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Japonya, Çı.-; as <er erinin 
geri çekilmesiı · bel<liyor 
Nankin hükumeti, mukaveleye riayet etmez ve 
ordularını Hopeyden geri cekmezse, Japon 

' . 
kuvvetleri derhal harekete geleceklerdir 

~· Tokyo. 21 (Rad o) l>onıcy 
JanQı hildiriyor: 

• Çiıı·japon anla~nıııeındarı soııra 
•tnali Çinde \'aziyet ted rici urcttr 

ltllirıi almağa ba~lomı\tır. 
t' japooya Harbi) e l\ezarcti, va· 
'Yeti büyük bir dikkatle takib 
t\Qıekte 16 \ 'C 19 temmuzda İm· 
~1•rıan mııkavclclerio. nf' ısurctle 
~:.!cklcmektcJir. 

Belçika kralı 
Dün Parise, vasıl .. 

oldu 

~ llelçika Kralı Leopold 
•tis 

1~0 • 2•1 (Radyo)- Belçika kralı 
flıır~ld, refakatinde kardeşi Kont 
~11 •nder, olduğu halde bugün 
~ nıuvasolat etmiştir. 

~•tı h tal jstasyonılıı Hariciye .ı.'la· 
fıııt ay hun Dclbos, Reiricum· 
~'li lı. 1.ebrunun hueust katibi, 
Itri'. Polis müdürü ve Belçika 

'•tı~ larafuulan bü) ük merasimle 
•nnııotır. 

~İaj 'tral, :El ize sarayına giderek 
•ıltı. l!Utnlıur B. Lcbrunu 7.iyaret 
'~tıı: \"e şerefine , ·erilen ziyafette 
lnlGtı bulunmuştur. Bu ziyafette 

& • ransız ricali davetli idiler. 
"'rgi .'1çika kralı, zi)afetten eonra 
·~i!' geznıiye gitmio ve Belçika 

ı ıorıun . b' 'ht u zıyaretten &onra, ır 
1•flıl ' binerek ~en nehri sahille· 

·ıo tll ııer • · · . ı r:. gıyı seyretmı:tır. 
ı; l .... ır· 
J' 1-~ 1 

• 21 (A.A.) - Belçika 
~-· }) aa~l 12.40 ta buraya gd~iştir. 
.""iti lltJe, 24 (A.A.) - Fransa 

1 
rı c~ltth~u ve Bayon Lebnın hu· 
~ elçıka kralı ile Kont De 

re _ıereflerine bir ö~le ziya· 

dir. 

... 
Çin süvarileri 

,\lı;\..ndnr ını lı:ıfilı• ı,;i ı rı•, ili 
ıııukan~lcuiıı, t:ıı iıwe ııoktalarıııa 

.ladıır tatbiki japonya için lıapıi 

bir mesele t<'şkil eylemektedir. 

:\onkin hüklımeti, Lu hususta l.:u 
sur gösterecek olıırea. jcıpon or. 
Juhm, derhal hıın•ketc c;eçecek. 
lt•nli r. 

japonyanın ı•n çok aliikadar 
vldnğıı nH'~<'ll', otuz hub tan an~· 
ı-ilı· hirlikıt: Hopt')'e giren sekiz 
Çin fırka .. ırıııı 111111.:11\'l~lc ıııucihiOI e 
µ•·ri Çf'l..ililı çel.il mİ)PCl'klnidir. 

:-ı•kiz Çiıı fıık:P•ınııı \ıİ:ı: elli 
lıirı ki;ılil.: lıir ktı' Vl't ıc~l..il Plliği 

\"t• lııı kunı'tİn llopı ~ılı· k:ılm:ısı· 

ııın joııoıı)a için ıııillıiın lıir ııı e· 

f'le tı·~lil f'ılec··~i ~f') lı"ııiynr. Mau . 
ınnf'ib, .Nankiıı lıül.ıimcıirıhı , rrıu·• 

kınclc l.ilMınıı hareket cıuwı..ı,.n 

Eakın:u·ag ı \ı• 1111 "'" 'ı · ılı•ri 
geri ı,;t·ı.e~l'~İ zııııııoluıııı) ur. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Popo/o d' ltalianın bir makalesi 

Avrupa, ölüme doğru 
mu yuvarlanıyor? ·-· Uluslar Sosyetesi, Hflbeşistan meselesi ve 

Frar. koya muharib hakkı verilmesi ·-Miliino, 24 [Radyo] - J'opulo wubarib hakkım tanımak mec·bu· 
d'ltalia bugün "Avruııa ölüme riyetidir. Ilu hususta Frımkonun 
doğru mu gidiyor?,, aername!'ile mevcudiyeti süratle ve kat' iyyetle 
bir makale neoretmiotir. Bu nıııka· tudik edilmelidir. flarbin devam 
lede deniliyor ki: ettiğine göre, Frankonun muharih 

"Avrupa harbıleo onra hayal· hakkını tanımamak gene gülünç 
pcrver hükumet oefleri tarafindan bir iştir. Bu hakkı tanımamak B. 
idare edilmekte ve şahbi fikir ve Edeni avam kamarasın'da cevab 
weofaatlu herseye hakim olmak.· vercnıiyecek nıevkie dü.ürmüştür. 
tadır. B. Eden Frank.oyu tanımak husu· 

Almanyadan harb tazminatı eunıı garib bir şekilde tevil et· 
olarak bin milyarlık ~lark i!!tenil· nıiştir. 
ınesi buna büyük bir deliltlir. Öyle zannolunuyor ki, yakın 

Fakat bugün bu tazminat me· bir atide bu meseleler keodili~in· 
selesi ortadan kendiliğinden kalk· den düzelecek tir.,, 
mıotır. Roma, 24 (A.A.) - Havas 

Şimdi bir de harb borçlan me· Ajaoeı mulıubiri bildiriyor: 
seleııi vardır. Bu da lıakRız bir iştir. Popolo D'ltalia gazetesi hayal 

Çünkü Avrupanın bu barb borcu ve hakikatler ba§lığı altında l\Ius· 
denilen parayı vermesine imkan solininin bir ınokaJe~ini neşretmek· 
yoktur. teılir. B. Musaolioi bu makalede 

Uoziran ve Kanunııevel ta· AJmıınyaya cebren kabul ettirilen 
rilılerindc bu borçlarııı taksitleri tamirat borçlarını, lıarb borçlarını 
isteniliyor. Falı.at bu mülıletlerJe l\lillctler cemiyeti azası ara. ınıla 
para yerine müzakerelrrden başka mu~avat pren~ibi ve Amrrikadaki 
bir netice elde edilemiyor. fütuhatı hatırlattıktan sonra nazari· 

Ve bunların fevkinde bir de yat siyasetine kareı menfaat llİ) a· 
Uluslar ııo yete~i mı &elesi vardır. setini ileri eilrmckteılir. 

Sosyeteye cihanşümul demek· İtalyan mahfelleri bu makale· 
teyiz. Fak.at Amerika, müessis ol· y•~ bil) ük bir ehemmiyet atfetmek· 
masıoa ra~mcn ı;osyctcılen U7llk ta· tedirler. .l\laknlenin her taraf ta 
dır. Müee iı;. herkesten e\el çeki· 
lirse, hu müe~ee,..enin 
olııbilir? 

vaziyeti ne 

Sos) ctecle her devletin müsavi 
hakka walik olduğunu ı;iiyliyeııler 
çoktur; Lu gülüaccek lıir iddiadır. 

Çünkü Ulu )ar sosycıcsiui idare 
edenler, heroeye hfıkimdirler. Bun· 
Jar da Fransa, 1ngiltere v~ !fos· 

yadır. 

Milletler hunlara rngmen sos· 
ycte)e inaııınaluadırlar. ~imJi iki 
nıeselenin <lü:teltilmesi elzemdir. 

Birinci mesele, IlaLeoistauın 

İıal}aya ilhakını tasılik zarnretiılir. 
Necaoiye 11Ttık resmi ve gayriresmi 
bir mahiyet vcrilmenıelitlir. Hu· 
kukan veya siyasete ilhakı tanımak 
ara ında fark görülınemcli•lir. Zirn 
filen bir Habe~iııtnn )Oktur. 

İkilıci meeele de, Fraukoallll 

okunmasını temin için ııarfedılcu 
gayretler Londrada ademi müda· 
hale komitesi müzakerelerinin cc· 
reyau ettiği bugün inde M ussolini· 
nin yazmnıı verilen elıemmiy<·ti 

göstermektedir. Bununla beraber 
Hııbe~istan muharebesi esnasında 

İtalya nasıl l\lilletJer cf'miyetinden 
resmen ayrılmıo~a Mussolinioin son 
makaleei de her halde kat'i bir 
hareket yapılacağına delil ııayılamaz. 

---------.----------------
Japonya 

Büdç~ açığını kapatmak 
için istikraz yapacak 

Tokyo, 24 (Radyo) - Ja
ponya, bu sene büdcesin· 
deki açığı kapatmak üzere 
yeni bir istikraz yapmak ta· 
avvurundadır. 

Üzümler şatta ve vapurun ambaruıa girerken 
-------

. .\li 

Amerik a 
di oanının ıslahı 

meselesi 

Bal/ Rrı.zvelt 
Vaşinıon. 2t (A.A) U. l'ıız· 

vı•lı ı;ııuıecilı•rc. @ı·nalıı111ııı ali ı)j. 

vaııııı ı lahı projı>sine kurşı alılığı 

vıızİ} t•t hal.lırııla herhangi bir he· 
ynııatıa hııluıımukt.ııı iıııtiu:ı el· 

\li di\·aııırı ı~Iahı projı• ine mu· 
h:ılif lmlunarılorın ileri gelinlerin· 
den biri!'i olan .iyao azatından B. 
Burke dün beyaz sarayda B. Ruz· 
vclt ile görüouıelerde bıılunmuotıır. 
Bu ziyaretten demokrat partisinin 
bu proje hakkında biribirine mu· 
balif bulunduğu neticcı;i çıkanl· 
maktadır. 

Antakya da 
Çapulcular çarşıyı 
soy mak istediler .. 

Antakya, - Antakya Halk
evi sancağın bertarafında Halk-
evi açma faaliyetindedir. Rey
haniye Halkevi evelki gün 
mP-rkez mümessilleri heyetinin 
huzurile ve parlak bir törenle 
açılmıştır. Mümessiller heyeti 
bu törende hazır bulunmuş· 
tur. Açılış şerefine büyük bir 
ziyafet de verilmiş, samimi 
hasbıhaİler yapılmıştır. Yeni 
şehirdeki mevkufları karşılama 
karştlama töreni çok munta· 
zam oldu. Kurbanlar kesildi. 
Halk büyük tezahürat yaptı. 
Şamdan gelen haberlere 

göre, yakında bir Türk heyeti 
Suriyeye gelecek ve Numan 
Rifat Menemencioğlu ile Ce
mil Merdem arasında lstan
bulda başlıyan dostluk müza· 
kerelerini sona erdirecektir. 

A!1takyadaki ·birçok memu
riyetlere Arap memurlar tayin 
edilmekteair. Hatta merkezde 
bir memuriyete Asabetül Ame· 
lülkanm1 ~zasından ve Antakya 
kadısının oğlu bir kelime Türk· 
çe bilmediği halde tayin edil· 
miştir. 

- Sonıı 6 ıncı aalıi/ede 

Yaş meyııa ihracatı 

Dün yirmi beş ton üzüm 
Londraya gönderildi -· Uzüm Kurumu, bu sene kavun 

da ihrac edecektir • -------------Norveç vapurunun İspanya sahillerinde 
geçirmiş oldağu tehlikeler 

Üzümlerimiz vapurun gi:ivertesinde 
Dün, memleket iktıuJiyatı ha· 

kımmdan mesud bir haılise teşldl 
edecek olan yaı üzüm ihracına 

başlandı. İlk parti üzüm vapura 
yüklenirken bayram yapıldı, davul, 
zurnalar çalındı, milli oyunlar oy· 
nandı. 

İki bin kutu içinde ve mü· 
kemmel bir ıekilde ambnlaj edil· 
miş 25 ton üıüm bayraklarla sü~· 
lenmiı bir ıat .llzeriac yerleştiril· 
mitti. Şat rıhtımdan hareket eder· 
ken, davul ve zurna çalınıyor, bü· 
tün vapurlar düdük: öttürüyorlardı. 

. Bir romokör tarafından çeki· 
Jen ıat, limanda mevcud vapurlar 
arasında dolaıtınlılı ve üzümleri· 
mizi ilk defa olarak f ngiltereye 
götürecek olan Baalbek ~orveç ge· 
mi~inin bordasına getirildi. 

Vali B. Fazlı Güleç, iç ticaret 
işleri müdiir muavini B. Salahed· 
Jin, üzüm kurumn mümessilleri, 
Türkof is mürlür muavioi, liman 

reisi, gümrük başmildiirü, matbuat 
erkanı, Vao Der Ze accntası mü· 
dürü D. Edi Alyoti Ye ocenta me• 
murlarından b3zıları danıtli olaıak 

vapurda bulunuyorlardı. 

Vinçler i~lemf'ğe; 12· 13 kilo· 
luk pş üzüm kutuları Lii) ük bir 
itina He vapura yükleıımeğe bao· 
landı. İlk sapanla kaldırılan kutu· 
)ar ambara indirilirken acentanın 

müJürü: 
- Milli mahsulümüı.ün here· 

keline, Türkiyenin ~eref \"e saadetine. 
Diyerek ambalajlar üzerinde 

bir §aınpanya ~i~eııi patlattı ve bun· 
dan · eon;a yükleme • ameliy

0

esine 
devam edildi.. 

· K okteyl partisi 
l\teml<:krtimizden ilk defa ola· 

rak ihraç edilen ya~ üzilmlerimi~i, 

vapurla götürmrk şeref ine nail 
olan Daolbek ıüvariei, davetlılere 

bir kokteyl partiııi tertib etmioti. 

Çok umiml g6riifmeltre Yeli• 

le tcekil eden kokteyl partisinde, 
npur ve sevkıyat meseleleri mev· 
zubalıs edildi. V11li, acenta müdü. 
rü B. Etli Al~·oti}e: 

- l\latlılb olan mahsulleri· 
miıd scvketmek dc~il, hugiiokü 
§artlar altında normal f iatleri ka· 
bul etmektir. Siz ise tarifelerinizi 
)"ükseluiniz. 

Dedi. B. Eıli Alyoıi de: 
- Size temin ederim ki, bu 

husu ta ş:ılısen elimden geleui 
yaptım. Aynı zamanda me elenin 
doba csaBlı olarak tetkiki için sa· 
liibiyettar bir mümessil i tedim. 
Bu mümessil yarın gelecektir \'e 
bu meseleyi her halde halledeceğiz. 

Ce,·abını verdi. 

Öğle ziyafeti 
Koktt·yl parti ini öğle ziyafeti 

tııkib etti. Kadın \·e erkt·k f \'eçli 
gnreonların nıükcmmrl ııcn isleri 
arasında &aminıi hashıballeıde bu· 
lunuldu. 

Mııheullerimizin @atışlarından 

alınacak iyi neticelerle Türk müe
tahııiliuin yüzünün gülmesi temenui 
edildi. 

Baalbek vapurunun ispanya 
limanlarında at/atlığı tehlike 

llaalbek ı;Ü\'arisi, neşeli, sem· 
patik Türk doslu bir kumandan .. 
.Mallarımız yüklenirken hü, ük Lir 
titizlik gö. teriyor, istifler~ dikkat 
edilmesi içirı emirler \·eriyordu. 
T_ür~ limanlarına ilk. defa geldiAini 
EO)lüyen kumnnclnn: 

- Bu üzümü taze olarak: İn· 
giltcreye yeti~tircçrğiz. Diyordu. 

. ı · on·cç \'apuru daha geçen SC• 

ne denize indirilmie, )epyeni Ye 
tertemiz bir gemi.. Frikorffik te· 
eieatı, fennin en son tcrekkiyatına 

göre \"Ücude getirilmi~. ) a~ sebze 
,.e mep·a eevki)ntı için her türlü 
leııieatı cami .. 

Ziyafet eımnsında, süvari, İs· 

- Sonıı 6 ancı salai/ede -



Sayfa 2 

!JtTCf.Q 
Edebiyat meraklısı kız 

• ?nivcreite fakültelerinden . birinin ilk ınnıfrnda gen~ bir kas tamnm. 
Edebıyata dehşetli merJlu var. Fakııt merak.la vukuf •e ibdeaı ıablhi 
h,.le edip olmak araeınJ11ki fark1 bildiğim için, o genç kızla yakında~ 
alAkudar oldum. Fvvela sandım ki, bu bir okumadır sosyal •e filezo· 
file mevzular üzerinde durmak gibi biı merak veya i'btiyaçtar. Sonradan 
anladım ki, bu genç kız, bir edip veya şair olmak iddiasında •• 
• Tezad ve miınuebetıizlik, evvel4 onun taşıdııı merakla devam elti· 

ğı fakültenin kendiainc hazırlaıfığı me~IE'k arasında lıae1amıştı. Bir dok• 
~or, bir muallim, elbette ki feleefe okur, içtimaiyat ftzeriade durur, 
ıktısadi mevzularda ııraştırınalar yapar. Fakat, mceclA bir doktor hiçbir 
zaman, ke~~i mcslPğini bırakmadan doğrudan do&ruya bir oair, bir edip 
?'•~saz. Bızım genç kız ise, mfiteaddid karpuzları bir lı:oltaıta uıtdırmak 
ıddıosındu.. 0 

" 

. O. ~adar ki, benimle konuşurkeu hile, bndudıur. bir gurur Ye em· 
nıyet ıçınde söz sfıylfiyor, bana bitıtb ederken, baeını çevirmek Hbum 
ve nezaketini bile hi setmiyordu. [Bu yaı.ımı okurea epeyce aaabileşecek 
aoıma, zarıın y<>k) •• 

Kendisine eordum: 
. - Lisan bilir misiniz ve bn bilginia lieanını bildiğiob milletin ede· 

bıyat klasiklerini ıize tam mana ile naldedebiliyor mu?. 
Şaşmlı, biruz ~·raıMzcadun bahsetti. Bu eabada ı.·aziyetini anlamıştım. 
- Siz ·rleclirn· Türk f'dt'biy.ıtı hakkında, mektt'bde okuduklarıoız· 

dan .~a~la hiçl>ir e y dil~ümJüoüJ: mıi! ı\1ese14, 8.Aldyi, FuJ:uliyi, Nc:dimi, 
Nef ıyı açt!llnız, oulaı cfaki ruhu anl1yarak ve onların yazdıklarına haUa• 
rıoı vererek düşüor.bilir miııiniz? 

Bu defa, cilretli davrandı: 
- Şılpbe iz! 
Dedi. Hemen kalktım, iıtemiye iıteınlye, bu çocuta htkim olan 

1ablanmayı durdurmak için, kütüpbanemıleo bir divan çektim. Fuzuli 
divanı idi. Bir "4hifeyi açtım. Oku, Jedim. Baktı, kızardı, kekeledi. 
Kitabı çektim. Diğer dolaba geçtim, dııba fazla ısrara lüzum yoktu: 

- Yavrum ·dedim· ben .enden çok bilyük değilim amma, naıibatım 
olaun tıana ve ıenio gibilere: 

Edebiyat artık bir merak veya (dadıbak) meıeleai deıildir. KQlıfirft, 

nü yapacakııu, bir eao·aıkıir rubu •e yaratmak kabiliyeti taııyacaluın, 
ondan sonra Eenio için bir edebiyat olıbılir .•. 

Ben ıöyledim amma, o arkamdan bana neler a~yledi; bilmem. 

VUcud harareti 
Bir fen adamı, Afrikalı bir 

zencinin Avrupada bir şehirde 
derecei hararetini daima ~ şeh· 
rin beyaz ırktan olan halkının 
hararetinden az bulmuştur. 
Halbuki beyaz ırktan bir in· 
sanın Afrikadô. bir yerde vü· 
cud harareti zencinin vücud 
hararetinin azdır. 

Mühim bir saat 
kolleksiyonu .. 

San F ransisko şehri milli 
müzesine mühim ve kıymetli 
bir saat kolleksiyonu konmuş· 
tur. Bu kolleksiyon Loı An· 
je1os saatçileri Jozef Bila· 
zek toplamış ve müzeye he· 
diye etmiştir. 

Kolleksiyon 17 inci asra 
aid 300 saatten mürekkeptir. 
Bunların bir kısmı çok can'at· 
karane yapılmıştır. Bilhassa 
Londrada Jakop Pluz tarafın
dan yapılan saat, saatçilik ta
rih ve san'ata noktasından çok 
mühimdir. 

Kolomptan evet 
Floransanın eski bir ailesi· 

nin evrakı arasında bir mek
tup bulunmuş ve bu mektup 
Amerikanın keşfini bir derece 
daha tenvir etmiştir. 

Bu mektup Amerik Vesyuçi· 
nindir. L~rentio Mediçiye ya· 
zılmıştır. Bu mektup, Vesyuçi· 
nin heniiz malum olmıyan bi
rinci Amerika seferine aiddir. 
Esasen şimdiye kadar Vesyu· 
çiye aid iki mektup vardı; 

Marki Rudolfun nezdinde bu· 
lunan mektub üçüncü mektup 
demektir. 

Etsiz bir otell 
Londradan 40 kilometre 

uzakta güze) bir kasaba var· 
dır; bu kasabanın ne tarihi 
kıymeti ne de tabii bir fev· 
kaladeliği yoktur. Fakat bir 
oteli vardır ki, cihanda bir 
eşini daha bulmak mümkün . . ... 

Saime St!di 

Otelin ismi "Talak oteli., 
diri Ve otel ancak talik işle
rini teshille meşgul ve bu sa· 
yede para kazanmaktadır. 

lngiltesede talak yoktur; fa· 
kat karı ve kocadan birisinin 
hıyaneti cürmümeşhud halinde 
tesbit edilirse mahkeme he· 
men talak kararı vermektedir. 
Biribirinden ayrılmak istiyen 
lngilizler lm otele misafir ol
maktadırlar, ve oteJde sekiz 
kadar güze) kız vardlJ'; zevç 
bu kızlardan birisile guya se· 
vişir ve zevce de kendisini 
cürmümeşhud halinde baskına 
uğratır, mahkeme de hemen 
talak kararını verir!.. 
Bafpapazlar faallyettel 
Vatikan mensuplarının eski 

ve karanlık devirlere en ziyade 
hasret çeken insanlar olduk
larına şüphe yoktur. 

Neydi o zamanlar?. Papaz, 
herşeyin ve herkesin haki· 
miydi. Servet, bayat, zevk, 
kültür, mal ve mülk hatta aile 
hususiyeti bile papazların emri 
ve tasarrufu altındaydı. 

Bugünün başpapazları o 
devri hatırlamış olacaklar ki, 
kadm ve erketin ayni plajda 
denize ıirmeaini yaıak etmeA"e 
kalkışmışJardırl 

Başpapazlar, muhtelit plaj· 
lara devam edenlerin nikah 
ve doğum işlerini yapmamağa 
da karar vermişlerdir! 

Gelin ve gUveyilere 
mUjdef 

Birçok yeni evliler, bilhassa 
gelin ve güveyilik iÜnÜ bir 
arada fotoğraf çektirirler ve 
bunu en kıymetli bir batıra 
olarak saklarlardı. 

Şimdi, Londrıda bir gra· 
mofon plak fabrikası kolay 
ve ucuz bir vasıta icad etmiş 
ve bu sayede gelin ve güve· 
yiler hayatlarının en tatlı gün 
•e gecesinde biribirlerine söy
ledikleri sözleri lesbitc mu· 
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• 
ikinci noter 
mahkemede ----···---Zimmet ve ihmal 
suçlarından mu. 
hakeme ediliyor 
Zimmetine para çekirmek 

ve memuriyet vazifesini ihmal 
etmek suçlarundan lzmir ikin· 
ci noteri B. Eminin muhake
sine dün ş~hrimiz Asliyec~za 
mahkemesinde devam edil· 
miştir. B. Emin, zimmeti ol· 
madıtını, hareketinin ancak 
ihmal telakki edilebileceğini 

söylemiştir. Bu dava münaıe· 
betile mahkemece davet edil· 
miş olan şahidler gelmemiş· 
lerdi. Bu şahidlerin celb ve 
iıtimaları için muhakemenin 
devamı başka bir güne hıra· 
kılmıştır. 

Adliyeci/erimiz 
arasında 

/zmirden 
terfi edenler var 

Şehrimi7. adliye erkanı ara
sında bazı terfiler olmuştur. 

Cumhuriyet müddciumumiliği 
başmuavini 8. Mazhar Tüzel 
Adliye Vekaleti üçüncü sınıf 

müfettişliğine tayin edilmiştir. 

Bareme göre birer derece ter
fi ettirilen müddeiumumi mua· 
vinlcrinden B. Nadir Erel ve 
Hasan F eh minin kırkar liraya, 
ikinci sorgu hakimi B. Hasan 
Basrinin ve Menemen hakimi 
B. Kemal Türkün maaşları 45 
şer liraya, Karaburun hakimi 
8. Fehmi ve Çeşme hakimi 
B. Safer ile Kemalpaşa müd· 
deiumumisi B. Seyfi Ökmenin 
maaşları da kırkar liraya çı· 
karılmıştır. ----
Mevaddı ipti-
daiye tenzilatı 
Sanayi işlerimizde ko· 
layhk temin edilmiştir. 

2430 Sayılı muamele ver· 
gisi kanununun beşinci mad· 
desinin A fıkrası hükmüne 
göre iptidai maddeler tenzilat 
nisbetlerini gösteren cetvelin 
mer'iyete konması hakkındaki 
Vekiller Heyeti kararı şehri
mizdeki alakadarlara tebliğ 
olunmuştur. 

Bu kararnameye göre, ma· 
deni sanayi, tahta sanayii, 
kimya sanayii, gıda sanayii, 
yünlü mensucat ve ipek sana· 
yil (sun'i ipek dahildir), muh· 
telif mensucat sanayii, kağıd, 
deri ve müteferrik sanayii me· 
vaddı iptidaiyeıind'e mühim 
tenzilat yapılmıştır. 

Sivrisinek 
GUzelyah deresi temiz

lettiriliyor. 
Güzelyahda tramvay deposu 

yanındaki dere, son zamanda 
sivrisinek _yuvası halini almış· 
tır. Belediyenin gösterdiği lü· 
zum üzerine deredeki birikinti 
suların ve bataklık kısmın te· 
mizlenmesine baılanmışhr. De· 
renin bazı yerlerine de mazot 
dökülmüştür. 

Bir Sltma kaynatı halinde 
bulunan derenin, iki günde 
tamamen temizleneceği anla· 
şılmaktadır. O civarda bozul· 
muş bir de lağım vardır. Be· 
lediye, bu lağımı da ac~le ta· . . . . . . . 

' ihracatçılar Üzüm Kurumurıda toplandı 

Telefon 
köşklerinde 

, __ ,..,. ......... __ _ 
Yapılan hırsızlık 

tahkikatı ·------Mahsullerimizin ambalaJ· ·~~~~m~ı::!:~~kn • 1 zabıtaca devam 

köşklerinde 
tahkikatını 

edilmiştir· 
nasıl vt iŞ eri görüşüldü - Zabıta, hırsızlığın 

1kimler tarafından yapıldığı 
---~----~·~--.... ---~~~-

Mahsulümüzün sürümünü artıra-
cak karar ve tedbirler alındı 

fzmir ihracatçıları, dün öğ
leden evel f zmir üzüm kuru
munda bir toplantı yapmışlar· 
dır. Bu toplantıda üzüm ku· 
rumu ve satış kooperatifleri 
şeflerinden bazısı da bulun
muştur. 

Üzüm ve incit piyasasının 
açılma zamant yaklaşmıştır. 
Üzüm ve incir imalathanele
rinden birçoğu temizlenmiş ve 
hazırlıkları bitirilmek üzere 
bulunmuştur. 

Bundan evel lzmirin mühim 
Türk ihracatçılarından bir kıs· 
mı, aralarında beş milyon lira 
sermayeli bir ihracat şirketi 
kurmak için anlaşma yapmak 
üure müzakerede bulunuyor· 
lardı. Haber aldığımızd göre, 
bazı sebeplerden dolayı bu 

mühim şirketin kurulmasından 

vazgeçilmiştir. Busene de ihra· 1 

carçılar, münferid surette iş 
yapacak ve mahsullerimizi iş· 

liyerck ihraç edeceklerdir. ih
racat şirketinin önümüzdeki 
sene kurulması m1lhtemeldir. 

Üzüm kurumunda dünkü 
top1antda bu seneki ihracat 
mahsullerimizin ihraç vaziyet
leri ve imalathanelerin temiz· 
lik VP işleme işleri hakkında 
görüşmeler yapılmış, mühim 
bazı kararlar alınmıştır. Bu 
sene ihracat mahsullerimizin 
temiz işlenmesi ve ambalajla· 
rına itina edilmesi kararlaştı· 
rılmıştır. Bu suretle dış piya· 
salarda mahsullerimizin reva· 
cını daha kolay temin etmek 
mümkün olacaktır. 

---~-~~=-__;=o___..:..:::=:;;:__~----~ 

Felemenk kumpanyasında bir kaza oldu 

Genç bir işçi elek·trik 
ceryanından öldü 

~-----.-------~-~ 
Müddeiumumilik, bu feci hadise 

hakkında tahkikat yapıyor 
Dün öğle üzeri Basmahane 

civarında Felemenk Tütün 
kumpanyasında feci bir kaza 
olmuş, bir işçi, kendisini el~k

trik ceryanına kaptırarak öl
müştür. Ölen işçi Ali oğlu 
Osman adında 21 yaşında bir 
gençtir. Hadise, derhal zabı· 
taya haber verilmiş ve Osman 
getirilen sıhhi imdat otomo· 
bilile memleket hastanesine 
götürülürken yolda ölmüştür. 

Vak'a tahkikatına müddeiu
mumi muavini B. Rüştü Uskent 
tarafından el konmuş ve baıı 
şahitlerin ifadeleri alınmıştır. 
Tahkikata göre Osman, iş 
tatili esnasında 8 numaralı 
depoda prize merbut seyyar 
elektrik lambasını almış ve 
çalışmak istemiştir. 

O sırada birdenbire ken· 
dini elektrik ceryanına kap· 
tırmış ve kıvaranmağa başla
mıştır. Elektrik ceryanı çok 
yüksek olduğu için Osman, 
birdenbire ve hamle ile ken· 
disini ceryandan kartaramamış 
ve o vaziyette bir müddet 
kalmıştır. Kendisini gören ar· 
kadaşları, onu kutarmağa ça· 
lışmışJarsa da Osman, yere 
düşmüş kendisini çağıranlara 
hiç ccvab vermemiştir. Zavallı 
genç, müdhiş elektrik cerya· 
nının tesirile bayılmış ve vak'a 
polise haber verilerek kendi· 
sini kaybetmiş vaziyette bir 
otomobille hastahaneye götü· 
rülürken ölmüştür. 

Tahkikatı yapan Müddeiu· 
mumi muavini B. Rüştü Us
kent, hadiseyi, şu suretle tes· 
bit etmiştir: 

Mağazada 8 numaralı bir 
depo vardır. Bu depoda elek· 
trik tesisatı yoktur, onuıı için 
depoda işi olan amele, !eyyar 
elektrik lambasile işlerini gÖ· 
rürler. Seyyar lamba, bir çivi· 

- ' J 

Prize sokulu duran tellerile 
bu lambayı çividen almak için 
yavaşça hareket etmek ve 
itinalı davranmak lazımdır. 

Osman, çivideki lambayı 
birdenbire çekmiş, o sırada 
tellerden biri koparak lamba
nın teneke kısmına temasa 
başlamış ve ceryan naklet· 
miştir. Osman, bunun farkında 
olmadığı için ceryanlı lambayı 
tutunca birdenbire ceryarıa 

kapılmış ve az sonra da öl
müştür. Osman lzmirlidir, evlı 
ve iki çocuk babasıdır. 

Nüfus dairesinde 
ıslahat 

NUfus işlerinde çahşmak 
üzere 8 memur getirlecek 

Vilayet Nüfus müdürlüğün· 
de izdihamın önüne geçmek 
ve işleri güııÜ gününe çıkar· 
mak için y~ni Nüfus müdürü 
B. Abdürrahim Doğru tarafın· 
dan mühim tedbirler alınmak 
üzeredir. Yapılan tedkikatta 
iş sahiplerine aid bazı evrakın, 
birbuçuk aydanberi gönderile· 
cekleri yere gönderilmedikleri 
ve bundan evel yapılan do· 
ğum ve ölüm vak'alarile diğer 
muamelelerin, esas kütüklere 
geçirilmediği anlaşılmıştır. Nü· 
fos müdürlüğü, vilayet dela· 
letile IJ ahiliye Vekaletine mü· 
racaat ederek kazalar ve nü· 
fus işleri a2 olan vilayetlerden 
(8) nüfus memurunun muvak· 
katen lzmirc getirilmesi ve 
çalıştırılması, için teşebbüste 
bulunmuş, muvafakat cevabı 
almıştır. 

Sekiz nüfus memuru, esai 
kütüğe geçirilmemiş olan on 
bine yakın evrakın, muamele· 
!erini iki ay çalışmak suretile 
kütüğe gcçirf!r.cklerdir. 

Yeni Nüfus müdürü B. Ab· 
dürrahim Doğrunun, nüfus işle· 
rini kısa bir zamanda tanzime 
ınuvaff ak olaca~ı kuvvetle 

•hakkında bazı deliller bulmuf 
tur. Bir iz üzerinde yürümek' 
te olan zabıtamız, bu vak'anırı 
fail1erini yakında meydana çı· 

karacaktır. 

Elektrik kllovat tarifesi 
Önümüzdeki altı aylık devre 

için lzmir elektı ik kilovat tır 
rifesini tesbit edecek olsfl 
elektrik tarife komisyonu, ys· 
rın şehrimizde bulunan Nafı• 
Veka 1eti şirketler ve müesse: 
seler umum müdür muavİfl1 

B. Muhiddin Doğukanın riY'' 
setinde toplanacaktır. Bu top· 
lantıda tarife tesbit edilecektit·

1 
Borsa idare heyeti seçifl' 

Yeni borsa idare heyeti se' 
çimi yarın yapılacaktır. SeçiOI 
için borsada lazım gelen bO" 
tün hazırlıklar tamamlanmıştır· 

Haber aldığımıza göre, ,e 
çimin arkası aynı günde a~ı· 
nacak ve borsa üyelerifll~ 
hepsi de reylerini kullanacal" 
]ardır. Yeni idare heyeti, 1 

ağustostan itibaren vazifesirı' 
başhyacaktır. 

Yumurtacıhk kursu ~ 
Tavukçuluk ve yumurtacı!~ 

kooperatifleri memurları iç!~ 
şehrimizde açılan yumurt•0 

hk. kursun?a derslere de~8; 
edılmektedır. Bu hafta içırı 
kursta dersleri bitirecek ol'~ 
talebe, işe başlamak üzere le' 
zalara döneceklerdir. 

Boş memurluk 
Karaburun Asliye mahkerııt 

sinde on lira maaşh bir ısb 
katipliğile 40 lira ücretli ~ 
vari mübaşirliğine talip oıarı1 

arasında 2 Ağustosta fıo> 
Adliye encümeninde bir i11'

1 

han açılacağı haber ahnrnıf1 
Kısık cinayeti ; 

Cumaovas1 nahiyesinin ~de' 
mevkiinde su meselesirı 
Abdullahı bıçakla yaralıY,r' 
öldüren Halil lbrahimin ~ 
hakemesine dün şehrimiz f>. 

ceza mahkemesinde de~ 
edilecekti. Bu celsede "'

51
, 

nunların vekili, müdafs'i< 
yapacaktı, fakat müdafa• ~· 
hazırlık yapamadığını söY1~ıt 
ve mahkemeden mühlet 1 
rniştir. Mühakeme, hafta>"~ 
Temmuz tarihil)e bırakılOS'ıl 
Ödemiş tahrirat k~tiP~ 

Edirne Vilayeti ~1' i 
nahiyesi m ·· d~~ü B. Meb,ıf 
Ali Akgün Ödemiş . ~Jı 
taht irat katibliğine tayıf1 

miştir . 

Bir cevab 1ı 
Sayın gazetenizin 22 l 

muz 937 tarihli nüsh1~
1 

J 
· rıı 

(katil Halil dün ifades• lı' 
ğiştirdi) başlığı altında t-l~er 
ifadesini nakletmekte "e .. ,eP 
kuma atfen Fatmayı ö!.d:yl 
ben ve biraderim 5ı.ıl 
ölduğu yazılmaktaddır. ti. 

Halilin bu ifadesinde. ,i 
·•5te 

ve kardeşimi suçlu go ~-
istemesi hakikati ortad~rı 1 d 
dıramaz, adaletin se}"'rı 
ğiştircmez. . ,ol 

Ne benim ne de bır ıe e 
. b"" l .. betle'r..ı.' mm oy e munase v,. 

küçük alakamız yoktu~· de ~ 
nizin münasib bir yertrı defi) 
beyanatın tekzibini rica 1,,11 

Narlıdereye b~~lı JIJ,ıı 
kAryesinden SuleY 
";·•d•ri M•"' 
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- Bergama ve Ôdemişt~ iki vak'a oldu 

~~ ~~ Hasanın köy evine silah .. 
- - -· ·-. ... lı haydudlar girdi 

lJ h d h Hava ve Hürıyet •• 
rıarp sa asın a ce enne- . Bol ışıklı, , ;akıcı bir güne· Mehmed Sepetçi, pusudan atılan 

şın donuk bır beyazlığa çe- k l .. ., H -1 l d 

b k d 
virdiği gök kubbe, ağır ağır urşun a gogsunaen yara an ı 

A e ca var ır çökün bir tavan gibi teneffü. Bergama, 23 (Hususi) - Bergama köylerinden birinde bir m 1 ır Si sümüzü zorlaştırıyor,ciğerleri· baskın vak'ası olmuştur. Hasan adında bir köylünün geceleyin 

- _._.. ..... 
C'fl.rnhuriyetçiler, bazı cephelerde ihtilalcilerin ta-
Q'truzlarını kırarak mukabil taarruza geçmişlerdir. 

Harp, bütün şiddetile devam ediyor ------

miz kafi derecede serin hava silahlı olarak evini basan ve katil suçundan aranmakta olan 
alamamaktan mütevellid bir Hamza, ev sahibini tehdit ederek bazı eşya almış, kaçmıştır. 
darlık ve sıkıntı içinde kıvra· Jandarmalar, katil Hamzanın peşindedirler. Cüretkar haydu· 
nıyor. dun yakında Cumhuriyet jandarmasının eline düşeceği mu· 
Gözlerimiz, tuzlu bir ter ıslak· hakkaktır 
lığı içinde sıkılmış , güneş al· 
tında parlıyan eşya ve mu· 
hitte sabit bir nazarla dur· 

* * * Ödemiş kazasında Hüseyin oğlu Mehmet, Sepetçi köyünt> 

b Madrid, 24 (A.A.) - Dün 
et'•da asiler lehine hareket 
ı_ tnekle suçlu kimselerin para· 
b tının bulunduğu büyük bir 

Milisler bazı köprü ve yol· 
ları tahrib etmeğe başlamış· 

lardır. 

bilmeleri için takviye 

miştir. 

edil· maktan korkuyor. 
giderken taarruza uğramıştır. Mehmet Sepetçi, pusudan atılan 
tabanca kurşunu ile göğsünden ağır surette yaralanmış ve ya· 
ralayan, kendisini göstermeden kaçmıştır. Jandarmaca hadise 
tahkikııtına devam edilmektedir. Vak'a failinin yakında tesbit 

&nlca k d "1 nın asaların a araştır-

"1~\ar yapılmış 11 küsur 
~ 1 

Yon peçeta kıymetinde es
o~ltl ve mücevherat müsadere 
~nınuştur. 

"anko taraftarlarına 
Q ait paralar 

2s urgoz, 24 (Radyo)-Yarın, 
ba 1' ernmuz ispanyanın resmi 
c/"~rnı olarak tes'id edile· 

ıc:tır. 

~ .. Madridden alınan haberlere 
aare b illi! ' za ıta bir bankadan 11 
.... Yon Peçeta müsadere et
··•lff 
ti . ır. Bu paralar Franko par-
sıne m b h .. l', ensu eş asa aıttır. 

•rruz, 12 gUndenberi 
S devam ediyor 

tr •raguza, 24 ( Radyo ) -
h,:cl cephesinde Alberasin 
iiç •~da asilerin taarruzu on 
ted~ndenberi devam etmek· 
'silır.. Bu müddet zarfınd.a 
, erın eline oldukça genış 
"•ıi d.. .. d Çok .. u~muş ve aynı zama~. a 

len rnuhım mevziler de m1lıs· 
~ elinden çıkmıştır. 

b\l .•talonya ordusu, asilerin 
l• ıleri hareketi üzerine Va· 
•naiy d . . . . a an ımdad ıstemıştır. 
~l ~ilerin eline düşen köyler, 

lb'~p bir haldedir. Bunların 
di~sle~ tarafından tahrip edil· 
1.. Soyleniyor. .... ,. 

•der, ıiddetle mukafJe· 
4' . rnet edigorlar 

"• \tılla, 24 (Radyo) - Ha... ~· 
~ J•nsı bildiriyor: 

de.., •drid cephesinde harp 
bit tın etmektedir. Şiddetli 
tol 11cak hiiküm sürmekte ve 
lct tcdc hararet derecesi kır-
"ct~•rma lctadır. Bu kadar 
"ıc . 25 senedenberi görül-

~ııtir. 

t• ~ilerin piştarları Naval·f 

~i~~la hattına vasıl olmuştur. 
1ca:• er çok müthiş bir mu· 

~er e~et göstermektedirler. 
bo •bea köyü asiler tarafından 
~İQı· •rdıman ve tahrib edil· 
tıa~ır. Milisler bu tazyik kar· 
~ll~da. 100 kadar tank ve 
'-lıı et), bir hava kuvveti ile 
~Vcnıet edebilmektedirl r. 

~~~AD-O_L_U_ 

~ük siy;sal gazete 

li 8•hip v~ ba~yazganı 
tJ.._ 1Ydar Rüşdü ÖKTEM 
~ tınıt ne~riyat ve yazı işleri 
ı~ bu: Hamdi Nüzhet Çançar 
~th•ne&· -tllb. . 

c_ ır İkinci Beyler sokağı 
't~alk Partisi binası içinde 

l''1tt f: İzmir - ANADOLU 
oıa: 2776 •• Posta kutusu 405 

'tın ABONE ŞERAiTi 
•tı 1200, altı aylığı 700. üç 

\>~ Ylıp 500 kuruetur. 
~ nıemleketler için sen"Jik 
il ile ücreti 2 7 liradır 

e.r Yerde 5 kuruıtur 

Milis kuvvetleri Villa No-
teda civarında mukabil taar
ruz da bulunmuşlardır. 

Milisler, bazı cephelerde 
asilerin taarruzlarını kırmağa 
muvaffak olmuşlar ve mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

Teruel, 24 (A.A.) - Ha
vas Ajansı muhabiri bildiri-
yor: 

Beşinci kolun iki hafta sü· 
ren gayretlerinden sonra isti· 
rahate hak ettiği cephede 
dünkü gün nisbeten sükunetle 
geçmiştir. Sıhhiye servisleri 
hükfımetçilerin terkettikleri ce· 
sedleri daha süratle defnede· 

Şiddetli sıcakların tesiriyle 
bu cesedlerin tefessühü yii· 
zünden salgın hastalıklar çık· 
masından korkulmaktadır. 

Albaracin, 24 ( A.A. ) -
Havas Ajansı muhabiri bildi-

riyor: 
Albaracin üzerine birçok 

bombalar atılmıştır. Maddi 
hasarattan başka birşey olma· 
mıştır. 

Santander, 24 ( A.A. ) -
Birçok İngiliz vapurları son 
zamanlarda şimali ispanya su
larındaki Nasyonalist abluka· 
sını yarmağa ve Asturi liman· 
larına girmeğe muvaffak ol· 

muştur. 

Bitlis - Diyarıbekir 
Arasında bir soygunculuk 

vak'ası alda. 
İstanbul, 24 (Telefonla)- Bitlis ile Diyarbekir arasında bir 

soygunculuk vak' ası olmuştur. Bitlise gitmek . üzere Diyarbe· 

kirden hareket eden bir yolcu kamyonu, Siirdin Kamandi köyü 
civarında haydudların tecavüzüne maruz kalmış ve yolcularla 
eşkıyalar arasında müsademe olmuştur. Neticede beş yolcu 
ölmüş, üç yolcu da yaralanmıştır. Eşkıyaların takibi için müf • 
rezeler çıkarılmıştır. 

Yugoslavya ortodoks pariği öldü 
Belgrad, 24 (Radyo) - Yugoslavya ortodoks patriği Bar

naye, birkaç gün devam eden hastalık neticesinde bugün öl· 
müştür. Belgrad matbuatı, patrik için uzun makaleler yazıyorlar. 

Yugoslavya Kral naibi Prens Pol ile Başvekil, patriğin aile· 
sine ve Sinod Meclisine taziyette bul~nmuşlardır. 

Sinod Meclisi, patriğin ölümünü, lstanbul Rum patrikliği 
ile Bulgar patrikliğine bildirmiştir. 

Belgrad radyosu, patriğin ölümü miinascbetile bua-üıı müzik 

servisini tatil e}'lemiştir. 

Avam kamarası, Kudüs mesele-
sinin müzakeresini geri bıraktı 
Kudüs, 24 (Radyo) - Avam kamarasında Kudüs mesele· 

sinin müzakeresinin taliki ve taksim planının mandalar komi· 
tesine verilmesinin başka bir tarihe bırakılması Arab mehafi· 
linde nisbi bir sevinç husule getirmiştir. Arablar, taksim pla· 
nının geri bırakılacağını iimid etmektedirler. 

Yahudi mehafili de bu vaziyetten memnuniyet duymuştur. 
Yahudiler taksim planının lehlerine tadilini ummaktadırlar. 
Yahudi liderlerinden bir kısmı Filistin meselesinin Yahudileri 
tatmin edecek şekilde halledilemiyeceğini tahmin etmektedirler. 

Son günlerde Filistinde küçük bir akalliyet teşkil etmekle 
beraber bir Arab-Yahudi teşrikimesaisi teşebbüsü başlamıştır. 

Fransa, Almanyaya şiddetli 
bir nota verdi. 

Berlin, 24 (Radyo) - Fransanın Berlin sefiri dün Hariciye 
Nezaretine gitmiş ve şiddetli bir nota ile Alman gazetelerinin 
Fransa aleyhine yaptıkları ne~ riyat hakkında Alınl'n ricalinin 
.ıazarı dikkatini celbetmiştir. -----

Hükumet 
Şilep satın alacak 
f ı;tanbul, 24 (Telefonla) -

Hükumet, ihracat mallarımızın 
deniz aşırı memleketlere sevk
işile yakından alakadar ol· 
maktadır. Son yapılan tetkik· 

Viktor Beneto 
zırhlı!ı 

Roma, 24 (Radyo) - Vik· 
tor Beneto zırhlısının yarın 
denize indirilmesi ecnebi mat· 
buatta muhtelif şekillerle te· 
lakki edilmektedir. Peti Pariz· 

' -8eçnıiı nihhalar 25 .lturott:ı- ' 
- ~ • icesinde, hükumetin 

• nası ve sevkıyat işini 

yen: "Bu zırhlının indirilmesi 
İtalya için mühim bir gündür. 
Çünkü bu zırhlı Huddan sonra 
en büyük harp sefinesidir .• .QiAl>OLUMATBAASJNDA 

BASll.MJŞ"TIR 
te~kilAl1andırması kararlaştı· 
nlmııtır. Diyor. 

Ben, böyle bir havayı, bir 
diktatora altında ) aşıyan ce· 
miyetlerin havasına benzeti
rim. Fikir aleminin tam tepe
sinde sallanan kocaman ve 
sıkılmış bir yumruk, her da· 
kika bütün sertliğile tepeden 
inmeğe hazırlanmıştır. Şuur 
ve idrakinizin bütün tezahür
leri, karşınıza dikilen tak· 
yidlerle ağır ağır çökerler .. 

edilerek yakalanacağı tahmin olunmaktadır. 

Şimali Suriyede 
vaziyet naziktir -------

Fransızlar, Kamışlı kazası kay
makamını tevkif ettiler Cemiyetin kafası, havasızlıktan 

daralmış bir insan ciğeri gibi 
k1vranır ve zonklar, her şeyin, Şam - Suriyenin Kamışlı Ecnebi memleketlerden ge· 

lt!n eşyanın gümrük muame· 
lesi hudud gümrük muomelesi 
hudud gümrüklerinde yapılır. 
Ancak mal sahibi eşyanın 
gittiği yerde gümrüklcnmesini 
ister de burada da ğiimrük 

teşkilatı bulunmazs yey güm· 
rük namına · gönderilmiş ve 
gümrüğe teslim edilmek su· 
retile istediği yerine getire
cektir. 

her fikrin, her terdi inficarın kasabasındaki hadiseler müna· 
hemen dibiııde, burnunun U· 

cunda, ya bir casus kulağı, 

ya bir kanun yasağı, ya bir 
polis dayağı, ya bilmem hangi 
politika tuzağı vardır. 

sebetile Suriyenin Dirik r.ahi· 
yesinde Kamışlıya 500 kişilik 
bir askeri kuvvet gelmiştir. 
Bunların başında iki subay 
bulunmaktadır. Bu kuvvetler, 
Ermeniler tarafından misafir 
edilmiştir. 

Ve böyle cemiyetler, şimdi 

bizim şu yaz gününde duy· 
duğumuz ağırlık ve durgun· 
)uğun manevi ve cehennemi 
bir şekildeki azabı içinde çö· 
ker, kapanır, derin derin so
lurlar. Fikir, böyle cemiyetlerde, 
sanki anasını öldürmiiş kü

rek mahkumu bir evlad gibi 

zencirlerini sürükliyerek do· 
laşır .. 

Kamışlıdaki askerler şayanı 
itimad olmadığından, ellerin· 
deki bulunan silahlar Fransız 

askeri tarafından toplanmıştır. 
Kamışlı kaymakamı Vatani 
taraftarı Zafirurrufai, son ha

diselere meydan verdiğinden 
ve Vatani çetelerine müz&he· 
ret ettiğinden tevkif edilmiştir. 

Adanada ilk pamuk 
mahsulü 

Şimdi bizim, Yenikale açık· 
larından imbatın esip gelme· 
sini bekleyişimiz gibi, onlar da 
meçhul bir noktadan esecek 
ve kafalarını topraktan kal
dırtacak bir hüriyet rüzgarını 

beklerler .. Serin ve temiz rüz
garlar gibi bir hüriyet.. 

Ben, burada imbatı bekli-
yorum. 

O cemiyetlerden herhangi 
birinde, herhangi biri de hü· 
riyeti bekliyor .. 

Hududunu, şeklini, fayda
sını, kullanılmasını çok kere 
bilmediklt!rİ için, bizzat gene 
onunla başlarını yardıkları hü· 
riyeti, şimdi giineşleri görmek 
istiyen bir ama hasret ve ız· 

tırabı ile arıyorlar .. 
Sözümü, yaz havasından 

hüriyete geçirdim. Daha tatlı 
değil midir? 

Hüriyeti sokağa, ayağa, a

narşilik kucağına düşüre dü· 
şiire cemiyet hak ve menfaat
lerinin aleyhinde kullana kul
lana en bayağı ve en basit 
bir politikanın ağzına bir me· 
gafon gibi vere vere, onun 
asil, temiz bünyesini de hır
paladılar. 

Ve hüriyet, çok güzel oldu· 
ğu için vücudünün her yeri 
diş yaraları içinde kalmış bir 
fahişeye benzetildi. 

Zavallı, güzel kadın!. 
Orhan Rahmi Gökçe 

·--~--------~-----ı 

Kaçakçılık 
Ankara, 24 (A.A.) - Ge· 

çen bir hafta içinde gümrük. 
mu haf aza teşkilatı biri ölü 61 
Jraçakçı, 322 kilo gümrük ka· 
çağı, 60 kilo inhisar kaça~ı. 
3 silah, 27 mermi, bir kilo 
1 ~7 gram uyuşturucu madde, 
bir sandal ile on kaçakçı 

hayvanı ele g< iıtir. 

Elcezirede başgösteren ka· 
rışıklıkların neticesi gerek bu· 
rada ve gerekse Kamışlı ve 
Hasicede buhran başgöster· 

miştir. Bu kısımdaki halk Tür· 
kiyeye hicret etmek için ku· 
mandanlığa müracat etmiş· 
lerse de müsaade edilmemiştir. 

Çarpışmalar bu mıntakada 
eskisi gibi değilse de devam 

etmektedir. 
Vatani deham aşireti kendi 

usullerincf': develerine siyah 
örtü örtmüşler ve kendileri 
siyahlara bürünmüşlerdir. Bu· 
nun manası . bütün çöHi im· 
dada çağırmaktır. 

Hadiseler gittikçe vehamet 
kesbetmiş olduğundan dün 
Suriye Dahiliye Veziri Sadul· 
lah Cabiri Derbesyeye gelmiş 
ve aşiret reislerini, ağalarını 
ve arazi, ileri gelenlerini top· 
lıyarak riyaseti altında Amuda 
nahiyesinde bir içtima yap· 
mıştır. 

Müzakereler mahiyeti gizli 
tutulmakta ise de, Sadullah 
Cabirinin Ermenilere büyük 
vaidlerde bulundu anlaşılmıştır. 

Şamar aşireti reisi Mahmut 
maiyetindeki 800 · kişilik çete 
ile Amude nahiyesinin muha· 
faza için Amudeye gitmiştir. 

Bugün Cezire anarşi halin· 
dedir. Burada oturan ve sey· 
yar aşiretlerden ibaret bulu· 
nan halk, bugünkü idareye 
pusulasile sevkedilecektir. 

Şimendiferle yabancı mem· 
leketlere gönderilecek bağaj· 
ların gümrük muamelesi An· 
kara gibi gümrük teşkilatı 
olan yerlerde yapılacaktır. 
Gümrbk teşkilatı olmıyan 
yerlerde ise bu muamele hu· 
dud kümriik1erinde yapıla· 
cakhr. 

467 kuruşa satıldı 
Adana, 24 (Hususi) - 937 

yılı ilk pamuk mahsulünün 
Karataştan Balıkçı oğlu Ah· 
med tarafından yetiştirilip şeh· 
rimiz borsasına getirilmişlır. 

Borsaya getirilen bu ilk 
Klevland kütlüsü fabrikada 
çektirilmiş ve B. Sahri Gül 
tarafından açılan bir artırma 

ile bir çok tüccarlarımızın iş· 

tirakinden sonra kilosu 467 
kuruşa şehrimiz tüccarlanndan 
Mustafa $engüle tö,enl~ ihale 
edilmiştir. Tabii bu fiat mah· 
sulün ilk idraki şerefine ve· 

rilmiştir . 

lstanbulda 
Bugün deniz bayramı var 

İstanbul, 24 (Telefonla) -
Yarın (bügün) Moda koyunda 
büyük deniz bayramı vardır. 
Deniz bayramı münasebetile 
yelken, yüzme müsabakalara 
yapılacak ve kazananlara ma· 

dalyalar verilecektir. Deniz 
bayramına, lktısad Vekili B. 
Celal Bayar riyaset edecektir. 

Hsılk, müsabakaları Akayın 
ve Seyrisef ainin Modaya gön· 
dereceği vapurlardan takibe· 
decekler, gece de bu vapur· 
larda ve deniz kulübünde ba· 
lolar verilecektir. 
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Aşk Ankarada calınan 3000 lira • 

Neler yaptırmıyor? 
Vicdansızlık 

Sabıkalı jandarma Meh
med faaliyete geçmiş 

Memleketimizde b 
toprak kalmıyacaİ 

Ankara - Yeni zirai kJI· 
kınına hakkındaki prograrll1~ 
anahatlarını Ziraat Vekaleb --·-· Bir eczacı kalfası nişanlısını 

pı: tzehirledi, deniliyor 
Türkovaz barında sarhoş 

olarak sekiz yaşlarmda Aliyeyi 
kucağına alan ve kızcağıza 
sarkrntılıkta bulunan Ahmed 
oğlu Me-hmed Ali adliyeye 
verilmiştitir. 

------------- tesbit etmiştir. 
İzmire gönderdiği yetmiş beş Memlekette ekilmemiş tol" 

rak bırakılmaması yeni prof 
F ransada Ro-

mantik ve sensas· 
yonel ha d i s e l e r 
her zaman için bol· 
dur! Bunlar içinde 
çok meraklı olan· 
lar da vardır. işte, 
Amyen şehrine 6· 
kilometre yakında 
bulunan Sole kasa· 
basındaki vak'a da 
bunlardan biri· 
sidir: 

Solcde Re ne 
Flancr adında he
nüz 19 yaşında 

güzel ve arkada~ 

Kadına bıçak çekmiş 
Mersinlide Yeni sokakta, 

bir para meselesinden kavga 
ettiği Yusuf kızı ismete bıçak 
çeken Musa oğlu Hasan ya
kalanmıştır. 

Elinde bıçak, eve girmiş 
Evelki gece Asansörde Tu

na sokağında bir hadise ol
muştur. Kayserili lbrahim oğ· 
lu Alaeddin namında biri, Mu

ı harrem kızı 18 yaşlarında 

Lütfiye ile kavga etmiş ve 
kızın evine kaçması üzerine 

lira müsadere edildi ramm hedefini teşkil etme~· 
• - tedir. Bu hedefe varmak içiJI 

İzmirin meşhur sabıkalıla· gidiyordum. Koca'lldan bana memleket iklimlere göre mııb· 
rından jandarma Mehmed 75 lira geldiğini haber aldım, telif mıntakalara ayrılar•~ 
adında biri vardır. Papelcilik, niçin benim param verilmiyor? her mıntakada zirai hallet! 
mühim yankesicilik, tavcı· Demiştir. Paranın hakiki tedkik ve ziraati genişletıııe 
lık ve manitacılı vak'alarının sahibi aı\laşılıncıya kadar 75 istasyonları vücude getirilt' 
faili olarak aranan jandarma liranın kendisine verilıniycceği cektir. 
Mehmed, bundan bir müddet kadına tebliğ edilmi~tir. Bu istasyonlarda çalışacJ 
evtl İzmirden ayrılmış ve ne· Kollektif Şirketlerin ka· memurları daimi faaliyette bil' 
reye gittiği anlaşılamamıştır. zanç vergisi fundurmak için iazım gele 
Bir ay cvcl Ankarada mühiın Kollcktif şirketlerde kazanç her türlü tedbir alınacak \" 
bir zatın 3000 liıası çalın· vergisi ve beyanname usulü memurlara yataklı otomobille' 
mıştır. Yapılan araştırmalarda hakkında Finans Bakanlığın- verilecektir. Memurlar bu ot"' 
bu mühim yankesicilık vak'a- dan Defterdarlığa bir tamim mob1ileri ikametgah edinecef 
sının failinin sabıkalı jandar· gelmiştir. Bunda, bu gibi "ir- ler ve böylelikle daimi sureti' 

!arına kcnd i s i n i 
sevdirmiş bir kız vardır. 

Hadisenin zavallı kurbanı o da zorla eveJ girmiş ve 
bıçak çekmiştir. Alaeddin, bu 
suretle orada bulunan çocuğu 
alarak kaçmışsa da biraz son· 
ra yakalanmıştır. 

ma Mehmcd olduğu anlaşılmış ketlerde beyanname usulü tat- iş başmda bulunacaklardır .. 
ve tahkikat neticesinde jan- b'k d'l l' . kd' d k Dig" er taraftan Zı'raat Ve~~ 

Bu kızcağız, günlerden bir 
gün Rene Flaner nişanlısının 
verdiği bir tozu aldıktan son
ra ölüb gitmiştir. 

Bu kız zehirlenmiş miydi? 
Bunu araştırmazdan evel 

genç kızın hususi hayatından 

bazı safhalara seri bir göz at
malıyız. 

Rene, 26 yaşlarında bulu· 
nan ve eczacı kalfalığı yapan 
Artur Makeron adlı bir deli
kanlı ile üç senedenbcri St>· 

vişmekte ve nişanlıdır! Fakat 
bu delikanlı nedense nikah 
işine yanaşmak istememektedir! 

Ölümünden on gün kadar 
evel Rene kendisinde bir has· 
talık hissetmiş ve nişanllsına 
bu hali bildirmiştir. Artur. 

- Bozuk yemek yemiş ola
caksın! Demiş ve bir de ilaç 
vermiştir. 

Aradan sekiz, on gün geç· 
tiği halde genç kız halsizliği· 

ninin, mide bulantılarının ke· 
silmedığini görmüş ve yeni· 
den ilaç almak lüzumunu his
setmiştir. Küçük kardeşi, Re
nenin sarı bir toz ile mayi bir 
ilaç içtiğini görmüş ve: 

- Bunlar nedir? diye sor-

bulmuş ve tahkikatı derinleş· 
tirmcğe başlamıştır. Fakat 
artık: 

- Yemin ederim nişanlıma 
ben zehir vermedim. Kendisi
ne dört aspirin verdim! Asıl 

mesele bence intihar ihtima
lindedir. Çünkü Rene birçok 
defalar intihar edeceğini söy-

Suhnege taş atmış 
Karşıyaka Sahil gaı:inosun· 

da hanendelerin bulunduğ sah
neye taş atan Ali oğiu Hamid 
tutulmuştur. 

dama Mehmedin Ankaradan 1 e 1 c ığı ta ır e, orta · . 

S d Y d ların her birinin hissesine isa- leline bağlı bulunan zirai (110' amsuna, ora an ozga ve · ~ 

\ e Çankırıya, Kayseriye ve bet eden miktarların ayrı ayrı ~ssesl~ı in ·biı· elden idarr. 
nıhayet Bor kazasına geçtiği vergiye tabi tutulması lazım için ayrı vc- şahc;iyeti hüktılr 
tesbit edilmiştir. geldiği bildirilmektedir. yeyi h'aiz bir mÜ"sse.se vücıldı 

Jandarma Mehmedin. gittiği Düzeltme getirilecektir. 
yerde yakalanması için her Dünkü nüshamızda İdha!at 850 İspanyol çocııA 
türlli tedbir alınmı~tır. Çaldığı Gümriiğü Manifesto memuru italyaya götürUlilyor·· 
·· b' ı· h d B. Baharım aylığı 30 lira }'8· .• uç ın ırayı arcama an ya· S<>villa, 24 (Radvo) _ ftal'' 

!emiştir! kalanar~k üzerinde bulun<lur· zıldızı halde lertıb hatası ola- • ,t 
D . Cemı·ıe bı.rden- rak 40 lira çıktı.frı görülmüş- bükCım~tinin arzu<=u iiıerıı 

emıştir. duğu tahmin edilen paranın ., Loid ıfriyestı' no ı.ump"nJ''~ 
Y · · .J d · 1 t k d 1 tür. Dlizcltiriz. ~ " apılan otopsi neticesinde b • h •dd tl d • ıstırua ı ıçin ça ışı ma ta ır. nın {Elodan) vapur.ile bug'6P 

Renenin iki aylık gebe oldu- ıre l e en l Adliyeye verilen tahkikat Doklorlar ve soyadları b d I ı 
---·--- k d M h Sıhhat ve lçtimdi Muavt>nd ura an dört yüzü kı~ o ll'•.ı 

ğ11 da meydana çıkmıştır. evra ına göre jan arma c - üzere se)ciz '-'ÜZ elli lspan)oı 
A .. . ı 1 1 Beni istedikleri )'ere med Çaııkırıdan lzmirde bu· Vekaletinden vilayete gelen ;/ ,\1 

rtor, nışan ısı i c uzun b' t · d b"t·· d k l çocuğu bindirilerek itply•1 
müddettenberi teması olma- go .. ndersı·nler dedı·. lunan k. rısına posta ile 75 ır amım e u un o tor arın, 

dl ·ı · l götürülmüştür. lira göndermiştir. Bu para, soya arını vı ayet er sıhhat 
dı~ını da söylemektedir. An- d ıD • f • zabıtaca elde edilmiş ve ha- mü ürlüklerine tescil ettirme· .rarıs se irimıı 
nesinin şiddetli muhalefeti ol- l b ı 

zırlanan tahkikat evrakile mii· eri ildirHmiştir. Fransa Hariciye Natır 
masa, Rene ile çoktan evlen· V t · t"k ı · · 1 sadere kararı verilmek üzere erase ve ın ı a vargısı le görUştU •r 
miş bulunacag" ını da ilave 1936 1 . . rıı adliyeye verilmiştir. Asliye sayı ı veraset ve ıntı· Paris, 24 (Radyo) - ~ 
eden eczacı kalfası, henüz zan Çanakkale zabıtasınca deva:n hk b h k k kal vergisi kanunu hakkında k. · p · f B 511• 
altından kurtulmuş değildir. edildig" ini yazmıştık. Hırsızlık ma emesi, u paranın a i i Adi' V k l d ıyenm ans se iri ay .. ,,. 

sahibi meydana çıkıncıya ka· ıye e a etin en şehrimiz- Davaz, Fransız Hariciye 1, ~ 
suçundan iki buçuk aylık mah- d k' l"k d 1 b' t · ı tl•~ 

Bı·r o'"/u'"m dar, şimdilik müsaderesine e ı a a a ar ara ır amım ge · zıh Bay Delbos ile mülak•. J• 
kumiyetini şehrimiz cezaevinde · f T k · 'h · A d o~ karar vermiştir. mış ır. ere cnın ı tıyatı te · sonra dün Hariciye dairesı~I' 

Çeşme, (Hususi) - Çeşme çekmekte olan Çanakkaleli Jandarma Mehmedin zev· bir olarak tahrir edildiği, ya· müste~arlarla uzun bir ı:nıl 1 

C. H. P. başkam doktor Bay Bn. Cemile mahkumiyet müd· cesi olduğunu söyliyen bir hud mirası reddetmek hakkı· kat yapmıştır. 
Fehminin kardeşi Bay Latif deli dolunca Çanakkaleye kadın, dün adliye dairesinde nı haiz olan mirasçının defter B T.'I.. • thD 
73 d ıd h ld f gönderilecek ve orada cina· tuttuğu takdı'rde bu defterle· • no~ezın nu yaşın a o uğu a cı: ve at müddeiu(llumiliğe müracaat 1b0' 
etmiştir. Latif, Çeşmenin ye- yet tahkikatına devam oluna- ederek jandarma Mehmedin rin vaktine maliye .memurla- · Paris, 24 (A.A.) - B. ,r 
tiştirdiği çok olgun ve tecrü- caktır. gönderdiği 75 liranın kendi· rına verilmesi, hazine varida· rez dün akşam komünist p ~ 

Cemile, mahkumiyet müd· sine verilmesini istemiş: tının ziyadan korunması bil- tisi merkez komitesinde §1 
besi yüksek bir adamdı. Ölü· d . d ld ğ . . d'' C nutuk söylemiş ve bilhtı5 

Ç d 
etı o u u ıçın un eza· _ Çocug" umla beraber aç dirilmiştir. 

mü eşme e umumi bir tees- d · t' k' muştur. evinden Emniyet müdürlüg" ü k ld k r· emış ır ı: f 
d a ı . ütün mağazasına B M ı · • '' _ ilaç. sür uyan ırmış ve cenazesi parmak izi memurluğuna geti- .. • ussa ını -Gelecek Salı günü an ıl' 

- Doktora gitmedin, bun· göz yaşları arasında ellerde rilmiş ve sabıka kaydına mah· lar ki, benim bu işle hiçbir Tayyare ile bir tur yapmış .ma komitesinin toplantısın~ 
lan sana kim verdi? taşınmıştır. Mezarında Vilayet kCımiyet müddetini doldurduğu alakam yoktur. Ben katil de- Roma, 24 (Radyo) - Bay Sosyalist ve komünist partile( 

- Niş~nlıml meclisi azasından B. Aldemir hakkında şerh verilmiştir. O ğilim, Saadet denilen kadını Mussolini bugün tayyaresile .bir halkçılar cephesi konS'~ 
Fakat genç kız torn ve şı· tarafından bir nutuk irad edil- sırada kendisini gören bir tanımam bile. Treviz ve Floransaya bir teftiş sinin toplanmasını ve So~) ~ 

şedeki ilacı aldıktan sonra, miş ve müteveffanın Çeşmeye muharririıniz, Cemileye: Cevabını vermiştir. Cemile seyahati yapmış Bizayede ın- list ve Komünist partilerıtl~· 
çok kısa bir ıztırabtan sonra yaptığı hizmetlerden, inkılaba - Seni şimdi Çanakaleye yarın lzmir vapuru ile ve jan· miştir. birl~me mukavelesi iınzB~ir 
düşüb ölmüştür. sadakatinden ve temiz ahla- göndereceklermiş ve senin darına muhafazasında Çanak- Umumi harpta ölen mazdan evel (Cahi Acile)~~ 

Bu ölüm tabiatile şüpheli kından bahsedilmiştir. ıBn. Saadetin öldürülmesi ha· kaleye götürülerek müddei- Sırpların kemikleri !eşmelerini talep edecekler 
görülmüş ve hükumet doktoru Vali ve parti başkanımız <lisesinde alakan olduğu söy- umumiliğe teslim edilecek ve Marsiya, 24 (Radyo) - Dün Romanya kralt.

1
, 

otopsi lüzumunda ısrar et- Fazlı Güleç te, ailesine gön- leniyormuş. hakkındaki suç delilleri kuv· Marsilyada 1916 da Frarısada lngiiiz valide kraliçs9! 
miştir. derdiği telgrafta müteveffanın Diye sormuş, Cemile bir- vetli ise, belki derhal tevkif ölen Sırpların kemikleri Parise kraliçeyi ziyaret ett~o· 

Zaten bütün akrabası, kızın değer ve hizmetlerini överek denbire hiddetlenmiş: olunacaktır. Suç delilleri kuv· sevkedilmiştir. Bu kemikler Londra, 24 (Radyo) - J'~e 
zehirlendiğ,ne hükmetmiş idi. teessürlerini bildirmiştir. Bu - Çanakkaleye değil, ne· vetli değilse, isticvahından Fransız askeri mezarlığına def· manya kralı Karol dün"''~ •. 

Zabıta hemen hadiseye el kadirşinaslık memlekette mcm- r'!ye isterlerse göndersinler o sonra serbest bırakılması muh- nedilecektir. Bu münasebetle kraliçe ile kraliçe Mariyi ıı} 
atmış, eczacı kalfası nişanlıyı nuniyet uyandırmıştır. vakit görecekler ve anlıyacak· temeldir. askeri merasim yapılmıştır. ret etmiştir. 

·~ ........... ,..lllllİllll .............. ıı!ı!:llD!liEımlEiED!SIC~llm~!aaBlmm•~ıw:m•T•a•k•ri•b•e•nııla6•,4•511md•em! .... ~Qnı~·z::ı:a:za~n~1•an~b8a•ycamn~L~i~d•y•alillil':lsigze0111mmmme~k•tumb•l•a•rd•a•n1151b~aahms•ed•i•n•c~e11111smiz ..... P..,•o•fe•smö•r.ı..b.u .. s•u•a•le .. ~ce~f, 

1 Ci •ı z ı •ı c ı• an g •ı r 1 Diye cevap verdi. ne dedi? de bittabi müte~ssir oldunuz. vermedi, taştan yapılmış cJe' 
General Mars ta: - Kaybolan mektuplardan Lidyanın s i ziıı ı uh ve irade- heykel imiş gibi bir ıniiO J~· 
- Fakat ben başvekalet bahsetti. Pİ lt· lıi'.kim olabilmesi ıçın d r0 

_ .. ______ m•--aıııı:-•-•ll'l!t'lliliG&&:l&Cl&liaWIDI_..~, d d 
6 

d f t · "b t' hareketsiz ve sessiz ıı .. ~" 
airesin en ,40 a ayrıldım. - s erı no e me ne zaman bu teessür halinize ihtiyaç ·..ıı 

2 Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu düştü? Emniyeti umumiye müdiıı~ 1 Jt - O - • = .. Çünkü o anda saatime bak· vardı ve Lidya sizin aklınız· }ıŞ 0 

haricinde olarak zihnimdeki mıştım. - İki dakika sonra!. daki esrarı tamamen okuya· general Mars ta aynı b·r pf Lidya, aynı zamanda hem 
sizden, hem kocası bahriye 
nazırından Ardenya devletinin 
esrarını almakta idi. 

Emniyeti umumiye müdürü: 
- Çok müdhişi çok feci 

bir vaziyeti 
Salonda derin bir sükut 

geçti. Evet, profesör Rosun 
iddia ve kanaati çok müdhiş 
idi. 

General Mars: 
- Muhterem profesörüm, 

dedi, Lidyanın böyle fevkala-
de bir kudrete malik olduğu
nu kabul edelim. Yanında 
bulunduğum sırada, ihtiyarım 

planları almış, öğrenmiş ol- Profesör Roz düşünceli bir Profesör biraz daha dü· bilmiştir. Bunlar da pek az bir idiler. Salonda esrarlı ı 5 ti 
hal aldı, ve: şündü: v·a esm·ıc:: g'ıbı· ı"dı·. M•' ... sun; fakat ne zaman ve nasıl zaman içinde olmoştur. w b';;r 

b d ·ı h - Buradan evın arası ne - Baylar, ben ilk kanaa· F k B 1 Lidyayı du .. c::u-nu··)'Ordu . . ajJ ge" u esı arı ra yo ı e ve mu - - a at... öy e şeylere w ,,v ,, 
telif dillerle cihana ilan ede· kadardır? timde ısrar ediyorum, dedi, imkan var mıdır? beraber geçirdiği ilk ,ıı~ 
bı.ld'ı?. işte blına ı'mkaAn go··re- Di"·e sordu. hadiseler ne suretle biribirini E ı· b 1 ki d k d Lidt " - vet genera ım, un ar a ın an çı mıyor u. . ,Jl 
miyorum. Çünkü radyonun - Beş dakika kaelarl takib etmiştir, size de izah hep mümkün olan şeylerdir. gözleri, 0 fosforlu yeşıl 

1
21.Je 

korkunç haberi verdiği sırada Emniyeti umumiye müdürü: edeyim: Bl\Şvekilin nezdinde Bayan Lidya lrarşısındakinin '1'LJ 8 
ben Lidyanın yanında idim! - Şu halde.. General eve yapılacak gizli toplantı ve dimağındaki düşünceleri kendi leri ne garip, ne harı 

Mütehassıs heyetin profe· giıdiği anda esrar'!ngiz radyo müzakereden, bayan Lidyayı dimnğına tamamen alabilen bir hal almıştı. if 
sörden gayri iki ;tzası, gene· faaliyete geçmiştir. elinde bulunduran casus şebe· bir hılkat garibesidir. Sizin Bu aralık emniyeti uınııt11 
ral Marsa dikkatle baktılar. Dedi. Profesör Roz: kesinin haberi vardı. Bunlar dimağınızdaki esrarı da bu müdürü profesöre: il' 

Profesör Roz da: - Çok garip, dedi, çok mektublarm kaybolma hadise· sayede almıştır. - Bu esrarengi1 ra~ı~i~~ 
- Bu radyo neşriyatı ne garip!. Bu söyle~niz saatler sini hazırlamışlar, fakat sizi - Fakat.. Radyonun benim tasyonu hakkında fı 

zaman yapılmıştır? hep takribi midir? bayan Lidyanın nezdine git· Lidyanın nezdine varmadan nedir? 
Diye sordu. Hayır .. Kat'idir. meğe icbar etmişlerdir. Lidya faaliyete geçtiğini ispat eder· Diye sordu. _,, 
Emniyeti umumiye müdürü: - Pekala.. Siz eve girdi· ıizi görünce ve kaybolan semi. -· Sonu fl"1 
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Adalar 
şarkısı filimi 

••• 

Holivudda yaz tatili 
Fransız 
Tarzanının hazır
ladığı yeni filim .• 

Aluha yahud "Adalar şar· 
kısı,, Fransız Tarzanı olan 
Şarl Mulenin Polinezyalı bir 
dilber olan Ketti Dalan ile 

---·---~-Bütün yıldızlar plajlara akın ediyorlar 

Yaz bütün şiddetile hiiküm 
sürüyor; bu yakıcı sıcaklar 
her tarafta panikler ve plaj· 
lara' sayfiyelere akınlar yara· 
lıyor. Bu arzuya mukavemet 
İmkansız olmuştur, artık. 

t' Holivudçular, yıldı:dara, ar· 
1•lle ve sahne vazıları bir ara
;a olmak üzere b~til pani-

8ü tün Amerika 
hayrette 

Alay Vest 25 sene. 
dir evli imiş! 

. Amerika altüst oldu, bilme· 
~ıı ki haberiniz var mı? 
J.i Sebebini mi soruyorsunuz? 

aber verelim: 
V May Vest evli imiş, May 

est artık ve 25 senedenberı 
t vl · 1 olduğunu ıtiraf ve kabul 
l't"'ı· . . 1 "' ş ımış . 

Mav Vesi Frank Vallas 
~ l . ' 
c 1nda bir adam çıkıp ta: 
- 25 senedenberi ben si

~eına yıldızı May Vest (hakiki 
'sın·ı D· 1 e Laydi)nin kocasıyım! 

l
'Ye iddia ettiği zaman adeta 

1\1 d ırrnış: 
y - Ben evli değiliml Fer· 
adını basmıştı. 

y P akat.. Şimdi May Vest 43 

1 aşında olduğunu, Frank Val· 
t'sın 25 senelik nikahlJS1 bu
t~n~uğunu kabul ve tosdik 

lıştir. 
.. fte Amerikanın altını us
t Une getiren hid isel 

ğine kapılmış bulunmaktadır· 
lar. Fakat Holivodçuların bu 
tatili, sahne hayatını zengin
leştirmekten geri kalmamakta· 
clır. Dilberler bir taraftan yaz 
tatili yapmakta ve beri taraf
tan da sahneler için en nefis 
eserler yaratmaktadırlar. 

Nan Grey, evet plaj ve 
sayfiye rn uhitlerinde tenis 
müptcfası geçinir; fakat bütün 
hedef ve arzusu filim için en 
iyi bir vaziyet almak, beyaz 
perdeye en gü1el, en cazib ve 
şuh bir resmi aksettirmektir! 

Sirnon Simoncnin plajda 
aldırdığı şu resim, beyaz per· 
dedeki aşıklarını ve takdir-
karlarını kafi derecede · sı
cakların şiddetile mülerıasib • 
çıldırtmıştırf 

• An Şeridanın bu plajda, 
denize atlama iskelesi üzerin· 

Büyük artistl eı in, büyük şa
irlerin hayatları üzerine çev· 
rilmiş filiınlerin kıymetsiz ol
duklarını iddia doğru değil
dir. Bu gibi filimler, büyük 
şahsiyetlerin hayatları Ülerinde 
çok güzel malumat vermek
tedirler. 

İşte, "Şairin gençliği,, bu 
filimlerden birisi ve .şair Puş· 
kine aiddir. Filim meşhur şa
irin 14 yaşından itibaren ve 

deki duruşunu görenler, bu 
duruş, bu vaziyet ve bu ro· 
mantik jest karşısında hayran 
kalmazlar mı? 

Plajlara güneş ve su cenneti 
derler; tabir belki yerinde ve 
belki çok güzeldir; fakat gü· 
zel Yvet Lebanın plajda yeni 
mevcudiyet yarattığına şahid 
olanlar "Güneş, ve... güzel 
kadın cenneti" derlerse mü· 
baleğa mı etmiş olurlar? 

birlikte yarattığı çok güzel 
bir filimdir. 

Şimdiye kadar Tahiti üze· 
rine filim çevirmek Amerika-

lıların inhisarında gibi idi. 
Fransızlar, bu güzel ve dinç, 

endamı mütenasib aşk ve 
zevk için yaradılmış kadını 

pek çok olan bu muhitte 
Fransız sinemacılığı da bir 
harika yar~ tmağa muvaffak 
olmuştur. 

Filimin şöhretini en fazla 
temin ede~ Mulenin Tarzana 
benziyen, Hetgülü andıran vü· 
cudile Dalanın bronzdan hey· 
keli andıran vücud güzelliğidir. 

-------
Amazon 
Yıldızlar 

ı Yıldızların şöhret ve muvaf· 
i fak ıyetlcri n i azami derecede 

1 artıran en başlı sebeb ve amil 
makiyaj V t! giyinişlerindcki 

orijinalite ve fevkaladdiktir ! 
Herkeste ve her yerde mü· 

te:va 7. ı bir elbise olan pijema, 
yıl dızların dinde ve sırtlarında 

ne cazib şt:killer ve şöhre tler 
alır?. 

Mayodan bahsedecek deği· 
liz; bu bir cevız kabuğuna 

Holivudçular mes'ud ve bah· 
tiyar insanlardır, vesselam! 

Holivud<la muvaffakıyet ve 
şöhret nurlu asasını ellerine 
almış olanlar, otururlarken para 
kazanırlar, gezerlerken, konu· 
şurla r kcn, kalkarlarken de para 
kazanırlar. Ve işte .. Tatil mev· 
siminde de, plaj veya sayfiyede 
de hem istirahat ederi r, hem 
eğ lenirler ve gene para ka· 
zanmakta devam ederler! 

nçliği 

Kollcjden çı ktığı zamana ka· 
dlr hayatını göstermektedir. 

Puşki in gençliği de, haya· 
tının son kısımları kadar ha
diselerle dolu romantik bir 
hayattır. 

Puşkinin şiirlerini okumasın· 
dan sonra Oejarvinin: 

- Hakiki bir şair doğmuş
tur, artık ölebilirim! diye ba· 
ğırmasım gösteren sahne cid· 
den yüksektir. 

sığacak kadar hacimsiz, ha
zan da bir avuç içi kadar 
satıhsız olan bu nesne, her 
yP.rde ve her zaman güzeldir; 
Fakat makiyaj, tavır ve hare· 
ket, dastikiyet cihetinden kuv
vetli olan ve hemen hepsi de 
muayyen ölçülere göre vücut· 
lara malik olan yıldızlarda 
mayo bir harikadır! 

Bu arada, yıldızların Ama
zon kıyafetlerile de birçok 
şöhretler kurduklarına, pek 
çok gönüller fethettiklerine 
İnanmak lazım geliri 

Rozalind Russelin şu güzel, 
haliskan üzerindeki vaziyeti 
çok güzel değil midir? - ._, -· 
Suikastı kim tertib 

etti? 
Varşova, 24 ( Radyo ) 

Kolenel Adam Koça yapılan 
suikastlar Lehistan milli fır
kası şefi; bu suikastın sağ· 
cenah fırkaları ve ordu me· 
hafili tarafından yapıldığı şa· 
yialarını tekzip etmiştir. Za
bıta; bu suikastın Radikal par
tisinden Kedanç isminde bi
risi tarafından tertip edildiğini 
tesbit etmiştir. 

Göcmen-, 
ler Sökeye 
gönderildiler 
Sanatkar göçmen. 
fere ne suretle ser
maye verilecek? .. 
Pulluk ve atlarını satan
lar cezalandırılacaklar .. 

Bulgaristandan memleketi
mize getirilen ve Urla tahaf -
fuzhanesine çıkarılan göçmen
lerden 287 aile, dün mürettep 
mahalleri olan Sökcye sevke
dilmişlerdir. Bunlar, Söke ha
valisindeki köylerde iskan olu
nacaklar ve derhal müstahsıl 
vaziyete geçirileceklerdir. 

Sanatkar göçmenlere 
verilecek sermaye 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti, sanatkar göçmenlere 
kanunen verilmesi Jazımgelen 
döner sermayenin heder olma
masının temini için, gözönünde 
tutulması lazımgelen noktalar 
hakkında vilayete bir tamim 
göndermiştir. Tamimde, bil
hassa aşağıda yazılı noktaların 
e:hemmiyetle nazarı dikkate 
alınması zikredilmektedir: 

1 - Bu gibi sanatkar göç
menlerin sanatlarını yapabile
c<"kleri birer dükkan veya 
icrayi sanatlarına elverişli birer 
mahallın temini. 

2 - Sanatkarlık iddiasında 
bulunan göçmenlerin .sanatile 
temini maişet edebilecek kud· 
rette olub olmadıklarının tes · 
biti. 

3 - Kendilerine verilecek 
döner sermayenin nakden de
ğil, sanata müteallik alat ve 
edevatın mübayaası suretile 
tevzii. 

4 - Bun h.r daima göz 
önünde tutularak sanat ve yer· 
lerine ısınması için miirakabe 
altında bulundurulması. 

Sıhhat Vekaleti ikinci bir 
tamimle de, göçmenlere veri· 
len pullukla çift hayvanatının 
şuna buna satıldığının tesbit 
edildiğini vilayete bildirmiş ve 
bunları alıb satanlar hakkında 
para cezası vesair tedbirler 
alınmasını emretmiştir. 

Esnaf birlikleri 
Yeni kararlar vermiş ve 
idare heyetini seçmiştir 

Birlik umumi heyeti, evelki 
akşam vali B. Fazlı Gülecin 
riY,asetinde toplanarak birliğe 
aid muhtelif işleri tedkik et-
miş ve küçük sanatlar kanunu 
çıktıktan sonra birliğin alacağı 
şekli görüşmüştür. içtimada 
şu kararlar verilmiştir; 

1 - Küçük sanatlar kanu· 
nu mcriyete girinciye kadar 
birliğin eskisi gibi toplu ola· 
rak çalışması. 

2 - Haftada beş kuruş 

vermekte olan tütün amelesi
nin, birlik dispanseri açılın-
c:ya kadar bu parayı verme· 
leri ve kumpanyaların amele 
haftalığından parayı keserek 
birliğe teslim etmeleri. 

Bundan sonra birliğin yeni 
da!ıni heyeti seçilmiş ve es· 
naftan B. Galib, B. Çeşmeli 
Hasan, B. Maksud, işçilerden 
B. Salaheddin, B. Cemal ve 
B. Haydar intihab edilmiş· 
)erdir. 

Üçok 
BugUn idare heyetini 

seçecek 
Üçok sper kulübünü teşkil 

eden Altay,Altınordu ve Buca 
kulübleri umumi heyeti bugün 
Halkevinde toplanacak ve Üç· 
okun yeni idare heyetini se· 
çecektir. 

Sayfa 5 

• 
lstanbul 

Şu lstanbula ters tarafından 
bir nazar değmiş olacak. Bü
tün halk, gazeteler, yekavaz 
olmuş: 

- Çamur, pislik, sinek, 
tifo, kediler! 

Diye diye bağırmaktadır. 
Kış vakti gazetelerin foto 
objektifleri karşısında serilen 
müdliiş çamur deryalarını ve 
bataklıkları görünce, kendi 
kendime: 

- lstanbulu galiba, çamur· 
da boğmak istiyorlar. 

Diyordum. Arkasından bir 
de sinek meselesi çıktı. Sine· 
ğin gazetelerde bu kadar yağlı 
bir mevzu olabileceğini hiç 
tasavvur etmezdim doğrusu .. 
Sinek ordularının resmigeçid 
yaparken alınmış fotografları 

bile neşredildi. Her gün bir 
muharrir, sineği bir tarafından 
yaka ladı . Şineğe dair, sinek 
derdi, sinek işi miz, sinek hi· 
kayesi , sinekte sinek .. 

Hani neredeyse: 
"Sineğin rüyası ,,, "sineğe 

aşk,., "sineğin siyah gözleri, 
"sinekle bir aşk gecesi., diye 
şiir yazılmadığı kaldı. Bir va· 
kitler, bizim Karşıyakada da 
öyle değil miydi? Gece oluncll, 
görünmez istikametlerden ha
rekete gelen sivrisinek tabur
ları , sist~mli ve mahirane 
savletlerle odalara girer, nam
siyesi olmıyanlara aç kurtlar 
gibi saldırır ve hatta namsi
yeleri delmeğe çalışırlardı. 
Geceleri her evden, sık sık 
işliyen filit sesleri ve kokusu 

' 
bu arada sivrisinek mücade· 
sine çıkmış avuçların şakırtısı 
duyulurdu. Karşıyaka, bereket 
versin artık yakayı kurtarmış 
bulunuyor. 

Zavallı lstanbuldan ise, şim
di, "Tifo,, feryadları yüksel
nıededir. Gün geçmiyor ki, 
Tıfo hazretleri, bir siitunun 
bir tarafından kolunu, baca· 
cağını sallıyarak, şehirciliğe 

ve hekimliğe meydan okuya· 
rak gözümüze çarpmasın.. Ti· 
foyu bacağından ne vakit tu· 
tup asacaklar, bilmem .. 

Ancak şu var ki, lstanbul 
gazetelerinde bir veba tıkır
tısı da duyuluyor. lstanbul 
Belediyesi, mevcud kedileri 
itlafa karar vermiş. Kediler 
meydandan çekilince, fare ce
nabları, rahat rahat çelikço· 
mak oynıyacak ve veba teh· 
likesi başgösterecek .. 

Bazıları : 

- Aman·diyorlarmış·kedilere 
dokunmıyalım. Kedileri öldür
miyelim .. 
Oturduğum yerden bile bu 

endişeye iştirak ediyorum: 
" Evet, kedilere dokunma· 

malıdır. Muhterem ve asalet· 
meab kedilerimiz yaşaına!ı · 
dırlar.. Onların fcryadları, 
geceleri, çatılarımızın üstünde 
acı bir senfoni şeklinde es· 
meli, gündüzleri sokaklarda, 
mutfaklarda kediler pervasızca 
dolaşıp yemek kaplarını ziya
ret etmelidirler. Hatta, kurtu
luş nam ve hesaoına onları 
besleyip bakmağı bir vazife 
saymalıdır. 

Ve mesela, lzmirden kedi 
sevkıyatı yapmalı, lstanbul , 
eczanelerinde de satmalıdır. 
Maksad, fareye tırnak verme· 
mek değil midir; bu da akla 
yakındır. Ne dersiniz? 

Çimdik 



8ayfa 6 

Yaş meyve ihracatı 
-Başı 1 inci sahi/etle -

pauya sabitlerinden geçerken atlat· 
tığı tehlikeyi bikAye ederek ıun· 
lan anlattı: 

- İspanya eabillerioi eeyredi· 
yorduk. Bilmecburiye Valdos Ji. 
manlarrna uğradık . Biz ilmnna gir· 
mck üzne idik ki, enginlerden 
birkaç y,ı rhlı peyılll oldu. Bııolar, 

Frıınko turı1ftarı , yani u i ge· 
ıııilcrd i. 

Sahile epeyce yaklaştıktan 
sonra toplarını lizerimize çe· 
virdilcr, limanı ve şehri bom· 
bardıman etmeğe başladılar .. 
Öyle zannediyorum ki, kırk 
mermi kadar attılar. Bu mer
miler üzerimizden aşarak şeh· 
rin göbeğine düşerken, şimdi 
sıra bize gelecek diye korku 
içinde bekledik. Fakat bom· 
bardıman durdu ve asi zırh

lılar ufukları kızartan duman· 
lar savurarak uzaklaşıp git· 
tiler .. 

Baalbekin yemek salonunda 
bunlar konuşulurken, ayni za· 
manda vapur navlunları tekrar 
mevzubahs edildi, valile bera· 
ber muhtelif devlet teşekkül
leri ve ecnebi kumpanyalar 
mümessilleri bu mevzu üze· 
rinde alaka ile durdular. 

Münakaşa mevzuu olan işler 
meyanında zeytinyağı ihracatı 
da vardı. Edi Alaoti, ispan
yanın bugunkü vaziyetinden 
Turkiyenin pekala istif arie ede· 
bileceğinı, Rafine zeytinyağının 
İspanyol mahsulü yerine Av· 
rupa piyasalarında tanıtılması 

lazımgeldığıni söyledi ve bu 
mevzu uzun uzadıya tetkik 
edildi. 

Salahiyattar bir zatm 
söyledikleri 

Yaş üzüm ihracı münasebe· 
tile salahiyettar bir zat, Ana· 
dolu için şunları söyledi: 

- Tecrübelerimiz ve ta· 
savvurlarımız muvaffak olursa, 
Türkiyede yaş üzüm ihracatı 
başlı başına bir memleket va
ridatı haline gelecektir. Hü
kumet, elma ihracatını da bir 
şirketle idare etmeğe karar 
vermiştir. 

Bizim Yunanistanla olan va· 
ziyetimiz aşağı yukarı farksız 

gibidir. Ancak Yunan ihra· 
catçılarının istifadeleri Avru· 
paya biraz daha yakın olma· 
!arından tevellüd ediyor. 

Türk mahsulleri, taşıdıkları 
nefaset ve evsafındaki faikiyet 
noktasından, bugünkü şartlar 
altında ve bilhassa mazinin 
verdiği derslerden istifade e· 
derek muvaffak olabilirler. 

Öyle zannediyoruz ki, yaş 
meyve ve sebze ihracatında 
bize parlak bir istikbal vardır. 

Profesör Badenin 
temasları 

lktısad Vekaleti Standardi· 
zasyon mütehassısı profesör 
Bade, üzüm işleri hakkında 
hakkında umumi vaziyetten 
çok memnun kaldığını söylü
yordu. B. Bade; Selanik dö· 
nüşünd Basmahane istasyo· 
nunda Manisa bağcılarından 
bazılarile temaslar yaptığını, 
Horozköy ile diğer bazı mm· 
takalarda ihraca müsait rezakı 
üzüm bulunduğunu öğrendiğini 
anlattı ve bunlarınbir listesinin 
hazırlanması icap ettiğini bil
dirdi. 
Üzümler 15 gün sonra 
Londrada bulunacak 
Diın akşam lskenderiyeye 

hareket eden Baalbek vapuru, 
oradan Dongerge geçecek ve 
l 5 gün sonra Londrayei vasıl 
olacaktır. 

, , >undan eve] gön· 
derdığı knrpuzlar, dün sağlam 
olarak Londraya varmış ve 

aHakıyel 1 :a. ' v•..,·-~ 

ANADOLU 

Sovyet Rusya 
ve Almanya 

Cenup demiryol- Şimali Çinde vaziyet 

l d normal seklini aldı 

/ zvestiya gazetesi bu 
hususta şayanı dik

kat bir yazı yazdı 
Moskova, 24 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
21 temmuzda Berlinin Sov· 

yet büyük elçisi Bay Yüren· 
evin Bay Hitlere itimatname
sini takdimi esnasında teati 
edilen nutukları mevzubahs 
eyliyen lzvestiya gazetesi di
yor ki: 

"Sovyet· Alman münasebet
leri ancak şekil itibarile nor
maldir. Hitlerin ve arkadaşla
rının nutuklanndaki şiddetli 

Sovyct aleyhtarlığını bilenlerin 
Sovyetler Birliği ile Almanya 
arasındaki münasebetleri nor
mal olarak telakki edebile· 
cekleri çok ~üphelidir. 

Hitlerin kendisini ziyaret 
eden yabancılar yanında söy· 
!ediği Sovyet aleyhtarı sözleri 
bilenler de bu münasebetleri 
normal telakki edemezler. 

lzvestiya gazetesi bundan 
şonra Bay Hitlerin nutkundaki 
ademi müdahale beyanatını 

kaydettikten sonra şöyle de· 
vam etmektedir: 

"Alman hükumeti tarafın· 

dan kontrol edilen dairelerin 
bu beyanattan lazım gt-len 
neticeleri istihraç edip etmi
yeccklerini öğrenmek isteriz. 
Bu takdirde Alman istihbarat 
servisinin Sovyetler birliğindeki 
faaliyetine bir nihayet vermesi 
icap edecektir. Maamafih bi
zim Hitlerin nukundan bu gibi 
pratik neticeler alınması ihti
mali hakkında her hangi bir 
ümid beslediğimiz yoktr. Yal
nız şurasını kaydederiz ki, 
Hitler Sovyetler birliği ile 
normal münasebat idamesinin 
umumi sulh unsurlarından bi-

risi olduğunu ve iki memle
ketin menafiine de tevafuk et· 

tiğin tanımak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Hitlerin bundan sonra söy· 
liyeceği nutukların ve yapa· 
cağ• hareketlerin kendisinin 
bu son beyanatına uygun dü
şüp düşmiyeceğini kaydetmek 
çok enteresan olacaktır. 

Antakya da 
Başı 1 inci sahi/ede -

Tahliye kararı münasebetile 
Reyhaniye mevkuflan dün Bü· 
yük Şef Atatürke, lnönüne, 
H:ıriciye Vekilimize, Numan 
Merıemencioğluna telgraflar 
çekmişlerdir. 

Antakya jandarma kuman
dan muavini Süveydiyeye gi
derek halkı Usebetilamelikav
mi kulübüne aza kaydolmaA-a 
teşvik etmiştir. 

Evelki gün Hamam pazarın· 

da Arab göçebeleri yaA-ma 
yapmak istemişler fakat buna 
muvaffak olamamı1lardır. 

Çarşıdaki esnafta büyük bir 
panik olmuştur. Yetişen jan· 
darmalar ve biriken halk işi 
önlemiştir. 

....................... 
piyasaya arzedilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, 
üzüm kurumu busene mühim 
miktarda kavun da ihraç. et
me~i kararlaştırmıştır. 

ANADOLU - Türkiye ih· 
racat mahsulleri içinde en mü
him bir mevki tutan üzümü
müzün ya~ olarak ta ihracının 
müstahsil vemleket için hayırh 
ve bereketli neticeler verme· 
sini temenni ederiı. 

.) 1 nuna müracaanan. 

arın a B , : • h.fı d - aşı ıncı sa ı e e -
Yeni kolaylıklar Şanghay, 24 (A.A.) - Çin 
Ankara, - Devlet Demir- mehafili 11 Temmuzda Japon 

yolları idaresi cenup demir- makamları ile Hopey şark 
yolları vasıtasile yapılacak Başvekili Geneung Sey Unan 
nakliyat için yeni kolaylıklar arasında yapılan anlaşma hak· 
temin etmiştir. Bu kolaylıklar kmda Japon Harbiye Nezare-
arasında şunlar vardır: lslahi- tinin dünkü tebliği hakkında 
yeden ileriki ist~syonlara gön- herhangi bir fikir ileri sür· 
derilec~k dahili ticaret eşyası, mekten istinkaf etmektedir. 
gümrük resmi verilmemiş ec· Bununla beraber aynı mehafil 
nebi eşyasile ihtilat etmiyecek eğer anlaşmanın esasları ha· 
surette, aynı vagonlarda veya· kikaten böyle ise mareşal 
hud bölmelerde muhafaza pu· Çan · Kay - Şek ve tara· 
sulalarile sevkedilecektir. Bu fından ileri sürülen dört 
vagonlar veya bölmeler lsla- esas muhalif bulunduğu-
hiye gümrüğünce kurşun mü· nu ve bu sebebten Nankin 
hürle mühürlenecek ve key- tarafından kabul edilir m'hi· 
fiyet gümrükçe kararnameye yette olmadığını da kaydeyle· 
işaret edilecektir. mektedirler. 

Dahili ticaret eşyasının id Gayri resmi Çin mahafilinin 
halat eşyasından aynı vagon- kanaatı Sung Sey Uanın iha-
lar veya bölmelerde nakline neti diye tavsif ettikleri hare· 
imkan görülmediği takdirde ketin Nankin tarafından ya· 
bunların kapları ayrı ayrı mü· pılacak herhangi bir askeri 
hürlenecek Ve! barnameye güm· hareketi herzamandan daha 
rükçe bu yolda şerh verile· ziyade gayri mümkün kıldığı 
cektir. Mevrid gümriiğü bu su- merkezindedir. 
retle gelecek dahili ticaret Pekin, 24 (A.A..) - Nan· 
eşyasının bulunduğu ve va- kin hükumeti biiyük erkanı-
gondaki ve kaplardaki mü- harbiye reis muavini General 
hürlerin sağlam olup olmadı· Hsiung Ping dün gizlice Ho· 
ğını tedkik edecek ve bama· peinin cenubi şarkisinde kain 
meye de keyfiyeti yazıp tas· Pao Ting Tu şe hrine gelmiş· 
dik edecektir. Mevrid güm- tir. Bu ziyaretin maksadı ma· 
rüğü kurşun mühürleri bozuk halli Çin liderleri ile görüş· 
ve şüpheli görürse keyfiyeti mektir. 
bir zabıta tesbit ettikten son· Sanıldığına göre General 
ra eşyaya aid bulunan bama· Hsiung Ping, General Sung 
me muhafaza pusulası ve var· Seh Uandan gelen Japonlara 
sa fatura gibi evrak ve vesaik karşı aldığı hattı hareket hak· 
tedkik edilmek suretile gerekli kında kendisini tenvir etmesi-
tahkikatı yapacak ve şüpheli ni taleb eyliyecektir. 
hal görülmediği takdirde eş- Tokyo, 24 (A.A.) - Do· 
yayı geçirecektir. mei Ajansı bildiriyor: 

Nuseybin ve daha berideki Şanghaydan gelen bir tel· 
istasyonlar istikametinde ya- grafa göre, merkezi Çin hü· 
pılacak nakliyatta da mahreç kumetine mensub olup cenubi 
ve mevrid istasyon gümrük· Hopei mıntakasma giren kıt'a· 
leri A fıkrasında izah edildiği ların mikdan 150 bin kişiden 
şekilde muamele göreceklerdir. mürekkeb 8 fırka 0ye 30 tay-

Şehir ve kasabalarda istas· yareden ibarettir. 

yonlara ve istasyonlarda iç Balıkesirde 
şehir ve kasabalara gönderi· 
lecek dahili ticaret eşyası hak: 
kında başka hiçbir muamele 
takib edilmiyecektir. 

Mesele Mersin-Haydarpaşa 

veyahud Konyadan cenup tren 
yolu ile Urfaya gönderilecek 
dahilt ticaret eşyası lslahiye 
gümrüğüne kadar hiçbir mu· 
ameleye tabi tutulmaksızın 
şcvkcdilecek ancak lslahiye 
gümrüğünce muamele yapıla· 
rak sevkedilecektir. Kezalik 
Urfa ve havalisinden cenup 

Azılı bir katil idama 
mahkum oldu 

Balıkesir - Aydıncık na· 
biyesine batlı Çini köyünden 
kardeşi kahveci Kara Meh
medle üç arkadaşını öldüren 
ve bunlardan başka daha iki 
kişiyi yaralıyım 325 doğumlu 
Numan oğlu Kara Hıısanın 
davası, dün Ağırceza mahke· 
mesinde sona ermiş ve Kara 
Hasan idama mahkum ol· 
muştur. 

tren yolu ile Mersin-Konya /ngiltere 
veya Adana gibi yerlere ya· 
pılacak nakliyatta Mardin is· Fransaya bir muhtara 
tasyon Akçakale veya Murşit· göndermiş •• 
pınar gümrük idarelerince Paris, 24 (Radyo) - Fransa 
muamele olunacak, lslahiye Hariciyı..: Nazırı B. lvon Del-
gümrüğünde gerekli kontrol bos, bugün buraya gelen 

Fransanın Londra sefiri B. 
ve murakabeyi yapacak ve Korbeni ziyaret etmiştir. 
bundan sonra eşya gideceği B. Korben, İngiltere Hari-
yere kadar serbest gidecektir. ciye Nezaretinin bir muhtıra· 

istasyonlarda eşya sahipleri sını B. Delbosa vermiştir. 
haıır bulunmadığı takdirde l 
kurşun takma muameleleri şi· talya kralı 
mendifer idaresinin ilgili me- Triyesteya gidiyor 
murları huzurunda yapılacak Venedik, 24 (Radyo)- ltal· 
ve barnamelere yazılacak şerh· ya kralı ve kraliçesi, bugün 
)erin altı müştereken imzala· buraya gelmişlerdir. Hüküm· 
nacaktır. Yolcu beraberinde darlar, Savoya yatile derhal 
el biletile nakledilecek ticaret Triyesteye hareket etmislerdir. 

eşyasile bağaj ve mesajeri eş· 
Hükümdarların bindikleri 

yata, dört torpido refakat 
yası mümkün olursa ayrı va- etmektedir. 
gon ve dirde kapların herbiri -
mühürlenere, muhafaza kordon mıyan bazı siyasi kararlar ver· 
epi önce hoşnutsuzluğunu se· mesi ve bunda manda otori· 
çimde Vatani partisine rey telerinin ihtarlarına ragmen 
vermemek suretile göstermişti. devam etmesi Cez;rede bugün 

Bilhassa Cezireye ye :. ı . ; · · }iddetini bulan esaslı karı· 
yin edilen Suriye hükt1mcti şıklığın çıkmas111a seheb ol· 
mu. Jlfmnın halk isteklerine mu~tur. 

25 Temmuz 9?7 

Cihan iktısadi konferansı ve B. 
Van Zelandın mesaisi 

Brüksel, 24 (Radyo) - B. 
Van Zeland cihan iktısadi 
konferansının toplanmasını te
min için üzerine aldı~ı vazi
feye devam etmektedir. Bu 
münasebetle kral Lepold dün 
Van Zelandı bir mektupla bu 
yoldaki mesaisinden dolayı 
takdir ve teşvik etmiştir. 

Van Zelandın mesaisi Ame· 
rika, Fransa ve f n~ilterede 
hüsnü kabul görmüştür. 

B. Van Zeland diğer dev· 
letler nezdinde de teşebbüs· 
lerine devam etmektedir. 

Brüksel, 24 (A.A.) - Bel
çika kralı, dünyada yapılacak 
ekonomik yeni teşkilata dair 
B. Van Zelanda bir mektup 
göndermiştir. Bu ~ektupta 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Kral mektubu~u şu suretle 
bitirmektedir: 

Eğer hakikaten muharebeyi 
bertaraf etmek istiyorsak eko· 
nomik meseleyi en geniş umu· 
mi şeklinde derpiş etmek ce· 
saretini göstermeliyiz. iptidai 
maddelerin ve mübadele va· 
sıtalarının tevzii işin beynel· 
milel bir şekilde tSlksimi, zirai 
ve sınai milletler arasında mü· 
vazene tesisi ekonomik mese· 
lesinin başlıca safhalarıdır. 

Nevyork, 24 (Radyo) -
Amerika Hariciye Nazırı B· 
Korder Hul, cihan iktısadiy·B 
tının ıslahı için Belçika Baş
vekili B. Van Zelandın baş· 
ladığı tedkikatı tasvib eyle· 
miştir. 

lstanbulda kediler 
"Sizin birleşik Amerikaya 

yaptığınız tedkik seyahatinden mes~lesi 
sonra Fransa, lngiltere ve Dalbudak salmağa daşıadl 
Amerikanın bugün bütün dün- lstanbul, 24 ITelefonla) -
yanın taleb etmekte olduğu Belediyenin kedileri top\at3 • 

daha iyi bir nizamın tesisine rak öldürtmesi, burada güniiıı 
iştirak etmek arzusunda bu- meselesi olmuştur. Doktorları 
lundukları görülmektedir.,. kedilerin imhası neticesinde 

Bundan sonra kral mektu- şehirde veba hastalığının b3Ş 
bunda ekonomik bir teşkila- göstereceğinde ısrar etme~· 
tın tesisine önayak olmasını tedirler. 
B. Van Zelanda tavsiye et- Diğer taraftan lstanbul f-li· 
mekttdir. Yeni teşkilatın asıl mayei Hayvanat Cemiyeti de 
kıymeti umuma mahsus daimi Belediyeye müracaat ede' 
ve müstakil vasıflara sahip rek, kedilerin insani bir tarıd9 
olması:_da görülecektir. itlafını istemiştir. d 

ödemiş inhisarlar Müdürlİİ" 
ğünden: 
Ödemiş lnihisarlar ambarında mevcut 68250 kuruş kıyrnetı 

muhammeneli 2715 kilo iskarta kalıp çullarile 2.) kilo kınsP 
parçaları açık artırma suretile satılacaktır. Çul ve kınapları 
ve satış şartnamesini görmek arzu edenler her gün artırmaY! 
iştirak edeceklerinde 9/9/937 Pazartesi saat 14 de müdür!~: 
ğümüzde müteşekkil komisyona müracaat edebilirler, muva 
kat teminatı 5120 kuruştur. 25 29 2~ 

Istanbul Nafıa MüdürlüğÜJ1' 
den: 

16-8-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa rJliİ; 
dürlüğünde 14573 lira keşıf bedelli İstanbul Güzel san'atl~, 
akademisinde yapılacak mimari kısmı büyük resim atölye· 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ; 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve f~~~f 
şartnameleri proje ve keşif huJasasile buna müteferri dı~ 
evrak 73 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1093 liradır. . ( 
isteklilerin teklif mektupların ı ve en az 15000 liralık bu 1 

il' 
benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış olduğu f11 111 
teahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapah zarfl8!.~e 
16-8·937 Paz~rtesi günii saat 14 de kadar Nafıa müdürlüğ~s? 
vermeleri. 25 30 4 9 J/ 
Bayındır Nüfus Memurluğundan: ıı 
ilçemizin Falaka köyünden Küçük Hacı oğlu Mehmet ~1,1 

Zeynebin adı nüfus kütüğünde Cemile yazılı iken Mahkel'1tr 
Asliyenin 2-Haziran-1937 ta. ve 151·91 sayılı ilanile Ze'f'\,r 
olarak tashihine karar verilmiş olduğundan keyfiyet ilan ollll'I 

Kimgevt ve bakteriyoloji raporları haiz 6 
Y ü:zlerce senedenberi sıhhate faydası f11 ;, 
cerreb olan İzmir.Urla Malgaca iiçme/ef 

A 1 D 
· ııO 

lzmir-Çeşme şosesi üzeriRde güzel manzaralı oteli , gaı;,~c 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hcrtürlü istirahat, 
v- ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri "4'' 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Url9 ,ıft' 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals. sll~İJ< 
ezber cihet rüçhandır . " buyurdukları bu su; müzmın 

111
iif 

ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında ~ıııP 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında , safra, §e~t' 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve iıi~ 
hastalıklarında, bağır.,ak , şiri t ' sulucan, mesane yolları ra~< 
gibi bünyevi hastalıklarda ~eri V f' şjfahbahş oldu~u teC 

ile sabittir. crf'< 
Vesait Basmahane k ı;._: ·J ı · · - 11lvarda Urla ve c;;,

otobüslcrinin hepsi içmPlere u~rı·m~ ·ta olduklarından 
vesait mevcuttur. 
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Yazan: M. Ayhan lzmir Belediyesinden: 
1 - Fordson markalı tc· 

rnızlı k işleri kamyonu için · ~EY; r ~ " ı dört aded ağır sıkl et 34 X 7 
~ A dış ve iç arka lastik ile 30X5 

'\ 

1 

}n~:J . ~ ..,,/~:ı · akır sıklet dört aded iç ve \. 

dış ön lastik alınacaktır. Hep
sinin muhammen bedeli altı 

)\ ~ ~ yüz liradır. Baş Kitiplikteki 
Uoğan, İkİ ' muhafızı . Ö)dÜrdÜkten rıı • • ·'" '.. şartname veçhi le 30/7 t937 

k t l" Cuma günü saat on altıda sonra 'nerelere açmış J t':W açık eksiltme ile ihaJe edile-
Ro · d F k h · G 1'b t k'b lar, mahdut olarak, sadece cektir. iştirak için kırk be• zıta ses çıkarma ı . a at, imaye etmış. a 1 a a 1 e· ~ 

~k rnuztarib olduğu muhak- diliyormuş ki, 0 da son bir asiJzade ve gençlerden ibaretti. liralık muvakkat teminat mak· 
~•ktı 1 1' · ld K' buzu ile söylenen gün ve .. ümit e cenera ın evıne sa ır- ıyara: 

E · · · ? saatte encÜmf"ne gelinir. n -:-- Ben bir şey işittim Si- mış ve o da onu saklamış. - mın mısın 2 - Temizlik hanında bu· 
Otınat. Hatta neferler kendi araların· Diye sordu. lunan beş aded hurde kam-

' - Ne gibi Rozita, nasıl bir da konuşuvorlardı. Venedikte, Bana söylediklerine ha. yon ile altı aded tenezzüh 
ty işittin?. yakında. Meçhul Korsan yü- kılırsa, emniyet etmek lazım. otomobili ve üç aded merkep 
~.Rozita kapıya kadar gitti. zünden yeni bir devlet reisi General Morozininin böyle bir arabası dört yüz altmış üç 
r ıınsenin sesi gelmiyordu. Sa- hadisesi çıkacak, diyorlardı. kahramanı diişman eline tes- lira bedeli muhammenle baş 
i;~· derin bir sessizlik içinde Kiyara, sadece dinliyordu. lim etmiyeceğini sanıyorum .. katiplikteki şartname veçhile 
ftıı. lialbuki, vakit öğleye var- Fakat müdhiş bir heyecan Ben de öyle, ben de 3017/937 Cuma günü saat 
ıııış~·· Kiyara, zaten bütün içinde idi. Çünkü iyice bili· öyle ... Fakat... on altıda açık artırma ile 
tıhıtle alakasını kesmişti. yordu ki, general Morozini, Kiyara, her ihtimale karşı ihale edilecektir. İştirak için 
- Söyle Rozita -dedi· söyle! Dokanm en büyük ve en müd- içinde bir korku taşıyor ve otu7. beş liralık muvakkat te· 

il - Siz içeride Prenses irini hiş bir düşmanı idi. Hatta en fazla bir ümide kapılmaktan minat makbuzu ile söylenen 
h~ konuşurken ben de diğer küçük bir hadisede, kendi kendini tutuyofdu. gün ve saatte encümene ge-
ı '~~ctçileri ve neferleri din· amcası Venedik Dokasının, - Sonu Var - linir. 15 18 21 25 2382 
Yt k'rn. Anladığım şudur ki , o... general Moroziniye mağlub /zmir Komutanlığı ilanları 
' ~!anmamıştır. olacağım da biliyordu. Gene· 

tııtl<.ıyara, Rozitanın ellerinden ral, her şeyden evel mühim 
hı: bir kahramandı. Birçok harb· 

lb'--:- Kat'i olarak söyliyebilir· lerde bulunmuş ve muvaffakı· 
ısın, emin misin buna?. yetler kazanmıştı. Sonra; se-

t -:--- Evet güzel Sinorinam, vimli, riyasız, halk dostu bir 
kllııniın. O, Venedik muhafaza adamdı. Bütün Venediğin işçi 
uınandanını da atlattı. tabakası, onu şiddetle sevi-
- Nasıl?. yordu. Farzımuhal, onun soka· 

~Muhafıza kumandanının ya· ğa çıktığı günlerde, şehir bir· 
a •şındakileri, bilmiyorum denbire kaynıyor ve herkes, 
~ına, ö)dürüb yaralamış ve Moroziniyi alkışlamağa koşu· 
'-«;rnış . Çıkmaz bir sokağa yordu. 
tv~rnış ve general Morozininin Şimdiki Dokanın sempatisi 
b •ne kadar gitmiş. Malum ya; onun yarısı kadar yoktu. Do· 
l)u Sokağa sapınca, son ev, kayı, yüksek sınıf ve asilzade· 
t k~a hazretİerinin en büyük ler seviyordu. Halbuki general 
~ ıb ve düşmanı olan general Morozininin arkasında büyük 
b .. orozininin evidir. Ve ceneral, bir halk yığını vardı. Biitün 
d 
0

Ylc fevkalade ahvalde yar· işçller, bütün balıkçılar, onunla 
'rtı etmeği sever.. beraberdi. Yani, bütün fakir 
- Sakın? halk, onu seviyordu. Ve Do· 
~et Sinorinam, onu o kaya karşı muhabbet taşıyan· 

~d slieri fabrikalar umum mü
iirlüğünden: 

3 adet otopomp 
4 adet Motopomp 

lar l'ahrnin edilen bedelı otuz hin lira olan yukarida miktar· 
.. 
1 Yazılı otopomp ve Motopomlar Askeri fabrikalar umum 

~Udütlüğü satınalma komisyonu~ca 13~9-937 pazartesi. günü 
~at 15 te kapalı zarfla ihale edılecektır. Şartname 1 hra 50 
t \lt~ş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
~~ınat olan 2250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 
~nde saat l 4 de kadar komisy~~a .. vermeleri ~e ke~dileri?in· 
ll'l. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu maddelerındekı vesaıkle 

ezkur .8ün ve saatte komisyona müracaalan. 
~ 2449 23 25 27 29 

l§refpaşa hastanesi sertaba
qetinden: 
lıt liastanemizin 937 se~esi .ihtiyacı için y~ptı.rılacak olan 400 
b 8 llluhammen kıymetlı 65 kalem muhtelıf cmste evrakı mat· 
tk~ 17-7 ·937 günlemecinde? iti~are~ on beş. g~~ müddetle 
taj~~ltmeye konulmuştur. T?,lıplerın numunel.er_ı gor~ek ve .. şe· 

1 anlamak üzere her gun hastane heyetı ıdaresıne mura· 
d~latı ve eksiltme günü olaı! .. 2·8·937 .. paza_rlesi &:~nü saat 
ilt Uzdan on ikiye kadar vılayet cncumenıne muracantları 
~unur. 2421 17 21 25 29 

~llıir orman müdürlüğünden: 
d lzrnir mekezi kazası dahilinde tahtah çayı devlet ormanın· 
barı 906 kental pırnal çalısı 20· 7-937 tarihinden it~baren on 
~ş &ün müddetle açık artırma ile satı~a çıkarılmışıır. 
~her kental çalının muhammen bedeli beş kuruştur· 
Muvakkat teminat 3 lira 40 kuruştur. 

.ıı.ı Şartname ve mukavelename projeleri orman müdüriyetinden 
~Jtıır. 

İhale 3 Ağustos 937 tarihine müsadif salı giınü sırnt 14 te 
~müdüriyetinde yapılacaktır. 2499 22-25-281 

lınıir Ziraat Mektebi direk
töl'lüğünden: 

1 - Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16 • 19 yaş ara· 
sında öğrenci alınacaktır. 

2 - Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. 
Girme şartları okul direktörlüğünden ve Tarım direk· 
torlüklcrinden öA-renilınelidir. 25 3 10 18 2401 

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

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

2 - Battaniyelerin şartamesini 1065 ve fotinlerin şartna· 
mesini 405 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yen lerin her gün komisyona S?~lmeleri . 

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

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

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplnrını ihale saetlarından en 
az bir ssat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna ver-
meleri. 20 26 30 3 2440 -lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - lzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatı için kapalı zarf usulile 
171000 yüz yetmiş bir bin kilo kuru ot alınacaktır. 

2 - ihalesi 4-Ağustos-937 Çarşamba günü saat 11 de kış· 
lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 7695 yedi bin alh yüz doksan beş 
lira muvakkat teminatı 578 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair 

vesikaları 2490 say1lı kımunun 2 ve 3 üncü maddele-
rinde yazılı vesikaları ile beraber teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunmaları. 20 25 30 3 2463 

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

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

2 - (600000) metrenin şartnamesi ( 1650 } ve ( 500000 ) 
metrenin ki (1375) kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - (600000) metrenin ilk teminatı (16950) ve (500000) 
metrenin (14750) liradır. 

4 - (600000) metrenin ihalesi 30-7-937 cuma günü saat 
11 de (500000) metreninki ayni gün saat 15 dedir. 

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

11 16 20 25 2328 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ro. Rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiyat. ( 7 5 ) kuruş olan 

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

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

3 - Torbalık bezin ilk teminatı ( 3656 ) üç bin altıyüz 
elli aiti lira 25 kuruş çadırlık bezin ilk teminatı (7603) 
lira 13 kuruş ve yemeninki (127 5) liradır. 

4 - Torbalık bezin ihalesi 2717/937 Sah günü saat 11 de 
çadırlık bezin ihalesi 28/7 /937 Çarşamba günü saat 
J 5 de ve yemeninin ihalesi 2917 /937 Perşembe günü 
saal 11 dedir. 

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

11 15 20 25 2313 

Sayfa 7 

lzmir Must. Mv. K. Sat AL Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. ( merkez } kıt'atı için kapalı zarf usulile 

(100000) yüz bin kilo un alınacaktır. 
2 Şartııamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 ihalesi 218/937 Pazartesi günü soat 16·30 da kışlada 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Muhammen bedeli ( 12250 ) lira olup ilk teminatı 

(919) liradır. 
5 isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cii mad· 
delerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz V"ya 
banka mektubu ve teklif mektuplarını ihalr: saatım ... .m 
en az bir saat evel komisyona vermeleri ilan olunııı. 

16 20 25 1 2398 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bir çiftine biçilen ederi 700 kuruş olan 10 bin çift 

çizme ile bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 
495 bin 800 metre haki astarlık bez kapalı zarfüı 
ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

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

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

4 Çizmenin ihalesi 3/8/937 salı günü saat 11 de ve 
astarlık bezin ihalesi ayni gün saat 15 tedir. 

5 - Bu eksiltmelere gireceeler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden. be· 
hemehal bir saat eve! M. M. V. satın alma komısyo-
nuna vermeleri. 16 21 26 31 2368 

f zmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzrnir askeri mekez hastanesi için açık eksiltme ile ve 

ayrı ayrı şartnameler ile (25300) Yirmi beş bin üçyüz 
kilo isterlize edilmiş süt ile (23000) Yirmi üç bin kilo 
yoğurt alınacaktır. 

2 - Siidün ihalesi 9 18/ 937 pazartesi günü saat 10,30 da 
yoğurdun ihalesi ayni gün saat 11 de lzmirde kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Südün muhammen bedeli (3795) Üç bin yediyüz dok· 
san beş lira elli kuruş muvakkat teminatı (285) lira 
14 kuruş ve yoğurdun muhammen bedeli 3220 Üç· 
bin ikiyüz yirmi lira muvakkat teminatı 241 lira 50 
kuruştur. Şartnameleri her gün komisyonda görüle
bilir. 

4 - f steklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la-
zımdır. · 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatlarında komisyona müracaatları . 

25 28 2 7 2551 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki· 
losuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40000 kilo Zey· 
tinyağı 10 Ağustos 937 tarihiııe rastlıyan salı günü saat 11,5 ta 
kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1830 liradır. Şartnamesi komis
yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifati dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelari. 

25 31 4 9 4444-2540 

Deniz Levazım sahn alma komisyonundan: 1 - Beher ki· 
losuna tahmin edilen bedeli 35 kuruş ve muvakkat teminatı 

-

1312 lira 50 kuruş olan 50000 kilo sabun 1 O Ağustos 937 
tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf nsulile ahn· 
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan

zim edecekleri kapalı teklif mektuplarım 1 O Ağustos 937 saat 
13 kadar Kasımpaşada bulunan kcımisyon başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri 25 30 4 9 444S/254 l 

Manisa Sıhhat ve içtimai mu-
avenet müd. iskan bürosun· 
dan: 

Kereste Bedeli 
M. mik'abı Lira Ku. 

Manisada 19 göçmen evi için 80,066 3603 00 
Muradiye köyünde 22 göçmen evi için 113,962 5128 29 
Saruhanlı ,, 13 .. .. .. 68,575 3085 87 
Hocalı ., 24 ,, ,, ,, 126,600 5697 00 
Koldere ,, 39 ,, ,, .. 195,981 8819 14 
Mütevelli ,, 35 .. ,, .. 173,489 7807 00 
Gömülceli ,, 37 ,, ,, ,, 186,823 8407 00 
Kayışlar .. 14 .. .. ,, 73,850 3323 25 
Çobanisa ., 24 .. ,, .. 126,600 5697 00 

1 - Yukarıda yazılı yerlerde yapılacak göçmen evleri ıçin 
hizalarında gösterilen mikda~ ~ereste 9·Ağustos· ı 9~7 
tarihine müsadif pazartesi gunu saat 15,30 da Ma.,ısa 
iskan müdürlüğünde her köyün ayrı ayrı ihale edil· 
mek için aksiltme ile münakasaları yapılacaktır. 

2 - istekliler yukarıda yazılı ?edeller üzerinden °:o .7 ,5 
nisbetinde teminat akçesı ve kanunen kabul edılen 
teminat mektuplarını vezneye teslim etmeğe mecbur-
durlar. 

3 - Eksiltmeğe gireceklerin kanuni tarifata göre .vcsaiki~in 
komisyona ibraz ve 2490 sayıh kanun ahkamına rıa· 
yet etmeleri ilan olunur. 25 29 2545 

Z • hürü •). 7 -937 tarihinde kaıa-
. ayı en zayi olmuş olmasından ye· 

Akhisar Kaymakamlığından; nisini yaptıracaktu . Eskisinin 
Akhisar ilçesinin Selendi hükmü olmadığı ilan olunur. 

köyü ihtiyar heyeti resmi mü· 2546 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. 

Vapur Acentasz._._. ................................ - ............... ~ ...................................... "1 
ZEGLUGA POLSKA A. B. "UMDAL,, Umu- .. lzmir iskan müdürlüğündenı 

KUMPANYASI mi Deniz Acenta. Tabiatın şifa kaynakları 1 - Yapılacak iş: Mııhtelif kazalarda yerleştirı'Imiş ol 
,,,LECHISTAN,, motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup lığı ltd. Karako~ ılıca 1 arı göçmenler için yaptırılacak evlere ait ilandır. lr(' 
A. - Menemen kazasının maltepe köyünde 91 kargir " 

ANVERS, GDYNIA ve DAN- Hellenic Lines tipi tek evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur .• 
ZIG limanları için yük ala· B. - Bergama kazasının kınık nahiye merkezı'nde 20 ~· 

L• • d Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın-caktır. ımıte gir köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 r. 
SERViS MARITIM mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette ruştur. 

ROUMAlN PHELPS LINE akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl- 1, 
1 C. - Dikili kazası merkezinde 31 kargir şehir tipi te.-, 

•·SUÇEAVA,, vapuru 14 "UTSIRE,, vapuru 20 Tem- 1 mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec- çandarlı nahiyesi merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi k 
Temmuzda MALTA, CENO- muz beklenilmekte NEVYORK · rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor- gir evin muhammen k ıyme t i 46939 lira 14 kuruştur. 
VA ve MARSlL YA limanları limanı için yük alacaktır. donda (12) numarada Seft.:rihisar o tobüslcriııe müracaat D - Foça kazas ın ın bağ arası mevkiinde 17 kargir tek, 
için yük alacaktır. ''TÜRKIA,, vapuru 26 tem- etsin. Telefon : 2361 D. 15 10 kfırgir köy tip i kargir çift evin muhammen kıymeti 6'' 

Yolcu kabul eder. muz beklenilmekte ROTTER- lira 64 kuruştur. 
1la'" ndaki hareket tarihlerile DAM HAMBURG AN J.\ u K 1 k k k l ko··~ ' ı ' ve - fll llllllllllllllllllllllllllllıı . Doktor Jılllll l llllllllll!l\1111111111 __ &~ ı:. - ema paşa ·azasın ın yu arı ·ızı ca ve parsa lj:. 

navlunlardaki değişikliklerden VERS limanları için yük ala- ri nda 21 tf'k kfırgir köy tipi evin muhammen kıymeti 3 
acenta mesuliyet kabul etmez. caktır. A K 1 T - lira 82 kuruştur. ~ 

Daha fazla tafsilat için ikin- "BELGION" vapuru 10 • ema onay - F - Torbalı kazasının kayas köyünde 32 tek kargir' 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye -- medli 156 tek 32 çift kargir havuz başı mevkiinde 54 1~ 

1 ağustost beklenilmekte ROT- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın lıaslalıklan 1 
binası arkasında FRATELL TERDAM, HAMBURG ve kargir taş kesiğinde 145 tek 16 çift kargir köy tipi ev eı 
SPERCO vapur acentalığına Birinci Sınıf Mutahassısı - muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 
müracaat edilmesi rica olunur. ANVERS limanları içın yük = (Verem ve saire) = G - Kuşadas ı kazasının kalambaki çiftliği nde 29 tek kir 

Telefon: 41421422112663 alacaktır. = Basmahane i!taeyonu karşı<ıındaki Dibek sokak lıa~ında 30 sayılı _ gir köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştıır· 

-aım1e•11111i11111m11:1•a11111111111:&118i1•+a•a Birinci kordonda "UMDAL,, - ev ve muayenehanl!sinıle sabah 11001 8 den akoam saat 6 ya = 2 - inşa c.dilecek göçmen evlerine aid kereste iskan d.e 

Lul~ul MLTI OD. EvNalpZuruACaEceNnTtaAlı~ mııı111111111111111111111111111İıilıittııliitttıiliıTilıi1Mılıll ~;le/on: 4151 11111111~ resince inşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim edıl 
u ceğine göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıynıetıeO 

ğına müracaat edilmesi rica Askeri Lise orta mekteplere kereste tutarı tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kd·ı~ 
V.N. 

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

olunur. metle kereste kıymetleri hariç tutulmak suretile hesap e 1 

Riz binasında No. 166 Ücretle Öğretmen aranıyor mi~ti_r. işbu ipşaat anahtarı teslimi suretile 1317/937 tarihiır 
DEUTSCHE LEVANTE 

LlNIE 
Telefon : 3171 1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltrııe) ___ Cl'!ll_______ lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede askeri konulmuştur. 

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

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

Olivier ve san'at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan askeri ihale 28/7/937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü s1 
Ş •• k" orta okuluna: Tiirkçe, tarih gurubu, fransızca, muziki 14 t~ iskan mlidürlüğünde müteşekkil komisyonunda ıhale e 

1 

Ure ası Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. lecektir. . ıa 
Limited Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya- 4 - ihale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından tek 

ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. zarflarının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 
Vapur Acentası 2 - İsteklilerin lise ve oıta mekt~p öğretmen ehliyetini 5 - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler ihale saatiıtde: 

Birinci kordon Rees binası haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olmak cvel 2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde % 7 buÇLI 
"KONYA,, vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 

Tel. 2443 üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba- muvakkat teminatlarını tediye ettiklerine dair makbuz <Jt}' 

ELLERMAN LINES LTD. kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus- ibarettir. f' - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler fenni şartname ~ 

tosta LIVERPOOL ve SW AN- 3 - lstanbul, Buı sa san' at liselerine birinci maddede yazılı planlarfmn ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere vilayet t 
SEAdan gelip yük çıkara- dersler için 108: 126 orta ve gedikli orta mekteplere iskan müdür;üğünden kazalarda iskan memurlarına müracl; 
caktır. ait dersler için 98: 108: liraya kadar ücret verile- , etmelidirler. 13 17 21 25 2~ 

AMERICAN EXPORT LJ. 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

.. EXT A VIA,, vapuru 7 ağus

tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TlMOR liman· 
ları için yük alacaktır. 

ı;~~.ES~~~ö;;.:.·'~G~~ğ':,'~ 4 ı:ı:~~· olanlar dileçelerine aşağıda sıra ile yazılmış lzmir Ceza evi müdürlüğiiJJ' 
ANVERSTEN gelip yük çı· evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti den: 
karacak ve ayni zamanda askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. fD' 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 1 - lzmir Ceza evinin 9-8-937 günunden Mayıs 938 ... 
LIVERPOOL v~ GLASGOW k d 295 ·· l ·k 'h l 60 r• ... 2 - Yüksek tahs11 şahadetname tasdikname benzeri veya nuna a ar gun iı ı tiyacı o an beheri 9 g ~ 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

için yük alacaktır. ehliyetname tasdikli benzeri. itibarile şart~ame~e yazılı şartlar dahilinde ikinci ~e,. 
" LGERIAN " vapuru 15 3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. ekmek 20 gun muddetle ve kapalı zarf usulile ınurı 

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

ağustosta gelip LONDRA ve 4 - Askerlik durumu hakkında vesika. kasaya çıkarılmıştır. 1 
HULL için yük alacaktır. 5 - Hüsnü hal varakası. 2 - ihale 9·8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü s•' 

Tarih ve navlunlardaki de· 6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat edip 15 de lzmir Ceza evi müdürlüğü odasıda toplanan kO' 
ğişikliklerden acenta mes'u· durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste- misyonda yapılacaktır. . 
livet kabul etmez. necektir. 3 - İstekliler 13000 lira muhammen bedelin % 7,5 he5

' 
1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık bile 975 lira muvakkat teminat vereceklerdir. Atıl1 EXETER,, vapuru 13 ağus- ---------·-

tosta PIREden BOSTON ve LINES LTD. 
NEVYORK için hareket ede· L 1 y E R p O O L 
cektir. "JESSMORE,, vapuru 1 

SEYAHAT MÜDDETi ağustosta beklt>niyor. LiVER-
PlRE - BOSTON 16 gün POOL ve ANVERS limanJa-
PIRE - NEVYORK 18 gün rından yük çıkaracak ve BUR-

ARMEMENT MABRO GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
"GEORGES MABRO., va- SULINA, GALATZ ve IB-

puru 23 temmuzda iSKEN- RAİL limanları için yük ala-
DERIYE ve PORT SAIT li- caktır. 
manlarından mai çıkaracak DEN NORSKE MIDDEL-
ve ayni gün KÖSTENCE, HA VSLINJE 
GALA TZ ve IBRAIL liman- O S L O 
larına hareket edecektir. "BAALBEK,, motörii 24 
SERViCE MARITIME RO- temmuzda bekleniyor. lSKEN-

UMAIN. BLıCAREST DERiYE DUNKERK ve NOR-
... DUROSTOR,, 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 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı· 
mam karşısında !vo. 1018 Tele. 2545 

Nafia Vekaletint.len 
1 - Resmi gazetenin 7 Mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasında neşredilen müteahhitlik vesikası talimatnamesi 1 
Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadır. 

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

raporu. 4 - Tahmin edilen 295 günlük ekmek miktarı 173(Jll"' 
Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Örneği kilo~ur. Je 2 
müfettişlikten verilecektir. 5 - Teklıf mektupları 9·8·937 Pazartesi günü saat t 4 d· 

6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 937 kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ve ikinci f1l8 

gününe kadar müracaat etmelidirler. d d l d 1 k ere' 
b 

e e yazı ı yer e top anan omisyon reisine <J 
7 - Dileği yerine getirilmiyenler ir hak iddia edemezler. ceklerdir. i 

7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler ın:S,:e 

(MU .. sa baka saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Cezaevi müdürJiiğU 
• müracaatları ilan olunur. 20 25 30 4 24Y 

imtihanı) Lise ve orta okullar alım sB' 
tım komisyonu başkanlığıJI' 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat dan; 
bankasından: ~· 

Oranlama % 7,5 mu<J' ti . 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya 
yüksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud hukuk fakülte
sinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomaları olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27/Ağustos/937 de Ankara ve 
İstanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, 
yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip EylUl zarfında sözlü 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzed· 
)erine 130 ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettiş
lik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü-
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük ser
vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik 
stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olur· 
tarsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 

5 - imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankarada 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine ver-
mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu 
müracaat mektubunun en geç 10/ Ağustos/937 tarihinde ele 
değmiş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 2453 

Beher kilosu Adet Kilo Cinsi . ' değeri kat tenı111 

Lira Lir• 
200 8 1600 Çelik örs 65X1600 : 1040 78 ~ 

lzmir bölge San'at okulu için yukarda yazılı satın alıfld~e 
olan çelik örs 8/7/Q37 tarihinden itibaren 20 gün müd e ~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. İstekliler nümune, şartnaJ!1~ ıer· 
fenni şartnames ini görmek üzere hergün okulda görebılır .. a 
ihale günü olan 27 Temmuz 1937 .tarihine rastlayan sah gı.1;. 
saat 16 da ve kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı f1l.,.e" 

buz ve vesikalarla birlikte hükumet konağında Kültür d~1

11,. 
sinde toplanan alım satım komisyonuna başvurmaları 1 

olunur. 8 14 20 26 22.ZY 

----------------------------------------~·· Tahlisiye genel direktörlil" 
ğünden: .,,e 

Evvelce talibine ihalesi yapıldığı halde taahhüdün ye!',d 
getirilmemesinden dolayı mukavelesi fesh ve teminat_ı •;jıt' 
kaydedilen bir adet motörlü can sandalı eski şartlar d~ır~ tJe 
de ve 14 Hazirar. 937 tarihinden itibaren 45 gün mud e ';O 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulnıuştu(;,ı•· 
Temmuz 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te .. satı11 
tada Merkez Rıhtım hanında tahlis!ye umum müdürlüğU sarı· 
alma komisyonunda ihalesi yapılacak olan mezkür can . 118tı 
Jalının muhammen bedeli 19250 lıra ve muvakkat teJ11

1 sıı 
1444 liradır. Can sandalına ait resim ve şartnameler pa;~ 
olarak sözü geçen komisyon~macağı ilan olunur. 


