve, merak etmemek lazım
dır; siyah gözlük, kadına da, 
erkeğe de yaraşan birşeydir. 

Mesela, kirpikleri muhtelif 
şekillere sokmak da modadır; 
fakat bu modanın gözleri mah
va mahkum ettiğini her dok
tor tasdikte tereddüd etmez. 
Siyah gözlük, kirpiklerinin şek
li değiştirilmiş gözlerin de 
imdadına yetişir! 

Gözlüğe cidden büyük bir 
methiye yapıyoruz. Fakat he· 
men haber verelim ki, piya· 
sada satılan gözlükler gözleri 
mahveden şeylerdir. Kristal
den, renkli ve göze göre nu
maralanmış gözlükten başka 

gözlük kullanmamak mutlak 
surette lazımdır[ 

Gözlük takmak ve kullan
mak için doktorun muayenesi 
ve tasdiki lazımdır. 

Neyse.. Şimdi mevsim yaz· 
dır. Bu münasebetle yaz mev
siminde göz hıfzıssıhhası için 
şu basit tavsiyelerde bulun-

maktan kendimizi alamıyoruz: 

Gözlerinizi sabah ve akşam 
gül suyile yıkamalısınız. Eğer 

gözleriniz fazla ziya, deniz ve 
tozdan müteessir görünüyorsa 

hafif borike su ile göz ban
yosu yapınız. 

Göz kapaklarınıza gece ba-

Başınızı eğmeden sola çevi
riniz ve gözlerinizle de makus 
istikamete bakınız. Bu suretle 
iki dakika hareket vapmız. 
Bundan sonra gözlerinizi sağa, 
sola, yukarı ve aşağı bakmak 
suretile hareket ettiriniz. 

Harem hayatı yaşıyormuş 

Papazın yediği 
naneye bakın! 

Madem ki hafta yedi gündür, 
yedi kadın almak da şart 

imiş .. Ne dersiniz? 
Londrada 

seneden beri 
i k i 
de· 

v&m eden gürül· 
tülü bir dava ni
hayet bulmuştur. 

Dava, yirminci 
asırda Londrada 
yedi karılı bir ha
rem vücude getir-
mekten ibarettir. 

Bu davanın kah
ramanı Rejinald 
Kolnerdir. Bu ada· 
mm asıl mesleği 

vaizlik ve papaz
lıktır. Papazın yedi karısından dördü 

Birçok zamanlar, genç ol
masına rağmen çok güzel bir 
vaizlik yapmış ve Anglikan 
kiliselerinde iyi bir şöhret ve 
mevki kazanmıştır. Dindar ve 
afif bir adam imiş tel Fakat 
bundan dört sene evel bu 
papazcağıza tuhaf bir hal ol
muş ve maruf tabirle papaz 
şeytana uymuş, yahut yeni bir 
ilhama kavuşmuştur. Yani pa
paz efendi, bir insanın dün-
yaya gelmekten zevk ve hisse 
alabilmesi için yedi kadın sa-
hibi olması lüzumuna şiddetle 
iman etmiştir. 

Vaiz bir müddet bu imanına 
başka iman edecekler aramış, 
vakıa erkekler arasında fazla 
bir rağbet bulmamış. Fakat 
- çok garip! - kadınlar nezdin-
de müsaid bir zemin bula
bilmiştir. 

Vaiz, bu vaızlar sayesinde 
veyahut başka bir nüfuz ve 
tesir ile bir seneden fazla bir 
müddet içinde yedi kadın 1ı 
bir harem vücude getirebil
miştir. 

Bu haremde; olgun, dolgun, 
narin ve nahif, genç, esmer, 
sarışın saçh yedi tip kadın 

vardır. Vaiz, yedi kadından 

fazla mevcudlu harem tesisinin 
büyük bir günah olacağı ka
naatindedir. 

Vaiz, bu yedi kadınlı hare
minde rahat ve mesud yaşar-
ken vaziyet birdenbire değiş· 
miştir: 

Malllm ya, İngilterede poli
gami, birden fazla kadın ile 

'evlenmek yasaktır. Vaizin yedi 
haremli bir zat olmasını mem
leket bir türlü hazım ve ka· 
bul edememiş ve zabıta vaizi 
ensesinden yakalamıştır. 

Vaiz, esasen teaddüdü zev
catın yasaklığını bilmektedir. 
Dini veya medeni nikahla 
birden fazla karı almağa mu-
vaffak olamamıştır. Bu birden 
geride kalan altı kadını hu-
susi mukavele ile kendine bağ
lamağa mecbur kalmıştır. 

Londra mahkemeleri işte 
bu vaziyet önünde bir müddet 
şaşalamış fakat iki sene süren 
muhakeme neticesinde sabık 
vaizin adetler ve kanunlar ve 
umumi ahlak hilafına yedi ka-
dını bir arada nefsine hasret
mek ve Londrada, yirminci 
asırda Kurunuvüstai bir şark 

haremi vücude getirmekle it
ham ederek iki sene hapse 
mahküm etmiştir. 
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Sayfa 6 

~Çin hükOmeti, Japonya
, nın bütün metalibatını 
' kabul etmiştir 

- Başı 1 inci sahifede -
Tokyo, 23 (A.A.) - Şimali 

Çinde vaziyet Çin kıtaatının 
geceleyin Loukouchiao ve Pa· 

• paochandan çekilmeleri salaha 
I yüz tutmuştur. 

Nankinden gelen bir telg· 
rafa göre general Sung Cheu· 
yan 19 Temmuz tarihli muka
velename metnini henüz Nan
kin hükumetine tebliğ etme· 
miştir. Bu mukavelenamenin 
gayesinin 11 Temmuz tarihli 
mahalli itilafta münderiç üç 
noktanın daha ziyade kolay· 
lıkla icrasını temin olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Japon hükumeti ile yakın· 
dan teması olan mehafil şim· 
diye kadar Hopey ve Sahar 
siyasi meclisinin Japonya ile 
akdetmiş olduğu mahalli bü
tün itilafları tanımış olan 
Nankin hükumetinin şimdiki 
itilafı reddetmesi için hiçbir 
sebep mevcud olmadığını be· 
yan etmektedir. 

Nankin, 23 (A.A.) - Hü
kumet makamatı bir intizar 
hattı hareketi kabul etmiştir. 
Bu makamat şimali Çinde 
Japon ve Çin makamatı ara· 
sında aktedilmiş olan mahalli 
itilaflar metinlerinin vüruduna 
intizaren askeri kıtaatı her 
ihtimale karşı hazır bulundur
maktadır. Mevzubahs metinler 
henüz vürud etmemiştir. Fakat 
bunların kabule şayan şeyler 
olmadığı tahmin edılmektedir. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Hari· 
ciye Nezareti namına söz söy· 
!emeğe salahiyettar bir zat, 
bir Japon membaından gelen 
ve Nankin hükumetinin Şimali 
Çindeki Japon ve Çin maka
matı arasında aktedilmiş ma· 
halli itilafları kabul etmiş bu· 
lunduğuna dair olan haberi 
teyid eder bir guna haber al· 
mamıs olduğunu beyan et
miştir. 

Pekin, 23 (Radyo) -Pekin 
Milli Meclisi, Şan·Kay·Şelre 
bir telgraf çekerek Çin·Japon 
ihtilafının halli hususunda ken· 
disine tam bir salahiyet veril· 
diğini bildirmiştir. 

Berlin, 23 (Radyo) - D. 
N. B. ajansı Pekinden bildi· 
nyor: 

Çin askerlerinin geri çekil· 
mesinden başka Japonlar şi· 
mali Çin eyaletleri için yeni 
muhtar idaresinin tatbikini İs· 

temektedirler. Japonl~r Sahar 
ve Hopey eyaletlerine Nankin 
hükümetinin hiçbir müdaha· 
lesini kabul etmemektedirler. 

Bundan başka şimali Çinde 
komünistlet in takibi hususun
da Japon direktiflerinin ha
kim olması istenilmektedir. 

Muhtar eyaletlerinin hudu· 
du da Japonlar tarafından ta· 
yin edilecektir. 

Londra, 23 (Radyo)- Deyli 
Telgraf gazetesinin P~kin mu· 
habirine göre Japonlar, Şimali 
Çin ricalile uzlaşarak yeni ve 
müstakil bir hükumet kura
caklardıı . 

Tako limanı Japon donan
masının Çin üssübahrisi ola
cak, Pekin etrafındaki bır kı· 
sım yer, gayri askeri hale ko· 
nacak ve Japonlar Pekinde 
asker bulundurmak suretile 
tebaalarını himaye edeceklerdir. 

Hopey ve Sahar ile Japon· 
ların yaptıkları uzlaşma Nan· 
kin hükumetine de bildiril· 

miştir. Nankin 
bu uzlaşmıya ne 
kabele edeceği 

ğildir. 

hükumetinin 
suretle mu· 
malum de-

Tokyo, 23 (Radyo) - Ko
vang-To mevki kumandam 
miralay Takas, Tiyençinden 
Tokyoya gelmiştir. Miralay 
Takas, müzakerat hakkında 
bir rapor verecektir. 

Paris, 23 (Rrdyo) - Şang· 

haydan son gelen haberlere 
göre, Çin, Uluslar sosyetesi 
takviye cemiyeti bütün cihe.na 
karşı bir beyanname neşret
miş ve son hadiseleri izah 
ederek Japon taarruzların· 
daıı şikayet etmiştir. 

Londra, 23 (Radyo) 
Royter Ajan~ının, Pekinden 
aldığı bir habere göre, Çin
Japon ıhtilafı tamamen halle
dilmiş ve iki devlet arasında 
askeri sevkiyata son veril· 
miştir. 

Japonya Harbiye Nezareti· 
nin neşrettiği bir tebliğde; 

Hopey ve Sahar için Japon· 
ya tarafından ileri sürülen 
bütün metalibatın, Çin hü· 
kumetince kabul edildiği 

ve şimali Çindeki Japon as· 
kerlerinin, bu metalibatın tat
bik edilip edilmediğini kon· 
trola memur olunduğu bildi· 
rilmektedir. 

Tokyo, 23 (Radyo) - Ja· 
pon Diyet meclisi bugün de 
toplanmış ve ekseriyet grubu 
Japon kabinesini takviye kara· 
rını vermiştir. 

Japon Hariciye Nazırı, şi· 

mali Çin ihtilaf ınm çok kısa 
kısa bir zamanda halledilece· 
ğini söylemiştir. 

Tokyo, 23 (Radyo) - Do
meyi ajansı Nankin hüküme· 
tinin Çin-Japon uzlaşmasını 
tasdik edeceğini haber ver· 
mektedir. 

Bugün çok hayırlı bir 
işe başlıyoruz 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Bugiln, ılk ya~ üzüm ihracı 

muna c.betile Baelbck vııpurunda 

ınerneim )•pılacak, üzüm kutulan, 
hayroklarlıı clonatılmı, bir ~attnu 
' 'opura yiiklent>cektir. 

Üzüm kurumu. bu een ya~ 
olarak üç hin ton çekirdeksiz v 
razakı iizüın ihraç edecektir. Bu· 
nun iki bin touu dcnizyolu ile, 
bin tonu da Sdllnik i\zcriuden ı.ev. 

keJHccektir. 

Bu partiden sonra deni:ayolu 
ile j 2 ağustosta 150, 16 da 30, 
18 de 400, 27 rle 400, 28 <le 5, 30 
ağu to ta 150 ton, l eyldMe 150, 
3 de 400, 12 de 400, 17 de 20, 
20 cyhildc 30 ve on olarak ta 3 
teerinievelde 4 2 ton yaı iizQm 
gönderilecektir. 

Muhtelif ftr.iim o.ııntakalarıu· 

dan gelen mt-ktoblarda. yaş Ül'Üm 
ihral·ntına haşlanmasının müıtahi>ili 
sevinç içinde bıraktıgı bildirilmek· 
Le ve buralardau da e\kıyat ya· 
pıluıaeı istenmektedir. 

Harbe karşı 
Mukavemet kongresi 

Londra, 23 (Radyo) -Dün 
Corc Lansbori Kopenhaga 
gitmiştir. Burada harbe karşı 
mukavemet kongresinde hazır 
bulunacaktır. 

Lehistan 
Adis-Ababada konsoloduk 

tesis etti 
Varşova, 23 (Radyo) - Le· 

histan hükumeti Adis-Ababa· 
da bir konsolo luk tesisine 
karar ermiştir. 

ANADOLU 

Bakırcay ve 
• 

Gediz 
••• 

Mecraların temiz
lenmesi ameliyesine 
busene başlanıyor 
Nafıa Vekaleti su işleri 

mumum müd{irliiğünce Bakır

çay mecrasının temizlenmesi 
için yaptırılmakta olan tetkik· 
ler sona ermiştir. Mecranın 

temizlenmesi ve açılacak ka· 
nallarla Bakırçay ovasının su· 
!anması, bu suretle muhtelif 
istihsalatımızın, bilhassa pa· 
muk mahsulümüzün artırılması 
için hazırlanan projeye göre 
bu mühim işin başarılmasını 

temin hususunda yakında bir 
münakasa açılacaktır. Yine 
memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, Gediz nehri ve ovası 

için de ayni şekilde bir mü
nakasa açılmak üzeredir. Nehir 
mecralarının temizlenme ve ka· 
nalların açılması işine bu sene 
içinde başlanacaktır. 

Gayri mübadillerin 
haklı bir dilekleri 

Maliye Vekaleti bu dilekleri 
kabul etti 

fstanbul, - Gayrimübadil· 
ler cemiyeti namına Ankaraya 
giden bir heyet, istihkakların 

yüzde yüz temini ıçın daha 
tevzii İcab eden bonoların bir 
an evci dağıtılması, emlak sa
tışlarının süatlendirilmes\, sa· 
tışa çıkan emlakin kıymetlen· 

dirilmesi, Zonguldak, Adana 
ve İzmirde Gayrimübad;\ler'! 
devredilmiş olan bazı madt!n· 
!erin ve emlakin miiterakim 
gelirlerinin bir an evci tevzi 
edilmesi hususlarında hükii· 
metten dileklerde bulunmuştu. 

Maliye Vekaleti, Gayrimü
badillerin bu dileklerini mu· 
hik görmüş ve haklarının bir 
an evel verilmesi için İcab 

edenin yapılacağı da vadedil
miştir. Bu arada, mütebaki İs· 
tihkakın tamamen ve bono 
olarak iadesi de takarrür et· 
miştir. Yalnız bu kararın bir 
kanun layihası halinde Mec· 
listen geçmesi icab etmekte· 
dir. Büyük Millet Meclisi açıl· 
madan evel, Vekiller heyetin· 
de Gayrimübadillerin talep· 
lerini yerine getirecek kararlar 
alınarak layiha Meclise sevk
edilecek ve önümüzdeki dev
rede müstaceliyetle müzakere 
edilecektir. 

Fuar günlerinde 
OçUncU umumi mOfettiştlk 
mıntakası muhtel iti gelecek 

Üçüncü umumi müfettişlik 
mıntakasınm muhtelit fudbol 
takımı, fuar günlerinde şehri· 
mizde lzmir muhteliti ile iki 
maç yapmak üzere gelecektir. 

Müsabakaların ilki 11 Ey-
101 Cumartesi, ikincisi de 12 
Eylfıl Pazar günlerinde yapı
lacaktır. 

Üçüncü umumi müfettişlik 
mıntakası muhteliti, Trabzon, 
Erzincan, Erzurum, Çorum, 
Gümüşhane, Kars ve Ağrı 
vilayetleri fudbol takımların· 
daki en kıymetli oyunculardan 
müteşekkildir. 

Gr~vciler 
Sen nehrini motörlerle 

kapatmışlar .. 
Paris, 23 (Radyo) - Dün 

nehir nakliye vasıtalarından 
24 motor; Sen nehrini baştan 
başa kapatmış ve seyrüseferi 
tamamen menetmişlerdir. 

Bu vaziyet, grevcilerin meta 
libatmın kabulüne kadar de· 
vam edecektir. 

Turgutludaki 
toprak meselesi 
Bu vatandaşların maC-
dur edilmemesi lazımdır .. ' 

Manisa, 22 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Turgutluda Gediz 
kenarında emek ve masraf 
sarfile bir ormanlığı ekilebi!ecek 
hale getiren ve maliyeye ak
seden yanlış bir kanaatten 
dolayı daima menfi cevap alan 
halktan yetmiş kişi teessür ve 
heyecan içinde bugün Manisa
dan gelmişlerdir. 

Harmanlarını, birçok mühim 
işlerini terkederek buraya ka
dar kadınlı, erkekli gelmeleri 
herkesin kalplerini sızlatmıştır. 
Valimiz Dr. Bay Lütfi Kırdar 
odasına sığmıyan ve bir kısmı 
dışarıda kalan bu zavallıları 

dinlemiş ve Ziraat müdürü 
Bay Aliyi nezdine davet ede
rek iskan müdürü, Ziraat mü· 
dürü, Emlaki Milliye müdürle· 
rinden mürekkep bir heyetin 
derhal mahallinde tetkikat yap
masını ve halkı mağdur etme· 
mek üzere derhal hareketlerini 
bildirmiştir. Ayrıca Defterdar 
vekilini de Çflğırarak halkın 

kanuni haklarının verilmesi tav
siyesinde bulunmuştur. Zavallı 
vatandaşlar, ümirl ve s~vinçle 

Manisadan ayrılmışlardır. 

Şam da 
Tevkif edilenlerin birçoğu 

mahkOm oldular 
Şam, 23 (Radyo) - Son 

karışıklık ve hareketlerden 
sonra, birçok tevkif at yapılmış 
ve bunlardan yirmi kişi altı 
aydan iki seneye kadar muh
telif hapis cezalarına mahkum 
olmuştur. 

Bunlar, hayat pahalılığını 
ileri sürerek karışıklıklar çı· 
karmak i~tiyor!armış. 

Üzüm - incir 
ÜzUm 60, incir 30 bin 

ton tahmin ediliyor 
Üzüm ve lncır piyasaları, 

15 güne kadar açılacaktır. Bu 
sene rekoltenin noksan olma
sının, fiatler üzerinde tesirini 
göstereceği ve mahsulün ko
laylıkla satılacağı tahmin edil-
mektedir. Söylendiğine göre, 
alivre satışlarda bu vaziyet 
gözününde tutularak geçen se
neden kuvvetli fiatlerle yapıl
maktadır. 

Manisa ve Menemen bağ
larında sergi faaliyeti artmış· 
tır. Gelecek hafta içinde ilk 
sergilerin kaldırılmasına baş-
lanacaktır. Muhtelif mıntaka· 
)ardan alakadarlara gelen ma-
lumata göre, bu sene üzüm 
rekoltesi 55·60 bin ton, incir 
rekoltesi de 30 • 32 bin ton 
tahmin edilmektedir. 

Markoni mükafatı 
ltalgan fen akademisi, bir de 

müze tesis edecektir 
Roma, 23 (Ranyo) - ftal

yan akademisi Markoninin ha
tırasını tesbit için bir mükafat 
tesisine karar vermiştir. Bu 
mükafat 150,000 liret olacak 
ve her sene faydalı bir keşif 
yapan fen adamına verilecek· 
tir. Bundan başka akademinin 
bir salonunda Morkoninin büs· 
tünü de koyacak ve bir de 
küçük müze vücude getirile
cektir. Dün Markoninin vasi-
yetnamesi açılmıştır. Bugün 
matbuata verilecektir. 

Sicilya manevraları 
lhtiyatiarla milisler de 

iştirak edecekler 

24 l'emmuz 9?7 

Markoni 
Dün gömUldU 

Roma, 23 (Radyo) - Mü· 
teveffa Markoninin cenazesi 
saat yedide Bolonyaya geti· 
rilmiştir. Merasim çok mutan· 
tan olmuş ve cenaze, şehir 
halkı tarafından karşılanmıştır. 

Kral ve sinyor Mussolini 
birer vekil tarafından temsil 
edilmişlerdir. 

Cenaze belediye reisine tes· 
lim edilmiş ve merasimile 
Sen Patronyo kilisesine götü· 
rülmüştür. 

Bu münasebetle bir çok 
nutuklar irad edilmiş ve ce· 
naze şehrin bir çok sokakla
rından geçirilerek aile mezar· 
lığına defnedilmiştir. 

Romanya kralı 
lngiltere Başvekili ve Ha
riciye Nazırile konuştu .. 

İngiltere, 23 (Radyo) - Ro· 
manya kralı Karo) bugün ika· 
metıne mahsus otelde Bay 
Edeni kabul etmiştir. Bu mü· 
lakat yarım saatten fazla sür· 
müştür. 

~ unan gazete~ 
s · okuyanlara 

Aşağıdaki gazetelerin aylık 
abone fiatlerimiz yalnız 120 
kuruştur. Bundan mada her 
abone mü~tnimize her ay 
iki güzel ro,··anımızı dahi 
meccanen hediye edeceğimizi 
bildiririz. 

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

Yunan gazeteleri acentesi 

Siragüza, 23 (Radyo) -
Sicilyada yapılacak ftalyan 
manevralarında ilk defa olarak 
ihtiyat w milis kuvvetleri işti· 
rak edecektir. Bu kıt'alar iki 
sene evci vücude getirilmiştir. l\._ 

Birincikordon No. 130 
1. Kolokoças 
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lzmir Komutanlığı ildnları 
lımir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için (42) ton koyun eti-

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

2 - Etin tuarı (15960) onbeş bin dokuz yüz altmış lira 
olup muvakkat teminatı (11'>7) bin yüz doksan yedi 
liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
3 ._ isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika 

ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarını belli 
gün ve saattan en az bir saat evveline kadar Ankara 
levazım amirliği Sat. Al. Ko. yonuna vermeleri. 

11 16 20 24 2327 

lıoıir Müst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Bergamadaki tiimen birliklerin ihtiyacı için kapalı zarf usu-
c 9 hin kilo sade yağ 3017 /937 cuma günü saat 11 de 
le edilecektir. Mezkur yağın muhammen bedeli 9900 lira

r. Muvakkat teminatı 742 lira 50 kurüştur. isteklilerin şart
lllesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek-
den eksiltmeyi açma saatı olan 11 den bir saat evveline 
ar teklif mektublarile Edremid tümen satın alma komisyo· 

il~ müracaatları. 16 20 24 28 2356 

lıcrıir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
~dremitteki Tümen birlikleri ihtiyacı için 10 bin kilo sade· 
g~ 30/7 /937 cuma günü saat 9.30 da kapalı zarf usulile 
:ıııden ihale edilecektir. Mezkur yağın muhammen bedeli 11 

liradır. Muvakkat teminatı 825 liradır. isteklilerin şartna· 
. İni görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek-
tı de eksiltmeyi açma saatı olan 6.30 dan bir saat eveline 
lr teklif mektuplarile Edremit Tümen satın alma komis-

ııu başkanlığına müracaatları. 16 20 24 28 2355 

\ıınir Mst. Mv. K. Sat. AL Ko. Rs. den: 
- Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı ıçın ( 130 ) ton 

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

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

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün 
\ e saatten en az bir saat evveline kadar Ankara le· 
vazını amirliği satın alma komisyonuna vermeleri 

11 16 20 24 2326 

~~ınir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
- Tayyare alayının 17000 kilo sığır eli ihtiyacı açık ek

siltme usulile alınacaktır. 
2 - ihalesi 30171937 cuma günü saat 16.30 da kışlada 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
J - Tahmin edilen bedeli 4760 lira muvakkat teminatı 

357 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyit bulunmaları 
şarttır. 

S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii madde· 
lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz 
ve mektuplarile birlikte ihale saatında komisyona 
müracaatları. 14 20 24 29 2354 

\~ınir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- Hava kıtaatmın (1000) lira bedeli muhammenli kara 

nakliyatı açık eksiltmeye konmuştur. . 
1 - ihalesi 9 /8/ 937 salı günü saat 11 de kışlada satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 

- Muvakkat teminat 75 liradır. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. 

1 
- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la· 

zımdır. 
- isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazılı v~sikaları ve muvakkat teminat makbuz· 
larile birlikte ihale saatinde komisyona rniiraçaalları. 

24 28 1 7 2527 

ftııir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- Tümen Manisa merkezindr bulunan hayvanların ihti

yacı için (262900) lkiyüz altmış iki bin dokuz yüz 
kilo saman kapalı zarf usulile münakasaya kanul-

~ muştur. 

- Şartnamesi her gün parasıı Manisada Tümen satın 

1 alma komisyonunda görülebilir. 
- Münakasası 9 Ağustos 937 cuma günü saat 1 1 de 

Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

~ 
- Kilosunun muhammen fiatı iki kuruş elli santim olup 

S tutarı 6572 lira 50 kuruştur. 

6 ._ Muvakkat teminatı 493 liradır. 

._ İstekliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair 
) vesika göstereceklerdir. 

._ Muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektupları 

münakasanın yapılacağı saatten en az bir saat evvel 
komisyona vermiş olacaklardır. 24 29 3 9 2528 

1~ir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rrs. den: 
._ lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanab için kapalı 

~ zarf usulü ile 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. 
._ ihalesi 9 Ağusto 937 pazartesi günü saat 16,30 da 

~ kışladada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
..._ Muhammen tutarı (153000) Yüz elli üç bin lira olup 

1 muvakkat teminatı (1147) lira 50 kuruştur.! 
~ -...... Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
~ f steklilerin Ticaret odasında kayıdlı bulunmaları şarttır. 

' lsteklilenn 2490 sa ıh kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerınde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuı ve 

teklif mektuplım ihale saatinden en aı bir aal evvel 
lcornııyona ermış bulunmaları. 24 29 3 8 2529 

ANADOLU 

lzmir Mtt. Mv. K sat. al. ko. rs. den: 
1 - Müstahkem mevki F'oça ınıntakasındaki kıtaat ıhtiyacı 

için kapalı zarf usulile (48000) Kırk '"Sekiz bin kilo 
sığır eti alınacaktır. 

2 ihalesi 9 Ağustos 937 'pazartesi günü saat 17 de iz. 
mirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muhammen bedeli 9600 lira muvakkat teminatı 720 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuz ve 
teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 24 28 3 8 2530 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

441 ton Un kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde Manisada Tümen 

satın alma komisyonundan alınabilir. 
3 - Münakasası 9 Ağustos 937 cuma günü saat 17 de 

Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 Kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 50 santim 
olup tutarı 55125 liradır. 

5 Muvakkat teminatı 4006 lira 25 kuruştur. 
b -- istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika göstermeleri lazımdır. 
7 Muvakkat teminatlarile beraber teklif mektııpları mü· 

nakasanın yapılacağı saatten erı az bir saat evvol ko-
misyona vermiş olacaktır. 24 28 3 8 2531 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 6 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk te· 
minat parası 1875 liradır. 

3 ihalesi 9 EylUI 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde M. Mv. V. satın 

alma komisyonundan alabilirler. 
5 Muhabere ile şartname gönderilemez. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale 
gününden en az bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 24 8 24 7 2487 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakka1e Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarf ile 

71000 Yetmiş bir bin kilo sığır eti satın alınacaktır. 
2 Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 21300 lira bi

çilmiştir. 

3 ihalesi 17 181 937 salı günü saat 16 da Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan l 598 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona 
müracaat etmeleri. 24 29 3 8 2494 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin 
edilen bedeli 16000 lira olan 10000 kilo kösele 28 Temmuz 
937 tarihine rastlıyan çarşamba gii.ıü saat 14 tc pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. Şartnamesi komis· 
yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla be· 
raber ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 4401-2503 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher met· 
resine tahmin edilen bedeli 251 kuruş olan 8500 metre elbi· 
selik kumaş 28-Temmuz-937 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 14 de pazar! ıkla alınacaktır. 

2 - ~uvakkat teminatı 1600 lira 13 kuruş olup şartna· 
mesi komisyondan parasız olarak her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla be· 
raber ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 24 27 2519 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: t - Beher met· 
resine tahmin ediloo bedeli 259 kuruş olan 5500 metre ka· 
putluk kumaş 28·Temmuz·937 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 ~ Muvakkat teminatı 1068 lira 38 kuruş olup şartna· 
me!İ komisyondan parasız olarak hergün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyo· 
na müracaatları. 24 27 2518 

Menemen Urbaylığından: 
1 - Tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan mazot 

vsairenin a;ık eksiltmesi on gün müddetle uzatılarak 30-7-937 
cuma günü saat 11 re talik edildiği ilan olunur. 5520 

Sayfa 7 

Kapalı zarf eksiltme ilanı: 
Tire Belediye Reisliğinden : 

1 - 29/61937 tarihinde yapılan ilk kapalı zarf eksiltmesine 
istekli çıkmıyan Belediyemiz ve müessesesinin 937 
mali yılı mevadı müşteile ve istopi ihtiyacatı 1417 /937 
tarihinden 3/8/937 tarihine kadar yirmi bir gün müd-
detle ikinci defa kapalı eksiltmesine konulmuştur. 

2 - Kapala zarf usulile eksiltmeye konulan ihtiyacatm: 
Muhammen 

bedeli 
Lira Ku. Kilosu Nevileri 
4800 60000 Mazot 
840 4000 3 ve 4 sıfır makine yağı 

88.50 590 Gaz 
550 2500 Benzin 

45 75 lstopi1 
6323.50 Yekun 

3 - isteklilerin şartnamesine göre tanzim edecekleri tek· 
lifnamelerini 318/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
14 e kadar Belediyemize tevdi etmeleri ve muham· 
men bedelin °~ 7 .50 nisbetindeki ve 47 4,26 liradan 
ibaret muvakkat teminat makbuz veya Banka mek· 
tubu ile Ticaret ve sanayi odası 1937 yılı kayıt vesi
kalarını bu teklifnameye leffetmeleri şarttır. 

4 - Eksiltme ve fenni şartnameleri görmt!k ve izahat 
almak istiyenlerin her gün çalışma saatları içinde 
Belediyemiz müessesesi muhasebesine müracaatları ve 
şartnamelerin bedelsiz olarak birer kopyasının verile
bileceği ve isteklilerin 3/8/937 Salı günü saat 15 de 
Daimi encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. 

18 24 2428 

inhisarlar umum müdürlü
ğünden: 

1 - Şartnameleri mucibince 100-200 bin tuz, 30000 üzüm 
çuval, pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık 30-7·937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve mübayeat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube· 
den alınabilir. 

4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarlle birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri ilan olunur. 24 26 28 2533 

Vilayet P. T. T. müdürlüğün
den: 

Karşıyaka postahanesi avlusundaki yelle müteharrik eski su 
değirmesi enkazı 2·8·937 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
satılacaktır. 

f steklilerin müdürlük kalemine ve Kar, ıyaka şefliğine müra· 
caatla 375 kuruş teminatlarını yatırmaları ilan olunur. 2421 

Askeri fabrikalar umum mü.
dürlüğünden: 

1000 Metre mik'abı Ceviz 
tomruğu 

Tahmin edilen bedeli 40,000 lira olan yukarıda mikdarı 
yazılı Ceviz tomruğu Askeri fabrikalar umum müdürlüğü salın 
alma komisyonunca 13-Ağustos-937 Cuma günü saat 15 dt 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira mukabiiındc 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3000 
lirayı havi teklif mektuplannın mezkur günde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı lc:anu· 
nun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesailde mezkfır gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. 24 26 28 80 2448 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 
200 Ton saf kurşun. 
Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan yukarıda mıktarı 

yazılı saf kurşun Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satan 
alma komisyonunca 6 Eylül 937 Paıartesi günii saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 
lirayı havi teklif mektuplarını nıezkfir günde saat 14 d.,e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatt,. komisyona müracaatları. 18 20 22 24 2387 

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı Is
tanbul satın alma komisyonundan; OORSA 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan tutarı İlk teminat Eksıltmenin 

Yazlık elbise 4031 takım 
Erat kaputu 2147 tane 
Erat bineği 367 ,, 
eğeri. 

Lira Ku. Lira Ku. 
22170 50 1663 00 
19580 64 1469 00 
20919 00 1569 00 

Tarihi 
13/81937 

,, 

Giırıii 
Cuma 

" 
14/8/937 Cumsr· 

tesi. 

Saatı 
11 de 
15 de 
16 da 

1 - Gümrük Muhafaza eratı için yukarıda 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

yazılı eş anın gösterilen gijn ve saatlatda ka-

2 - Şartname ve evsafları komısyondadn. 
3 - isteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplarını kanuni vesıkalarile bır· 

liktc teklif mektuplarını giinlerinde eksiltme antinden bır aat evveline kadaı Galatada eski 
Giimriik binasmd~ki komutanlık satın alma komısyonıma 'ermeleri. 24 29 4 8 4404/2504 

Üzüm saltşları 
Ç. Alıcı K. S. 

211 Esnaf Ban. 12 
10 O. Kuru. 14 875 

221 Yekun 
450414.5 Eski satış 
450635,5 U. ~atıs 

Zahire saltşlart 
Ç. Cinsi S. K. 

9 Buğda 5 625 
18 Nohut 6 25 

K. S. 
18 
16 

K. S. 
5 625 
6 2S 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eıaiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki p,belere, kalp, b 
rekleri ralıataız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederle?'. 

Vapur Acentası•:--------~--~~~~11111111111m~----·---------------------------... -..-..._ __ _._, 
ZEGLUGA POLSKA A. B. uUMDAL,, Umu. 

KUMPANYASI mi Deniz Acenta.. Tabiatın şifa kaynakları 
,,LECHISTAN,, motörü 21 

(Miisabaka 
imtihanı) Temmuzda beklenmekte olup lığı Ltd. Karakor ılıcaları 

ANVERS. GD™IA ve DAN- Hellenic Lines , 
ZIG limanları için yük ala-
caktır. 

SERViS MARITİM 
ROUMAIN 

•·SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA. CENO
V A ve MARSIL YA liman lan 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin

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

Telefon: 4142/4221/2663 
.. 1 ..................... 1 

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

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

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

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

Lİmİted 
PHELPS LiNE 

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

"TÜRKIA,. vapuru 26 tem
muz beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

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

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

Riz binasında No. 166 
T~Jefon : 3171 

---~------· Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 

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

Türkiye Cumhuriyeti Ziraa 
bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterile 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az olma 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alı 
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler 91e 

A k 
A f b •k ) J yüksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud hukuk fakü s erı a rı a ar zmir silah sinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerind 

diplomaları olmak gerektir. 

tamirhanesi SabD a)ma ko- 3 - Müsabaka 25, 26 ve 27/Ağustos/937 de Ankara 
İstanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazanan 

misyonundan: yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip Eylul zarfmda 5· 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

1 - lzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için mevcut şartname- 4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklannı 
sine göre 120 ton lavamarin kömürü açık eksiltme haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve şef nam 

' ile satın alınacaktır. lerine 130 ar lira aylık verilecektir. 
2 - Satın alınacak kömüre aid şartname; tatil günü dışın- Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfe 

da kalan çalışma günleri içinde saat yediden on al- lik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 17 5 lira aylıkla 
tıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesi müdürlü- fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük 
ğünde görülebilir. vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir sen 

stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
3 - Açık eksiltme; 5;8/937 Perşembe günü saat on üçte larsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 

Halkapınarda İzmir silah tamirhanesi müdürlüğünde 5 - imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbu 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. A k I t b l I · z· b k l n ara, s an u ve zmır ıraat an a arından elde edile 

4 - Belli kömürü şartnamesine göre satmağa istekli olan· .. 6 :----- lsteklile~, a~anı.lan belgeleri bir mektupla Anka 
ların bu hususa ait dilekçelerile birlikte "2490n sayılı Turkıye Cumhurıyetı Zıraat bankası tehiş heyeti reisliğine 
kanun mucibince icap eden vesikalarla birlikte "114,, mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. 
lira "75,. kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini müracaat mektubunun en geç 10/Ağustos/937 tarihinde 
lzmir mal sandığına yatırarak alacakları makbuzlarile değmiş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 2 
belli edilen gün ve saatta komisyona gelmeleri . • llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .. ılllllllllllllllllnlllll 

18 21 24 27 2442 
"KONYAn vapuru 7 ağus· 

tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 

Birinci kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LlNES L TD. 
"DRAGO,. vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SW AN
SEAdan gelip yük çıkara

caktır. 

~D-e-v-le_t_D_e_m_i_ry_o_ll-a-rı-A-fy_o_n_ _ A. Kemal Tonay 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

• EXT A VIAn vapuru 7 ağus· 
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 
LlVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. EXETER" vapuru 13 ağus-

1 
---------·-tosta P REden BOSTON ve LINES L TD. 

NEVYORK için hareket ede- L 1 V E R p O O L 
cektir. "jESSMORE.. vapuru 1 

SEYAHAT MÜDDETi ağustosta bekleniyor. LIVER-
PIRE • BOSTON 16 gün POOL ve ANVERS limanla-
PiRE • NEVYORK 18 gün rından yük çıkaracak ve BUR-

ARMEMENT MABRO GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 
"GEORGES MABRO,. va- SULİNA, GALATZ ve IB-

puru 23 temmuzda iSKEN- RAlL limanları için yük ala-
DERiYE ve PORT SAIT li- caktır. 
manlarından mal çıkaracak DEN NORSKE MIDDEL-
ve ayni gün KôSTENCE, HAVSLINJE 
GALA TZ ve IBRAIL liman- O S L O 
larına hal'eket edecektir. "BAALBEK,, motörii 24 

SERViCE MARITIME RO- temmuzda bekleniyor. lSKEN-
UMAIN. BLJCAREST DERiYE DUNKERK ve NOR-

•oUROSTOR,, vapuru 31 VEÇ limanları için yük ala-
Temmuzda bekleniyor. KÖS- caktır. 
TENCE. SULINA, GALATZ Vapurların isimleri, gelme 
ve GALA TZ aktarması TUNA tarihleri ve navlun tarifeleri 
limanları için yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi-

JOHNSTON WARREN lemez. 

- iç hastalıkları mütehassısı -

Dr. C:eıaı Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
İkinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apariı
manı karşısında Ao. 1018 Tele. 2545 

Salihli urayından: 
Salihli şehrinin inkişaf sahasının 100 hektar miktarındaki 

yerinin hali hazır harıyasını almak işi açık eksiltmeye konul
muştur. 

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

kıyet ll ı . • v •v---r- .) 1 nuna muracaatıarı . 

-------::::::: 

7 inci işletme mÜdÜr)Ügu" ••nden = Bakteriyolog w bulaşıcı, salgın '. lıastalıkları = Birinci Sınıf Mutahasaısı 
1 - İşletme mıntakası için iktiza eden Balast 2490 sayılı ;; (Verem ve saire) 

kanunun 32 ve 33 Üncü maddesi mucibince kapalı =: Basmahane istasyonu karoısındaki Dibek aok.ak baf1Dda 30 uyıb 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışhr. ;;;; ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akpm uat 6 ya 

2 - Balast alınacak ocağın yeri, einsi, mikdarı, muham- S kadar bastalannı kabul eder 
men bedeli, muvakkat teminat mikdarı, teslim müd- •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll Tele/on: 4151 111 
deti aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. A k A k 

3 - Eksiltme, Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, s er 1 me teble 
kapalı zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ve Ba-
yındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. c 1 b 1 
istekliler bunları Afyonda 7 inci işletme müdürlüğün- a e e a 1 n ı yor 
de görüp öğrenebilir ve izahat istiyebilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı tecavüz ettiğinden is- 1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa lisel 
teklilerin evelce bu gibi ve bu kadar iş yapıp başa- Konya ve Erı.incan Askeri Ortaokullarının bütün 
rabildiklerine dair Nafıa yüksek Bakanlığından vesika larına, Kırıkkale' deki San'at lisesinin birinci (9) 
alarak teklif mektuplarına bağlamaları lazımdır. fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama 

5 - Eksiltme 31 Temmuz 937 tarihine tesadüf eden cu- teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıfl 
martesi günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci işletme talebe alınacakttl'. 
binasındaki komisyonda saat on birde yapılacaktır. 2 - Ksydı kabul şartları geçen senenin aynı olup 
istekliler 2490 sayılı kanuna ve yukarda üçüncü mad- askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardıt• 
dedeki şartlara tevfikan hazırladıkları muvakkat temi- 3 Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temnı 
nat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur ta- başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara G 
rihte saat 10 a kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar 
bulunacaklardır. vam P.der. 

Bulunduğu Ocak Balast Muhammen Muvakkat Balastın Teslim 4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarad• 
hat Kim M.3 bedel teminat cınsı müd- lunanlar Cebeci' deki Gedikli Erbaş hazırlama 

tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yer 
Lira Lira de ti 

Afyon-fzmir 389 13000 16900 1267,5 Kırma taş oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde 
Ağustos, Eylul, 1. Teşrin aylarında 3/5 ve Nisan 938 so· ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubel 

müracaat etmelidirler. 
nunda mütebaki beşte ikisinin teslim edilmiş olması şarttır. 5 Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını tama 

18 21 24 2 2429 tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir 

·~yd n vı·ıaA yetı• daı· A ee ~İrmek istediği mektebe gönderilmeli Ve mektep 
!~ 1 mı encu- fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbiri 

meninden: beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke-Ortaklar yolunun 
11 + 465· 17 + 500 kilometreleri arasında şose ve sınai imalat 
inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - inşa olunacak şose ve köprülerin tesviyci türabiyt>si-

ne ve şose ve kargir inşaatına dair fenni şartname 
c - Mukavele projesi 
d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e - Keşif cetveli ve projeler 
3 - Eksiltme 2-8-937 pazartesi günü saat on beşte vila

yet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girehilmek için isteklilerin 1316 lira 38 

kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda ya· 
zıh vesikaları haiz olması lazımdır. 

a - Vekaletten alınan müteabhidlik vesikası 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
6 - Teklif mektup!arı üçüncü maddede yazılı saattan bir 

saat evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek-
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulun-
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

2386 16 20 24 31 

6 - Seçme imtihanı için çağırılan isteklilerin mektebi/. 
dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri "'~ 
mek için yapacakları masraflar tamamen kendil' 
aittir. ıJ 

7 - Seçme i mtihanında kazananlar kadronun mü~ 
nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar .,e "I 
lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri y•P 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. . 1,. 
ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bıt ~ 
tahsil fasılası ohmlar ve girmek için ııüfus ka~')t 
yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere ahna:....-: 

8 

9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve bel~ 
köy llkmekteb mezunları alınar ve bu köy çocll ~ 
dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mckteblere 
edilir. 2210 

lzmir inhisarlar başmüdiitl 
ğünden: 

Darağaç müskirat deposunda hurda halinde bulun~ 
kilo sıkletinde bakır imbik ile Başmüdürlükte met/cut ~ 
635 gram külçe kurşun pazarlıkla sablacaktır. Muha~. ad"' 
atlan bakınn 24 kurşunun 11ıır.kunış, teminat! (2t,24) .. 

1~ 
isteklilerin 5-8-937 günü saat ıs de Batmüdürlllö-

komiıyona ıelmeleri. 24 27 


