
r ' Yirmi yedinci yll 
No. 7233 

Salı 

27 
- Temmuz 937 HerglJn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2716 

Hatciyda 
Tevkif edilen Türkler 

serbest bırakıldılar 

inde Vaziyet Yeniden 
Uzak Şarkta yeni hadiseler B •• lzmirdeki Spor teşekkülleri 

Japonya, Nankin hükôme-1 Küca~!~:et- Eski kulübler ih
tine bir ültimatom verdi _sikıer dönüyor ya edilmiyecek! 

-·-· Japon tayyareleri, Çin kışlalarını bombardımarı 
etti, Cin kumandanı da mukavemet emrini verdi 

Peki~ kapllarında ·kanii muharebeler 
Cebir istimal eltiler 
Şanghay, 25 (A.A.) - Ja· 

P~n bahriyelileri geceleyin ce· 
bır istimalile Clıapeinin Çin 
rtıahallesinde taharriyat yap
nıı~lar ve paniğe uğrıyan bir· 
çok Çinlilerin beynelmilel m ııı· 
takaya dehaletine sehehiyet 
Verrnişlerdir. 

f aporı ateşemiliterinin 
tebligatı .. 

Tientsin, 25 (A.A.) - Ga
Pete.lerin bildirdiğine göre, 
p ekındeki Japon ataşeıniliteri 
bekin karşısında yer almış 
. ~lunan Japon askerlerinin 
ış arı ahire kadar çekilmiye
~eklerini ve daha evel yapı· 
~~anlaşma mucibince 29 uncu 
-rın ordusunun geri çekilme 

~dünün ne derece sada· 

Çin askerleri siperde 
katle ifa edeceğinin bekleni· Tokyo, 26 (A.A.) - Maliye 
leceğini bildirmi ştir. Nezareti erkanı Şimali Çin 
Japonyanm yeni büdcesi ihtilafı dolayısile ihtiyar edil· 

Nafıa Vekilimiz 
miş olan masarifi 107, 100,000 
Yen olarak tahmin etmekh:
dirler. Bu ' paranın 6, 100,000 
Yeni büdce ihtiyatların dan 
sarfedilmiştir. Kore hükumeti lsveç krah tarafından 

kabul edilmiştir 
4lman matb~~;;; B. Cetinkaya . ' 
1Çİn uzun makaleler yazıyorlar 

200,000 Yen ile bu masrafa 
iştirak etmiştir. 96,000,000 
Yen 1937-938 büdcesine id· 
hal olunacaktır. Bu büdce ya· 
kında parlamentoya tevdi edi
lecektir. 

~· 8erJin, 26 ( A.A. ) - Alman 
J•ıısı h"ld' . 

Türk.iye :Nafıa Vekili B. Ali Tokyo, 26 (AA.) - Dahi-
ı ınyor: 

\iı:ık. 'türk Nafıa Vekili B. Ali Çc
~d Yanın Berlindeki ikameti bak· 
"ıilt • tefsiraua bulunan gazeteler, 
f"li eaddit veailelerle enerjik bir 

~l Yet göstermio ve BerJiner Lo
tih' ~Dcayker gazetesinin yazdığı 

ı ltab· 
"-ıı h· . •nenin en mühim erk!İnın· 
dtlt lfi Ve baovekilio uzun müd· 
... tııhe . d b l tflr1t .rı mesai arka a§ı o unan 
~ltir tnısafirinin liyakatini teharilz 

llıeluedirler. 
ltlli~atbuat, B. Çetinka) ının is· 
!it "' lllücadelesi zamanında istik· 
tlt&ı ~hk~1nesi reisi sifatiyle oyna· 
lhttt Ulııoı rolü bilha a kapıl ve 

l) etmektedir. 

'l'~tl· ()Yçe Alkemaync Ç:ıyıuııg 
lqta ıy~ııin tniimeasiliıı c yapıları 

ten· •~ 
ll 1 Jl;nbulil kayıll'ıli\tır. 

llıtı d .. trl_iııer 1'ageblaı , n. Çetinkn· 
"-ta :rtııryolları, limanları ve ıi vil 

- S onu 4 üncü sahifede- - Sonu 4 ncü sahifede -

Hatayda tezahürat ve 
bayram yapıldı İki Kral 

Dün hu!usi 
konuştular 

Brüksel 26 (Haılyo) - Ildçika 
Kralı LNıpnM karde~i P11:os Koni 
De Flantlerlı• birlikte gitıni~ olı:ıı. 

~ıı Pnı i-ırn hugiin lııır:ıya nHlrı 

cınıi-:tir. 

Kral, l.rnırüo lıııravn munı~a laı .., . 
eılrn Homanya Kralı Kaıolla hu· 
f'Ut1 i sure tte korııışnıu,ıur. 

Pari , 2:> (A. \.) - Bdı;ika 

Kralı LeopolJ tlüo Paristl'n ııyrıl· 

mı~lır. 

Sıhhot Vekili ~İli •tlerini ihtiva eden , :ıfıa Ve· 4 
} ••rıw ı B - A d d- .. ttltri. • ıy e olan liyakat 'e mezi· ;t: r ~ ugun vrupa an onuyor 
~•itıi ıı~ tchaıüz euiriyor. \ e keıı· ' İstanbul 26 {Hususi) - Av-
~i't~· l'iirk hükOmetinin en ka· Anlakgadan bir görünüş rupaya git~iş olan Sıhhat ve 

11dir· ~ •ıasından biri olduğunu fstaubul, 26 (llusu~t) - .Auıakyanın Hcyhaniyı! kasabasında mukad· l t' ~ M t V k'l' Ba 
'>or d k " · d ' l ·ı· - k 1 · ıı t t l .1 - ç ımaı uavene e ı ı y St · ema tcv ıl c ı <'D ur genç erı ıı ay erue ynı:ıaeının ı anı munasc· . .. 

·~•tıeı 0~.holnı, 25 (A.A.) - İsveç betile tahli)c edilmişlerdir. Bundan dola) ı Hatayda büyük tezahürat ve Refı~ ~ayda~, yar~n (bugun) 

1 
· ..... , ıldiriyor: bayram yapılmıştır. şehrımıze donecektır. St ................. ~ ..... ~ ................................................................................................................................ ~ .............................................. . 
anbulda kayık yanşla- Benzinin beher şişesi 

4 
rı çok güzel oldu seksen kuruşa 

~~tiirk, yarış m-ahallini teşrif et- Kumpanya/arla- konuşulduktan 
1
1fler ve çok alkışlanmışlardır sonra f iatler ilan edilecektir 

~, •t•ııh 
ı tıt h ı:ıl, 26 (Hususi) - Dünkü kayık yarıflan , çok giizel oldu. 

11ditd~11•n:ıad•o eni Atatürk, Ertuğrul yatı ile yarıı mahallini ~ercf. 
~. Sııo er )'e hararetli ıureue alkıolaumı~lardır. 
L~ft~ı:ılar, Bü)ük efe takdim fdildil~r. Yarıota kazananlaıa \erilen 

r, İluıaad 'ekilimiz Celll Bayar tarafından levıi cdilmittir. 

fetonhul, 26 (Hususi) - Tiraret odası idare heyeti, bugiln toplan· 

mı~ ve Lenzin fiatJerini kat'.i surette teshit eylemigtir. 
\'erilen karara göre, benzinin beher oişesi 80 lr.uruotan satılacaktır. 

Ticaret odası, L:umpanyalarla konuıtuktan eonra tesbit C"ttiği f iatleri 

mstbuatla ilan edecektir. 

Fakat mıntakavi saha esaslarına 
göre tadilat yapılacak. 

---------------------Kulüb kongrelerinin neticeleri 
Üçok~por kulübü kongTf'~ p:ı· 

zar günil p:ıur günü Halk.evinde 
ıoplıınuıı~tır. Kullil.ı rei~i enııcı 

1:aik , kougre)i a~nıa.Jan c\·el. lıu 

toplııntının ~ıııJt.re Ü~ok kulübii ııe 
aiıJ oldııgunu ve ihtilaflı f il..irl~· 

riıı kongrede mevzul.ıalı~ eılilnıe İ· 

ni cluğnı ı;iirmcıli;!iııi, t! •tı"en parlİ· 

ııin clı• ) ı•ni lıir proje iizcriuıle 

rlul'ıl uJ\mıtı şÖ) lı·mi~tir. 

Uıı sırada azadan Salim flakkı 

w· azadan olnıı):tn di_. lıılıil>i llu· 

lusi üz olar1k, kendilerinin gaze· 

tede } apılan ilandaki ifade yanlı~· 

h~ından, Altay kongresinin lop· 
]andığını andıldarım \e huuun için 
geldiklerini eiiJlemiolerdir, Kendi· 
!erine cevab \·erilmiştir. Bunun 

üzerine eıason kulübe dahil olmı· 
yan hazırım birdenbire salonu ter· 
ketmiş ve ancak, .kulüb idare he
yetinden üçü ile diğer birkaç zat 
kalmış, onlar da usul dahilinde 

müzakereye devamla yeni heyetle· 

rini seçmiılerdir. Bu heyet üç e,.lıi 

iki yeni azadan mürekkebdir. Ye· 

Vali Bag Fazlı Güleç 
niler Bay Salim ll:ıkkı ile Anado
lu Ajansmdan Bay Agnbtır. Bay 
Miimıaz \'e Hasımın yerine onlar 
gelmietir. 

Yamanlarspor kongresi 
Bu kulübün kongresi de pazu 

günü Karşıyakada toplanmıştır. Mil· 

zakerede eski Bumna kulübün· 

- Sonu 4 ncü sahi/ede -

iki kamyon arasındaki sürat 
yarışının çok feci plançosu: 

Bir ölü, ikisi ağır olmak 
üzere altı yaralı var 

Şoför Kamil ve kartsı_ltedige ... tedavi altında 
Evelki giin saat 14,30 da 

Çeşmeden İzmire gelmekte 
olan Torbalı belediyesinde ya
zılı 22 numaralı üzeri açık 
kamyon lzmir·Urla arasında 
bir kaza geçirmiş, bir kişi öl
müş, ikisi ağır olmak üzere 
yedi kişi yaralanmıştır. 

O sırada kaza geçiren kam
yonun arkasından ve çok ya
kın bir mesafe ile lzmire gel· 
mckte olan Urla • 1 numaralı 
kamyon da bir kaza geçirmiş
se de bu otomobildeki yolcu· 
lara birşey olmamıştır. 

Feci kaza hakkında aldığı
mız malumatı aşağıya yazı
yoruz: 

Şoför İzmirli Kamilin ida-

numaralı lramyon, Torbalıdan 
lzınire karpuz taşımaktadır. 
Bir kamyon dolusu karpuz 
yükliyen şoför Kamil, karpuz
ları satmak üzere Çeşme pla
jına giderken Alaçatı nahiye· 
sinde karpuzlara müşteri çık· 
mış ve orada satarak geri 
dönmüştür. 

Karpuz ticareti için yapılan 
bu seyahat münasebetile şoför 
Kamil, eğlenmesi ve bir ge
zinti yapmış olması için ka· 
nsı Bn. Hediyeyi de kamyona 
ve yanma almıştır. 

Alaçatı nahiyesinden döner-
ken kamyonda şoför muavini 
Şükrü ve Said ile yolda 
rastladıkları ve lzmire gelmek 



Markoni 
irfan Hazar 

Genç arkadaşları, kara ve mavi gözlerin, lıvrak ve aletli bellerin 
arkasında aygın baygın yürürken bu adam, babasının evinde, fakir bir 
köfede aleılerile ve kitablarilc yıllarca ba~başa kaldı; günde tam on eekiz 
ııaat bili fasıla çalışmak iradeılesini ve bir iradenin küçük ıemerelerini, 
küçük yaoında muhitine göstermek istedi. 

Muhiti ise ona dişlerini gö~terdi! Sokaktan geçerken arkasından 
yuha çekti: 

- Bu kaçık mı birşey keşfedecek? Bu budala! Bu abdal! 
Markoni J!;idrceği noktayı çok iyi kestiren gemic-iler gibi gözleri 

ufukta, eli kitnblan ve aletleri üstünde, yolunda durmadan ilerledi. On 
sekiz ya,ıudaki gcnı;, kendi arkasıuılao lı..üfrcden zavallı ihtiyarlara; genç, 

lakin acemi çaylaklara baeını çevirmedi bile. 
Bıı~ını çevirseydi zaten .Markoni olamazJı. 
Bir gı1n, bu uzun sıkıntılann ve sonsuz çalışmalarm sonu geldi. 

Mıırkoni, evlerinin bahçesinde eline geçirdiği bir süpür~• eopuının ucu· 
na eski bir teneke kutu bağladı. Sonra onu kulağına götürdü. Teleiz 
telgraf ,.e tclt:fon muammuının ilk mııadelesi bu süpürğe sopaeı ve te· 
neke kutu ile artık halleılilıni~ <!emektir. ltakat asıl girift mcıele tecrübe 

yapmak, keşfi iebat etmekti. 
İtıılyada Markoniye müzııbareı etlen olmadı. Rahlcy ve Uerç gibi 

devrin bOyük fizik ilimleri onu I.ondrnya çekti. Vestt•bron parkında 

yapılan tecrübeler ve bilhassa gazetelerin teleizle ı&ldık.hm havadisleri 
gazetelerinde neoretweleri keyfi) eti hütiin f ugihf'reyi şaşırttı. 

ı~te Markoni bıı tarihten sonra düayanıu ı:nalı oldu. Alk.ıo. oöhret, 
ıervet, ean bundan eonra yürüdü gcldı. 

farkoniyi biz, bilhassa bir "İnsan olar:ık, in·anlı~ı &e\·eu, insanlığa 
hizmet eden, inııanlık için knlbi çarpan bir mnbteri olarak tanıyoruz ve 
aeyiyoruz. Zaten büyük adamlar için bunun aksi dü.ünülebilir mi?,, 

Not - "faik olmak sevkıtabiisi,, adlı fıkramuın birinci eatınndaki 
"kedi hasmını yere .. ., t..ümleı;i "kendi hasmını yere •. ,, suretinde yanlış 
çıkmıştır. Düzclıiriz. 

Toz şehri 
Hemen haber verelim ki bu 

toz şehri lzmir değildir! 
Amerikada tıp alemi tozun 

sebep olduğu hastalıklarla 

mücadeleye geçmişlerdir. Bu 
münasebetle Birleşik Amerikada 

tedkikat yapmışlar ve tam 48 
şehrin tozlu olduğu ve bura· 
larda birçok hastalıkların sa
dece tozlar yüzünden ileri 
geldiğini tesbit etmişlerdir. 

Eğer Amerikalılar bu şehir· 
!erin tozlarının derecesini bil
dirmiş olsaydılar, biz de iz
mirin bu husustaki mevkiini 
tayin edebilirdik! 

Köpekler kulUbU 
Nevyorkta bundan birkaç 

ay eve! bir "Köpekler kulübü,, 
açılmıştır. Bu kulüp, köpek 
sahiplerinin bir yeri ziyaretleri 
ıamanında köpekleri kabul 

Japonya veya Mançuko hü· 
kumetleri bu insancıkların boy· 
!arını uzatmağa karar ver
mişlerdir. 

Asırhk çiçek! 
"Şark çiçeği" adını taşıyan 

çiçek, nebatat aleminin en 
garip ve şayanı dikkat bir 
çiçeği demektir. 

Bu çiçeğin bütün Asya ve 
Avrupada mevcudu ancak üç 
kökten ibarettir! 

Bundan başka bu çiçeğin 
büyük bir hususiyeti daha 
vardır: Bu çiçek ancak bir 
asırda bir defa çiçek verir! 

Borsa secimi , 
--·••••+-•••---

~idare heyetine eski 
idare heyeti üyeleri 

seçildiler 
Borsa idare heyeti intiha· 

batı dün yapılmış ve yeni hey
et seçilmiştir. Sabahleyin saat 
onda bayraklarla süslenen bor
sa salonunda rey kutuları ha
zırlanmıştı. Seçime, borsa se· 
çim encümeni önünde başlan
mıştır. Saat on beşte seçimin 
arkası alınmış ve reylerin tas· 
nifinde eski idare heyetinin 
kazandığı anlaşılmıştır. 

Borsanın, yeni idare hey
etine B. Mazhar fzmirli 
oğlu, Kazım Taner, Halim 
Alanyalı, Hıfzı Menemenli, 
Şükrü Cevahirci, simsar Sabri 
Menteş ve simsar Mustafa 
Çömez oğlu seçilmişlerdir. 

Ticaret odasından seçilecek 
iki aza da iştirak ettikten son· 
ra yeni heyet toplanacak, re· 
is ve reis vekilini seçecek ve 
1 Ağustostan itibaren vazifeye 
başlıyacaktır. Yeni heyete se
çilen zevatı tebrik ederiz. 

Esrarengiz 
cinayet 

Milaslı Hüseyin Sağ
lıkevinde öldü 

Milasta bir kavga esnasın· 
da tabanca kurşunile karnın
dan yaralanan Hüseyin adında 

biri, İzmir Sağlıkevine ge~irilmiş 
ve tedavi altına alınmıştır. 
Hüseyin, yarasının fazla ağır 

olması yüzünden Sağlıkevine 
geldikten bir saat sonra öl· 
müştür. Ölüm hadiseşi çok 
esrarengiz görülmektedir. 

Ölüm vak'ası, Müddeiumu· 
miliğe haber verilmiş ve Müd· 
deiumumi muavini B. Rüştü 
Uskent, Sağlıkevine giderek 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

Fakat hadise, çok esrarengiz 
görülmekte, cinayetin ne se
beple ve nasıl ika edildiği an· 
!aşılamamaktadır. Müddeiumu· 
milik, vak'ayı Milastan sor· 
mt.ştur. 

etmekte ve sahibinin avdetine Tarım Satıf Koope-
kadar oyalamaktadır. Bunun 

Japonyada bir kulUpl 
japonyada halk, malum ol

duğu üzere hep kısa boylu
dur. Bunlar arasında müstesna 
olarak biz boyda, yani nor
mal boyda Japonlar da var· 
dır. işte bu Japonlar "Dev 
gibi Japonlar kulübü., adı al
tında bir kulüp açmışlardır. 

için de her köpeğin ayda 50 ------ ratif leri 
şilin dühuliye vermesi lazımdır. B. Hilmi İdare heyeti dün ilk 

Kulübün azası şimdiden Başkatip/iğe tekrar toplantısmı yapb 
dört bin beş yüzü bulmuştur. İncir, Üzüm Tarım satış ko· 
Dakikada 830 gazete! başladı operatifleri idare heyeti, dün 
Londranın satış gazetelerin- İzmir Hususi Muhasebe mü- birlik genel direktörü B. is-

den birisi son günlerde yeni dürlüğü baş katibi B. Hilmi, mail Hakkı Veralın riyasetin-
bir makine işletmeğe başla- Dikili Hususi Muhasebe me· de ilk toplantısını yapmıştır. 
mıştır. murunun suiistimalile alakadar İçtimada, heyeti idare riya-

Bu makine, cihanda mevcut olmak suçundan vaktile Ağır· seti intihabatı yapılmış, Dr. 
tabı makinelerinin en serıı cezaya verilmiş ve Vekalet Sabri (Germencik) reisliğe, 
ımış. Bu makine büyük bir emrine alınmıştı. B. Hilıninin B. Necmi Kendirik (Salihli) 
lngiliz gazetesini saatte 50,000 bu mühim suiistimalde alakası ikinci reisliğe seçilmişlerdir. 
olmak üzere basmaktadır. Şu bulunmadığı muhakeme neti· Bundan sonra birliğin büd-
hesaba göre, dakikada 830 cesinde anlaşılmış ve hakkın- cesi görüşülmi.iş ve kacirosu 
gazete basılıyor demektir. da Ağırceza mahkemesince tesbit edilmiştir. 

Niçin cUce kalmışlar? verilen beraet kararı temyiz Orman memurları 
Cücelik, her halde istene- mahkemesince de tasdik edil-

cek bir hal değildir. Cücele- miş olduğu için memuriyetinin Maaşlarmı bankadan 
rin bu hallerinden dolayı çek- iadesi muvafık görülmüş ve alacaklar 
tikleri ıstırap çok büyüktür. kendisi dünden itibaren tekrar Orman memurlarının maaş-
Fakat Mançuri kıt'asında bir vazifesine başlamıştır. lan, Ağustostan itibaren Zi-
köy vardır ki bu köyün halkı B. Ramazan Onat raat Bankası tarafından veri· 
baştanbaşa cücelerden mu· Mezuniyetini lstanbulda ge· lecektir. Maliye Vekaletinden 
rekkeptirl çiren şehrimiz Asliyeceza ha· gelen bir emirde bundan son· 

Paraşüt ku
lesinde 

iki amele çalışırken 
düşmüş mü? 

Kültürparkta inşa edilmekte 
olan Paraşüt kulesinde yerden 
42 metre yüksekte çalışan iş· 
çilerden ikisinin bir kaza ne
ticesinde iskeleden iskeleye 
düşerek a~ır surette yaralan· 
dıkları ve bu yüzden işçilerin, 

kule inşaatında çalışmak iste· 
medikleri hakkında bir şayia 
deveran ediyordu. Zabıtadan 
tahkikat yaptık, böyle bir ka· 
zanın vukubulmadığını söyle
diler. 

Resmi daireler 
Telefon direkleri ihtiyacım 
ne suretle temin edecekler 

Orman kanununun muvak
kat 6 ıncı maddesi mucibince 
devlet işletmesinin henüz te
essüs etmediği yerlerde, res· 
mi dairelerin telefon ve telg· 
raf direkleri ile travers, köprü 
ve tunel ihtiyaçları için taham· 
mülleri müsaid ormanlardan 
ve tarife bedC'li üzerinden ve
rilecek ağaçların ne suretle 
muamele göreceği Ziraat Ve
kaletinden Vilayete gönderilen 
bir tamimle izah edilmiştir. 

Kaza 
B. Cevdet tramvaydan 

düştU, yaralandı 

Dün Karşıyakada bir tram
vay kazası olmuştur. Hakim 
B. Cevdet, Soğukkuyuya git
mekte olan tramvayın arka 
kısmından atlarken ağaca çarp
mış ve yere yuvarlanmıştır. 

B. Cevdet, vücudünün muh
telif yerlerinden yaralandığın
dan eczanede tedavi edildik
ten sonra evine kaldırılmıştır. 

Meçhul hırsız 
Çaldı!)ı halıyı Çeşme· 

de satmış 
Bundan bir müddet evel 

Aydın Saylavı Nazmi Topçu 
oğluna ait 300 lira kıymetin
de bir halı, Halkapınar ça

yında yıkanırken çalınmış ve 
hırsız bulunamamıştı. 

Zabıta, bu halının Çeşmede 
saatçı Cemala 50 liraya sa· 
tıldığını haber almış ve halıyı 
orada bularak sahibine iade 
etmiştir. Zabıta failin izi üze· 
rindedir. 

Kilovat ücreti __ ._.. .......... __ _ 
Yeniden tenzil edildı 

Elektrik kilovat tarifesi ko
misyonu dün öğleden evel ve 
sonra Nafıa komiserliğinde 
Nafıa Vekaleti şirketler ve 
müesseseler umum müdür mu· 
avini B. Muhiddin Doğukanın 
reisliği altında toplanmış, yeni 
kilovat tarifesini tesbit için 1 

müzakerede bulunmuştur. Yeni 
tarifenin, eskisine nazaran ten· 
zilatlı olarak tesbit edildiği 
haber alınmıştır. Yalnız şirket 
direktörlüğü, yeni tarifeyi umu
mi '1lerkeze bildirmeden imza 
edemiyeceğini bildirmiş ve bir 
gün müsaade istemiştir. Bugün 
umumi merkezden cevap ge· 
lecek ve tarife komisyonu ka
rarı imza edilerek B. Muhid· 
din Doğukan tarafından An
karaya Nafıa Vekaletine gön
derilecektir. 

Memurları 
himaye lazımdır 
Mühim bir tamim geldi .. 

Devlet memurları hakkında 
muhtelif şekillerde ihbarlar 

vesaire ile suçlar tertip ve 
tasni edilmekte ve isnad al· 

tında kalan memurlardan bir 
kısmı mahkemelere verilerek 

sürünmekte, neticede beraet 
kararı almaktadırlar. Bu yüz
den memur aileleri ve me· 
murlar sefalete düşerek peri
şan olmaktadırlar. ıDiin buna 
dair Başvekaletten vilayete bir 
tamim gelmiştir. Şurayi Dev
lette memurlara aid suç evra
kının dört, beş bin gibi mü-

him bir miktara baliğ ve bir 
çoğunun birer tezvir neticesi 
memuriyetlerinden uzaklaştırı

lan memurlara aid olan bu 
evrakın tetkiki neticesinde me
nimuhakeme kararı verilmekte 
olduğu görüldüğünden memur
lar aleyhine tezvirat yapan 
ve ihbarda bulunan muhbir
lerin isimlerinin müddeiumu· 
miliklere haber verilmesi su
retile haklarında kanuni taki
bat yapılması bildirilmiş~ir. 

Trene taş atmışlar 
Dün lzmirden Ödemişe 

giden trene Gaziemir istasyo· 
nundan biraz ileride taş atıl· 
mış ve 206 numaralı vagonun 
bir camı kırılmıştır. Zabıta. 
vagonu taşlıyanı arıyor. 

Son muhacir kafilesi de dün sa
bah Sökeye sevkedüdi 

Bu köy halkı cüceliği hor kimi Bay Ramazan Onat İstan- ra orman memurlarının da Son göçmen kafilesi Basmahanege giderken 
görmedikten başka, tabii boy· buldan dönmüş ve vazifesine maaşlarının maliye veznelerin· Nazım vapurile Bulgaristandan getirilen göçmenlerin son 
daki insanları dev addetmek- devama l.Jaşlamıştır. den verilmiyeceği ve Ziraat partisi de, dün sabah Urladan iskan mıntakaları olan Sökeye 
tedirlcr. Orman ke;sifleri Bankası şubesi olmıyan yerler gönderilmiştir. 

Yapılan tedkikata göre, bu Orman mühendisi B. Kemal memurlarının da en yakın Sökeye iskan cdi]cn muhacirler 274 aile olup, 700 büyük 
köy halkının cüce kalmasının Gökçedağ, orman keşifleri için Banka şubclerı tarafından ve· 45.5 kliçük olmak üzere 1155 kişiden miirckkcbtir. Göç.menler, 

___ ,,..._ _____ •_._~_u_•u_ .... _ ... _\_ ... _o>--~·ı~n~u~na~~m:,:u::r:aca=a~t~ıa:_ı_ı. _______ ., __ .. _·_ · _.,_,_ ··- · . ... ·---···"· 1 
f1 kn.r ı..,,.,." u"' •.uhAlannı da bt"raherJmnd~etirmişlerdtr. 
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Bir cesed 
bulundu 

Adamcağızın ~kalbi 
durmuş ve ölmüş .. 

Evelki gece Şadırvanaltı 
mevkiinde Sandıkçılar içindeki 
helada bir cesed buluamuştur. 
Hadise tahkikatına müddeiu· 
mumilikçe elkonmuş ve cese· 
din, Basmahanede Müzehane 
sokağında 8 numaralı evde 
oturan Ali oğlu 56 yaşında 
Raife aid olduğu anlaşılmıştır. 
Raif, Halkapma,. iplik fabrika· 
sında ustabaşıydı. Cesede ya· 
pılan otopside Raifin, kalb 
durmasından öldüğü anlaşıl· 
mıştır. 

Bir kadirşinaslık 
Şehrimizdeki Galatasara:Y

lılar toplanarak mensub bu· 
lundukları kulübün birinci ta· 
kımı sağ müdafii Reşadıl'I 
pederi tüccardan merhum Zi· 
yanın kabrine gitmişler, sarı 
kırmızı renklerden yapıhnıŞ 
bir çelenk koymuşlardır. 

Bu kadirşinas gençlik grı.v 
buna, şehrimiz Doğanspor 
kulübünden de birçok gençle! 

iştirak etmiştir. 

Hamidiye kruvazör4 
Bu hafta içinde limanı· 

mıza gelecek . 
Hamidiye mekteb geaıİ51' 

bu hafta içinde limanıcn1t' 
gelecek ve :üç gün kaldıkt8~ 
sonra Akdeniz savahilinde~• 
limanlarımızı dolaşacaktır. ~• 

Hamidiye burada kaldı~ 
müddetce Gedikli deniz ok~· 

dO' 
luna talebe kaydedecek, 

~r 
nüşte tekrar limanımıza U2'r 

yacaktır. 

Feci bir kaza ·dt 
Ödemiş kazasının Adag'ıe' 

nahiyesine bağlı Kernt11 ~~ 
köyünde feci bir kaza . ol~,. 
tur. Himmet oğlu Halı! ıı'' 
ranın iki yaşındaki kızı f at ,. 

evde kimse bulunmadığı ~ırl' 
da duvarda asılı olan 1

1!1~ 
oynarken ip boğazına tak1

811~ 
ve zavallı yavrucuk boğul 
feci bir şekilde ölmüş~ür· iİJ 

Kaza scbebile Ödemış ~,~ 
deiumumiliği tarafından 
kikat yapılıyor. 

Kutuluk keresi',, 
Dün Romanyadan ilk 

1 
~ 

rak Sevim ve İnan vapllr 
1 ı 

kutuluk kereste gelmiş t} 

Alsancak iskelesinde bO• 
tılmağa başlanmıştır. "( 

Başvekô.letin bt 
• • 

tamımı ~ 

"'''· idare heyetlerinde k fi ~ 
bağlanan muhtelif evra '. ' 
yıkile tcdkik cdilme111e:

11

1 l 
··ıtJ ~ 

noksan bırakılması ~il det11 
Devlet Şurasına gorı ( 

. ·rı 
evrakın muamclelerı~.1 iJf· 
intnç edildiği görlilmllş,~19f 

Dün Başvekaletten ' e ~ 
·dof ı. 

geh n bır tamimde 1 J~f~1 

ydlerindrki evr:\kın 10~;' 
b.!Jkık edilmesi ve 1~1,1111 
kalmamasına dikkat 0 

b i ldirilmiştir. 

B. Nuri l'J~~ 
. ·ııc ,- ' Bir Avrupa geıısı ı. t N 

Avtı"8 olan arkada~ımıı ki''~ 
Sıdkı Erboyun, ilk ıııc ,.,,~~ 
bugün okuyaı:aksınıt· 9sıj • csfl f 
şımızın gaybubeti ffel 
işlerini Avukat B. Sa 
cektir. 109&1 

Yunan kons0 

bel ed iye~İırıı'' ~ 
Yunanistanın yenı d•t'f 

solosu, bugün bel~ or· 
dcrek belediye rcısı 
ç_cl Uıu zıyaret et.O 
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Milisler, yeniden mukabil ::;b~;::ine dair 
taarruza geçtiler 

. --~---~~~-
1 h ti lal c ile r de cuma günkü muharebede yirmi dört 

tank ele geçirdiklerini iddia ediyorlar 
Madrid, 26 (Radyo) - Bor

nel cephesinde, cumhuriyetçi
ler mukabil bir taarruz yap
rnışlardtr. Göğüs göğüse vuku 
bulan bir muharebeden sonra 
cumhuriyetçiler ricale icbar 
edilmişlerdir. 
. Cuma günkü muharebede 
ıhtilalciler, 24 tank ele geçir· 
rnişlerdir. 

Son taarruzun başladığı 6 
temmuzdan bugüne kadar 
cumhuriyetçilerin otuz bin ya
ralı ve ölü verdikleri talimin 
olunuyor. 
lhiUUciler yeni muvaffa
kıyetler kazanmışlar 
Salamanka, 26 (Radyo} -

ihtilalciler, Araion cebhesin
de bugün yeniden 6 köy işgal 
etmişlerdir. ileri harekat de
vam ediyor. 

Cumhuriyetçiler, birçok ölü, 
mühimmat ve top bırakarak 
kaçmışlardır. 
Mühimmat dolu vapurlar 

Marsilya, 26 (Radyo)- Bir 
kısmı Rus ve bir kısmı da 
lspanyol olmak üzere burada 
duran nakliye gemileri, Cum
huriyetçi ispanya limanlarına 
hareket için fırsat kolluyorlar. 

Bu vapurlar, mühimmatla 
doludur. 

Jiı Rubles Londraya gitti 
Lizbon, 26 (Radyo)- Sabık 

Katolik partisi lideri Jil Rub
les, F rankonun tensi bile Lond
raya gitmiştir. 

Jil Rubles, hususi bir heyete 
riyaset etmektedir. Mumailey· 
hin, lngilterc Başve\Cili tara· 
fından kabul edileceği söyle
niyor. 

Müsadere edilen vapurlar 
Londra, 26 (A.A.) - Ek· 

serisi Bilbaoda müseccel olub 
Valansiya hükumeti tarafından 
tekalifi harbiye olarak zaptına 
karar verilmiş olan birçok İs
Panyol gemileri sahiplerinin 
talebi üzerine f ngiliz kanununa 
tevfikan muhtelif lngiliz liman
larında tevkif edilmiştir. 

Bu gemilerin sahipleri Bil· 
baonun zaptındanberi İspan
Yol memurlarile konsolostan 
1rntina etmektedirler. 

Bu gemiler bahri ihtilafı 
rüyet eden hususi bir mah
keme olan Amirallık divanı 

ANADOLU ------Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
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~~~--~-----~~~ 
tarafından ittihaz edilecek 
olan karardan evel bulunduk
ları limanlardan ayrıJmıyacak
lardır. 

Balıkçı kagıkların 
araştırmaları 

Cebelüttarık, 26 (A.A.) 
Asilere ait olan müsellah ba
lıkçı gemileri bir Sovyet va
purunda araştırma yapmışlar 
ve müteakıben bu vapuru 
Osutaya e götürmüşlerdir. 

Harp devam ediyor 
Madrid, 25 (A.A.) - Ha

vas Ajansı muhabirinden: 

Brunete ve civarında muha
rebe devam etmiştir. Fecir 
vakti asiler şiddetli bir taarruz 
icra etmişlerdir. Cumhuriyet
çiler hafif surette hatlarını tas
hih mecburiyetinde kalmışlar
dır. Halihazırda muharebenin 
vukua gelmekte olduğu yeni 
mevzilerde harp şiddetle de· 
vam etmektedir. 

Resmi mehafil Brunetenin 
akıbeti hakkında hiçbir tebliğ 
vermemiştir. Maamafih bu ka
sabanın tamamile terkedilmiş 
olduğu ıntibaı mevcuttur. 

-
Ademi müdahale komitesi tali 

komisyonu toplandı 
Londra, 26 (Radyo) - Ademi müdahale komitesi tali ko

misyonu bugün toplanmıştır. Lord Pilmut, 26 devlete bir 
muhtıra vererek İngiliz planının muhteviyatını bildirmiş ve 
Perşembe gününe kadar her devletin bu husustaki fikrini bil
dirmesini istemiştir. Ademi müdahale komitesi, Cuma günü 

toplanacaktır. 

Başvekilimiz yerli mallar ser-
gisini açacaklar. 

f stanbul, 26 (Hususi) - Başvekilimiz ismet İnönü, yarın 
(bugün) Galatasaray yerli mallar sergisini açacak ve bu mü

nasebetle bir söylev verecektir. 

Istanbulda kin yüzünden çı-
kan cinayet 

İstanbul, 26 (Hususi) - Tahtakalede, sandalcı Feyzi adında 
bir şahıs, kin yüzünden arkadaşı Süleymanı öldürmüştür. Katil 
derhal yakalanmıştır. Katil ve maktul, 19 yaşlarındadır. 

Vittorio Veneo zırhlısı 
denize indirildi 

Yapılan merasimde, İtalya Kral 
ve Kralicesi de hazır bulundular 

' Tiriyeste, 25 (A.A.) - Bü- milerin en büyüğü denize in-
yük harbten sonra inşa edil- dirilmi~tir. . 
miş ilk İtalyan zırhlısi olan Kralıçe halkın müteheyyıç 
Vittorio Veneto zırhlısı dün teza.hüratı arasında geminin 
Kral, Kraliçe, birçok prensler vaftız anasını öpmüştür. 
ve büyük bir halk kütlesi ha- M aari F Vekili 
zır olduğu halde denize indi-

rilmiştir. 
Hacmi istiabisi 35,000 ton 

olan bu zırhlının uzunluğu 
230 metredir. Zırhlıda 281 ve 
152 milimetrelik toplar, tay
yare topları ve mitraly?zler 
vardır. Zırhlıda tayyarelerı ha-
vaya fırlatacak bir de man
cınık vardır. Dişli çarklarla 
mücehhez 4 makine grubu 
zıahlıya büyük bir sürat temin 

etmektedir. 
Triyeste, 26 (A.A) - İste

fani Ajansı bildiriyor: 

Ankaraya döndü 
İstanbul, 26 (Hususi)- Ma

arif Vekıli B. Saffet Arıkan, 

bugün Ankaraya dömüştür. 

Bağdad şehremini 
istanbula geldi .. 

lstanbul, 26 (Hususi) - Bağ· 
dad şehremini bugün buraya 
gelmiştir. 

Belediye, misafir şehremi
nine mükellef bir ziyafet ver
miştir. 

Bir hükumet daha 
Sosyeteden çekildi 

Nevyerk, 26 (Radyo) -
Sansalvador cumhuriyeti, bu
günden itibaren Uluslar Sos
yetesinden çekilmeğt! karar 
vermiştir. 

Kitabsıza karşı omuz silken, 
telakkim, bir fikre sahih iman· 

sıza karşı daima müdhiş bir 
hiddet ve asabiyetle şahlan· 

mıştır. Bir insanı Allahla, din
le, -inansın, inanmasın· baş· 

başa bırakabilirsiniz ve bunun, 
dünya ve cemiyetle hiç bir 

alakası olmadığından zarar 
vermesi ihtimali de yoktur. 

Fakat bir şeye, bir kıymete, 
bir fikre, bir hadise veya 

ideale iman etmiyen insanın 
mütelevvin, elestiki, her kaba 

akabilen ve her aktığı kabın 
şekline uyan varlığı, başlıba-

şına bir zarardır. Böyle bir 
elestikiyet ve ucuzca intibak 

keyfiyetine, bazı lakırdı mad
rabazları derhal "zeka" dam-

gaşı vurabilirler. Fakat biz 
pe jinen işaret etmis olalım ki, 

bu; içtimai olgunluk ve ahlak
tan o ferde düşmüş çamurlu 

ve pis bir hissedir ve bunun 
zeka ile değil, doğrudan doğ-

ruya karakterle, fikir, ahlak 
ve terbiye ile münasebeti 
vardır. 

Karnı aç olduğu için 10 
kuruş çalan bir adam için, 
cemiyet kanunlarında bir af 
ve müsamaha var mıdır? Ha
yır!. Şu halde hem kendisi, 
hem de camin aleyhine iman
sız dolaşan ve kötülüğü · karnı 
aç olduğu için 10 kuruş çal· 
mak mecburiyetinde kalan in
sandan - çok fazla olan bir 
insanı, müsamaha ile nasıl 

karşılarsınız? 

Bazıları varöır ki, hayat ve 
fikir seviyeleri, onları daima 
başkalarının peşinde sürükle
mek ıztırarında bırakmışhr. 
Yani onlar, idare edilen in

sanlardır ve idareciler, tama
mile başkalarıdır. Bunlar, bi
zim mevzuumuz haricindedir
ler. Biz asıl, başkalarına mür· 
şid ve idareci olması İcab eden 
sözde kıymet veya kıymetlile· 
rin, kendi fikri seciyelerindeki 
gerilik ve tekamülsüzlüğü an· 
latmak istiyoruz. 

inanmak, bir şeye iman et
mek gibi insan rüşdiinü ve 
olgunluğunu isbat eden bir 
meziyetin yoksulluğu, bazan 
bu gibi zümreler arasmda öyle 
şayanı dikkat, öyle iğrenç te
zahürler gösteriyor ki, hayret 
etmemek mümkün değildir. 
Şüphesiz, her şahış büyük 
idealler taşıyamaz ve yarata
maz. Fakat herkesin, velt!vki 
küçük mikyasta olsun, muhak
kak bir ideali vardır ve olma
lıdır. İşte, buna giden yolun 
asıl adı "inanmak,, tır. 

ABONE ŞERAlTI 
Yıllı#ı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

ylığı 500 kuru~tur. 

Kral ve kraliçe dün 35 bin 
tonluk Vittorio Vene zırhlısı
nın denize indirilmesinde ha
zır bnlunmuşlardır. Trıbünleri 
dolduran elli bin kişi arasın
da prensler, senato, meclis ve 
hükumet mümessilleri ve yük· 
sosyeteye mensub kimseler 
bulunuyorôu. 

B. Ruzvetin anası 
Venedikten Salzburga geldi 

İnanmıyanın diğer bir mari
feti de, ayni bulaşıcı hassayı 
başkalarına aşılamak isteme
sidir. inanmak zor, inanmamak 
ise ekseriya çok kolay olduğu 
için, imansızların arkasına ta
kılanlar da çok olur ve iman 
sahibi olanlar, ekseriya çok az 
arkadaş ve insanla davalarını 
başarırlar. Koskoca tarih de 
bunu teyid eden binlerce ha
dise ile doludur. Fakat yuka
rıda da işarel ettiğimiz veçhile, \' abauCJ memleketler için eenelik 

nbone ücreti 27 liradır 
Duçenin arzusu üzerine ge· 

minin isim analığı San Marco 
tezgahları amelesinden birinin 
karısına verilmiş ve bu su· 
retle harbdenberi yapılan ge· 

Viyana, 26 (Radyo) -
Amerika Cumhurreisi B. Ruz
vcltin anası Sara, Venedikten 
Salzburga vasıl olmuştur. Ken
disi, burada birkaç gün ika· 

met edecektir. 

cemiyet bu gibilere karşı mü
samaha gösteremez. Vazifemiz, 
imansızı yakasından tutub ina
nanların yoluna getirmektir. 

Orhan Rahmi Gckçe 

Sayfa S 

iki amyon arasındaki 
yarışın sonu 

- Başı 1 inci sahifede -
istiycn, kamyona binen 
yolcu Hüseyin, Hasan ve Me· 
nemenin Kadıovacık köyünden 
elli yaşında Süleyman oğlu 
Ali de bulunuyormuş. 

Kamyon, Alaçatıdan Urlaya 
kadar hadisesiz gelmiş ve 
Urla·fzmir şosesi üzerinde ile
rilemeğe başlamıştır. Aliağa 
çiftliği önünden geçerken şo· 
för Kamıl, kamyonu fevkalade 
hızla sürüyordu. Çünkü o sıra
da arkadan yetişen Urla 1 
numaralı Kamyon yolcu ve 
eşya yüklü olduğu halde öne 
geçmek istemiş ve korne çal
mıştir. Bu kamyonu şoför B. 
Celal idare ediyormuş. 

Öndeki kamyon kaçar ve 
arkadaki öne geçmek isterken 
iki kamyon da şoförlerinin 

tedbirsizliği yüzünden fevka
lade süratle yol almağa baş· 
lamışlardı. Tam o sırada ön
deki 22 numaralı kamyonun 
önüne bir köprü çıkmışhr. 

Şoför Kamil, fevkalade hızlı 
giden kamyonu, kendisi de 
nasıl olduğunu anlıyamıyarak 
köprünün korkuluğuna çarp
tırmış ve korkuluk parçalan
mıştır. 

Şoför Kamil, kamyonu de
reye düşürmemelC için süratini 
kesmemiş ve kamyon bir ham· 
lede köprünün karşı tarafına 
geçerek sağ taraftaki hendeğe 
dalmış, şoförün seri bir hare
ketile hendekten yolun ortasına 
fırlamış ve ş-::>för, bu defa da 
sol taraftan kamyonun denize 
kitmesine mani olmak için 

birdenbire frenlere basmış, 
kamyon takla atarak yana 
devrilmiş ve içindekiler, dev
rilen kamyonun içinde biribiri 
üzerine düşerek ve camlarla 
tahtalara çarparak yaralanmış
lardır. Şoför Kamilin yanında 
oturan karısı Bn. Hediyenin 
başı, kamyonun tahta kısmile 
toprak arasına sıkışmış ve 
ezilmiştir. Şoför Kamıl de sağ 
şakağı üzerinden ağırca yara
lanmıştır. Kamyonda bulunan 
yolculardan Menemenli Süley
man oğlu Ali derhal ölmuştür. 

Hasan, Hüseyin ve şoför 
muavinleri Şükrü ve Said de 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
mışlarsa da yaraları tehlikeli 
değildir. Yaralılar, derhal 
başka kamyonla İzmir mem
leket hastanesine tedavi al
tına alınmışlardır. 

Ölen Menemenli Alinin vu
cudünün harici kısmında hiç
bir yara ve bere izi yoktur. 
Cesedi, dün memleket hasta
nesine getirilmiş ve müddei
umumi muavini Bay Cevad 
Özpayın önünde otopsi ya
pılmıştır. Otopsi neticesinde 
kaza esnasında sademe tesirile 
nezfi dimağiden öldüğü anla
şılmıştır. 

Hadise tahkikatına müddei
umumi muavini B. Kemal Ber
karda tarafından elkonmuş-
tur. Hadise yerinde kısmen 

parçalanmış olan kamyonun 
makine aksamı, belediye ve 
makine mühendisleri tarafın
tedkik edilmiş ve kazanın, 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik ne
ticesi ileri geldiği anlaşıl· 
mıştır. 

muharririmiz, dün memleket 
hastanesinde tedavi altında 
bulunan şoför B. Kamille gö· 
rüşmüş ve kazanın sebebini 
sormuştur. Şoför Kamil de
miştir ki: 

- Köprüye 25 metre kala 
otomobilin rolmanı çıktı, kam
yon, gelişigüzel yol almağa 
başladı. içindekiler canlarını 
bana emanet etmişlerdi. On
ların hayatını kurtarmak için 
kamyonu kendim devirdim. 
Olan bana ve karım Hediyeye 
oldu. 

Kaza geçiren bu kamyonun 
arkasından Urla 1 numaralı 
kamyon yolcu yüklü olou~u 
halde yol alıyordu. Şoför Ce
lal, korna çalarak öne geç· 
mek istemiş, fakat şoför Ka
mil, yolu açmamış ve idare
sindeki Torbalı 22 numaralı 
kamyonunu son süratle sür· 
meğe başlamıştır. 

Öndeki kamyon takla ata· 
rak kaza geçirince on beş 
metre gerideki kamyo.A da bü· 
yük bir tehlike çcçirmiş w 
şoför Celal, idaresindeki kam
yonu, önde takla atarak par
çalanan kamyona çarptırma

mak için acele bir manevra 
ile yolun soluna ve denize 
doğru sürmüş, kumlara sap
lamıştır. Bu suretle kamyon 
yolcuları, feci bir akibetten 
kurtul~uşlardır. 

Hadise tahkikatına bugün 
de Müddeiumumilikce devam 
eelilecektir. 

Bu karara neden 
lüzum gördüler?. 

Londra, 26 (Radyo) - ln
giliz ticarat gemilerinde çalı· 
şan bütün zabitlerin, bundan 
sonra harp gemileri zabitleri
nin kurslarını takib etmeleri 
tekarrür eylemiştir. 

B. Mussolini tayyare 
ile bazı vilayetleri 

gez.ili 
Roma, 26 (Radyo) - ltal

ya Başvekili B. Mussolini tay
yare bazı vilayetleri teftişten 
sonra bugün Romaya dön
müştiir. 

İngiliz fil osu 
Akdenizde manevralar 

yapacak .. 
Malta, 26 (Radyo) - lngil

terenin Aıcdeniz filosu, Ağus-
tosun sonlarında Mısırla Filis
tin suları arasında manevralaı 
yapacaktır. Bu filo, yirmi parç.a 
harb gemisinden mürekkeptir. 

Romanyada 
Darı bu sene çak azdır 
Bükreş, 26 (Radyo) - Dar 

mahsulü, bu sene çok azdır. 
Kabine, yaptığı son bir top 

lantıda, darı ihracatını menet 
meğe karar vermiştir. 

Alakadarlar. buğday rekol 
tesinin fazla olduğunu bcyaı 
etmektedirler. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 

Temmuz 12 Cemaz cnıel 1 -
l 
9 
3 
7 

Temmuz 

27 l 
9 
3 
7 

Salı 
• 

Makinenin rolmanı kopmuş 
vaziyette bulunmuşsa da bunun, -
kazayı müteakıb, kendisini me· l•E•v•k-at-Ez_a_o_\ .. rn""'ea_t_E_v~ka_t_l_~z"".u_u_\_1 
suliyetten kurtarmak istiyen 9,27 4M ~[!-:n 1"' ı 9 
şoför tarafından yapılmış ol- 5,53 12,iO) tı!J 1,5 (\2 

h l .... 1.. B' 8,48 16,06in:ı,ak 1.:: 2 
ması mu teme goru uyor. ır 



!!layla t ANADOLU 

lzmirde mühim 
maçlar seyredeceğiz 

lzmirdeki Spor 
teşekkülleri 

-Başı 1 inci sahifede 
den Bay Bedi söz alarak, Buma· 
vah gençlerin Karoıyakaya geleme· 
diklerini, bu suretle spor yapmak· 

Uzak Şarkta yeni 
hadiseler oldu 

ta
0

n mahrum kalaraklımnı ileri --·- sürmilo ve bunun bir temenni ma· 
biyetinde alakadar makamlara ar· 
zım kararlaotırmıotır. Daha sonra 
eski ve yeni kulüb meseleleri üze· 
rinde bazı münakaşalar çıkmış ve 
birkaç aza ml\zakereyi terkedib 
gitmiştir. 

- Başı 1 inci sahtf ede -
liye Nazırının bir karan mu· 
cibince Japonyada Kore ve 
F ormoz Bankasının altın mev· 
cuduna Yen başına iki yüz 
doksan miligram esas üzerin· 
den yeniden kıymet verile
cektir. 

Milli takımımız da diğer bir milli 
takımla İzmirde karşılaşacak ------Ağustos ve Eylu\ ayları 

içinde lzmirde büyük futbol 
temasları yapılacaktır. Futbol 
federasyonu, Türk milli takı
mı için lzmirde bir enternas
yonal müsabaka hazırlamak
tadır. Bu meyanda lımir muh
teliti de Alsancak stadyomun· 
da bir ecnebi takımı ile, An
kara veya lstanbu\ muhtelit· 
lerinden birisile ve altı vila· 
yelten mfüeşekil olan üçüncü 
umumi müfettişlik mıntakası 

m·ıhtcliti ile karşılaşacaktır. 

İzmir muhtelitine, daha bir 
çok vilayetlerden müsabaka 
teklifleri yapılmaktadır. Fut
bol ajanlığı, bu teklifleri tet
kik etmektedir. 

narede Boksevinde yapılan 
maçlarda Reşad, eski lzmir 
şampiyonu A\bert Navaro ile 
6 ravndluk bir karşılaşma yap· 
mış, puvan hesabile galib ge
lerek şampiyonluk kurdelesini 
almıştır. Ayrıca sekiz çift daha 
karşılaşmıştır. Hakkı da, lstan· 
bul şampiyonu Nazara hük· 
men galıb gelmiştir. 

Milli takım 
Belgrada gidiyor 

lstanbul, 26 (Hususi)-Milli 
takım, bu ayın 29 unda bura
dan Belgrada hareket ede· 
cektir. 

Takımımız, dost Yugoslavya 
sporcularile bir maç yapa· 
caktır. 

• · eticede mevcod aza ile &tçi· 
me başlanmı. ''e yeni heyet se· 
çilmiştir. 

\' aziyette görüleu bu ga)rİ ta• 
biilik ve sporcular mehRf ilinde 
gene eski kulüblcrin ihya edilcce· 
ği hakkındaki oayialar üzerine vali 
"e parti Laokaoıınız Day Fuılı Gü· 
leci ziyaretle bizi tenvir etmelerini 
istedik. Aldığ1ınız cıwalıı a'a~ıya 

yazıyoru.ı:. 

Du revab göetcriyor ki, timdi· 
ki ne spor teşekküllerinin yıkıl· 

ma~1, ne de eskilerin, eski kulüb 
irimlerinin ihyaııı m~vzuLahstir. 

Ancak, umumi vaziyet yeniden 
gözden ge9irilccek, mıntkalara ve 
sahalara göre, bazı tadilit yapıla· 
cak ve belki de ilaveten kulilbler 

Tokyo, 26 (Radyo) - Ti
yen-Çin ile Pekin arasında 
telgraf hatlarını tamirle ıneş· 
ğul olan bir Japon müfrezesi, 
Çin ordusunun tecavüzüne 
maruz kalmıştır. 

Japon hükumeti, derhal 
kuvvet göndermiş ve tecavü· 
ze uğrıyan müfrezeyi kurtar· 
mağa çalışmıştır. 

Müfrezenin akibeti meçhul· 
dür. 

Japon tayyareleri, bu hava
lideki Çin kışlalarını bombar· 

açılacaktır. dıman etmiştit. 
Valimfain beyanatı oöyledir: Pekin, 26 ( A.A. ) - Çin 

Hazırlanmakta olan progra· 
ma göre, lzmirde A. ve B. 
namları altında iki muhtelit 
takım teşkil edilerek bu mü
sabakalara iştirak ettirilecektir. 

--------------------- - Kongrelerde bulunmak ce· garnizonunun Tiyen-Çinden iki 
miyet azaeımn tabii hakkıdır, ona trenle F engtaie gitmekte olan 
bir~ey diyemem. hmir sporunun 1300 Japon askerinin nakline 
her türlü mantık harici zıddiyet· mümanaat etmesi üzerine Pe· 
lerden kurtarılar11k mıntakavi teş· kin He Tien·Çin arasında yarı 
kilata baı;lanması için, Lölge he· yolda kain bir mevki olan 
yetinct: hazırlanacak bir projeyi Langongda Çinlilerle Japonlar 
ilyonkurulca tekemmill ettirmek 

B. muhteliti, tamamen iz. 
mirin genç futbocularır.an teş· 
kil edilecek ve bu mühim mü
sabakardan bir kısmını lzmir 
namına bu muhtelit takım oy
nıyacaktır. Her iki muhtelitin 
kadrosu da yakında tesbit 
edilecek ve muhtelit takımlar 
kadrolarındaki futbolcular de
vamlı antrenmanlarla müsabaka 
tarihletine kadar hazırlanacak
lardır. 

Boks macları • 

Denizlide 
Kızılay haftası .. 

Denizli, (Hususi) - Denizli 
Kızılay kurulunun ve arkadaş-
larının gayretlerile Kızılay haf
tası çok şen ve nııı:şeli oldu. 
Hertarafa Kızılay afişleri ve re
simleri asılmış, şehir süslen
miştir. 

21-7-937 Çarşamba günü 
öğleden sonra Memleket has-

tanesinde hazırlanan temsil 
arabası, sıhhiye otomobili ve 
çantalı sıhhiyeler Halkevi önün
de toplanmış ve büyüklerin 
kollan küçüklerin göğüsleri 

Kızılay kol bağlarile süslen-

arasında yeniden muharebeler 
yolundayız. Bu gayeye vusul için 
her engele karcı koymak azminde· başlamıştır. 
yiz. Arasıra hım kulüLler i1;inde Pekin-Tiyen-Çin arasındaki 
mabdud ıahsiyetlerio yaıattığı ibıi- münakalat tatil edilmiştir. 
lif fikirlerini işitmekteyim . Bun· Tiyen-Çin filosuna mensup 
lann ıamimi olan biiyiik ekseriye· Japon tayyareleri bu sabah 
te rağmen kendi hususi emellerioi Langfangdaki Çin kamplarını 
yürütebilmeleri imkansızdır. Ku· 
lüblerin iıim meselesi üzerinde bombardıman etmişlerdir. 
ortaya atılan davaları gülüoç bulu· Çin kıtaatı rical e'ti 
rum. Çünkü haJdızıtırıJa Lu me· Pekin, 26 (A.A.) - Lang· 
aelede ıd i~i Uili bir i'tir. Eski fangdan püskürtülmüş olan 
adları kaldırmak i tiycn ıpor zi- Çin kıtaatı sekiz saat devam 

Cumartesi akşamı, Yıkıkmi· mamdarlarının -benim de i'tirak d b' h b d ••••• .. ••••••ı- mişti. Halkevi bandosunun iş- e en ır mu are e en sonra ettiğim temiz gayeleri· bıı adlar · b k 1 
tirakile Halkevi önünden ha- etrafında tekevvün edeıı mantık Fengtainın on eş i omehe Aydında 

Spor işleri 
Aydın, (Hususi) - Aydın 

sporcuları dün . Halkevinde 
bir toplantı yaptılar. Spor 
bölgesile Halkevi spor şube· 
sinin müştereken tertip ettik
leri bu toplantıda ilbay ve 
parti ba~kanımız da bulundu. 
Aydın sporcuları Yükselspor 
adile yeni bir kulüb daha 

1 
kurmağı kararlaştırarak kulüb 
için gök- siyah rengi ve fud

l bol, voleybol, basketbol gibi 
sporlardan başka bütün atle· 
tizm, atıcılık, binicilik ve te· 
nisle uğraşmayı kabul ettiler. 

,_ k '"- kadar cenubunda kain Huangt· reket eden tören alayı hüku- fevkindeki yı-.ıcı re auctlcri orta· 
ı · 'lb dan kaldırmağa ve spora samimi sun istikametinde ricat etmiş· 

met önüne ge mış, ı ayı se· )erdir. 
lamlamış ve işyarlann da işti- ve yetiotirici hedef ini vermeğe 

matuftur. Bu itibarla Leoce ad Çinliler bu muharebede bir· 
rakile Delikliçınar meydanına mesele i ehemmiyete oayan ııayıla· çok telefat ve yaralı vermiş· 
gidilmiştir. Orada Halkevi re· maz. Sarih olarak varmak istediği· !erdir. 
isi Esad Kaymakçı ve öğret· miz gayenin esası 'udur: Muharebenin ehemmiyetini 
men Zeki tarafından güzel ve İzmiri mmtakavi saha ve ku· küçültmek istiyorlar 
heyecanlı birer nutuk irad lübler etrafında biltün gençliğe oa· Pekin, 26 (A.A.) _ Cha-
d·ı · · mil ,.e onu ısinesinJe ıamimi ola· 

e ı mıştır. har meclis mehafili ile Japon rak yetiştirecek bir spor teokiliitı· 
Bundan sonra Kızılayc tem· na kavnetormaktır. Bu vaziyette 68• diplo nasi mehafili yeni bir 

sil eden bir genç kız (Ben Kı- balar, gençlik için mekteb rolünü takım muharebeler çıkmasına 
zılayım, insaniyete anayım) di· ifa edecektir. Ayrı ayrı mcktebler· mani olmak için Kangfang 
ye söze başlamış, Kızılayın den çıkanların veyahud baoka bao· muharebelerinin ehemmiyetini 

l 1 d k. "k k ka mekteblerden yetioenlcrin ara· ğ u us ar arasın a ı yu se ve az gösterme e gayret etmek· 
sında ne kadar ve ne kuvvetle re· 

temiz hissiyatına tercüman ol- tedirler. kabet hissi yaoıyabilirec bunlar 
muştur. Alay buradan bele· için 0 kadar ve hiç oilpheeiz man· Mukabil taarruz 
diye parkına çıkmış, orada tık dahilinde gıpta hisleri yaoıya· Tiençin, 26 (A.A.) - Çin· 
Kızılay namına mekteplilere bileeektir. fzmirde kaç kulüb ola· liler Japonların Pekinle Tien· 
gazoz ikram edilmiştir. cağı bak1'ında daha oimdiden bir çin arasındaki münakale hat· 

Kızılay bugünlerde bir de ıey ıöylenemez. Fakat kulübl~r larına mukabil taarruzda bu-
birleoirken de söylediğimiz gibi 

gardenparti verecek ve ayni lunmuşlardır. Japon takviye ilerinin bize göııtcreceği ihtiyaca 
zamanda köylere kadar gide- göre mevcuda belki bazı kulübler kıtaatının vüruduna intizaren 

i Son günlerde fudbolda bü
yük bir varlık gösteren Ay
dınspor kulübü ile yeni ku· 

[lüb Aydının spor işlerinde 
daha çok ilerlemesini temin 
edecektir. rek şenlikler tertip edecektir. ilave edilecektir. Lengfang istasyonunda mik· .............................................................. 

Ciizli Cihangir 1 - Hayır .. Bana bir taksi 
beklemekte olduğunu söyledi. 

- Sizinle beraber gelmek 
istemedi mi? 

- Hayır.. Zaten ihtiyat 

şeyden evel yapılacak iş, bu 
evi ziyaret etmektir. Buradaki 
teferruat bizi belki daha ko· 
lay tenvir edecektir. Aletleri
mi de hazırlatınız ki bazı kı
sımların filimlerini almak müm
kün olsun. 

-21- Nakleden: F.Şemseddin Benlioölu 

- Hiç şüphesiz bize henüz 
4nalum olmıyan bir merkez 
'ru haberi neşretmiştir. 
b - Lamasda mı yoksa Ar· 
n~ntinde mi? 
·• - Birinde diğerinde de 
kPlamaz. Maamafih çok uzakta 
-rl>lmadığını kabul etmek ta
a;•mdır. 
k - Lidyanın kafasının al· 
m 1ığı haberler bu merkeze 
c erildi demek olur. 
k - Evet generalim. Yaşayan 
b/ir mevcudun esiri mevceleri, 
JJun'i mevcelerin çok fevkin
rıJedir. Bunun için sizin kafa 
in ısınız içindeki şeyleri Lid· 

yanın kafatası ile alması ve 
arzın en uzak bir köşesine 

kadar aynı anda verilmesi 
hayrete şayan birşey de· 
ğildir. 

Emniyeti umumiye müdürü 
ansızın şu suali sordu: 

- Bayan Lidya evde ne 
kadar zaman kaldı? 

Bu sual, emniyeti umumiye 
müdürünün yeni birşey düşün
diiğünü gösteriyordu. 

- On dakikadan fazla 
değil. 

- Dönerken ve 
hangi istikameti 
dikkat ettiniz mi? 

giderken 
tuttuğuna 

olmC'k üzere hiçbir vakit be· 
raber gezmezdik. 

- Şüpheli veya meçhul bir 
kimsenin sizi takib ettiğine, 
eve gelip gelmediğine dikkat 
ettiniz mi? 

- Hayır. 
Profesör Roz: 
- Emniyeti umumiye mü· 

dürü bay, sözünüzü kesmek 
için müsaadenizi rica ederim, 
dedi, bu suallerle siz casus· 
lar hakkında bir ip ucu elde 
etmek ıçın uğraşıyorsunuz. 
Fakat bu hadisenin şimdiye 
kadar yapılmış olan casusluk
lardan hiçbirine benzemediğini 
unutuyorsunuz. Bizim için her· 

General Mars, sizden de 
bayanı buhrana düşürecek bir 
şekilde hareket etmenizi rica 
edeceğim. 

- Bundan ne fayda tasav
vur ediyorsunuz? 

- Lidyanın teessür ve he· 
yecan halinde filimini elde 
etmek istiyorum. 

-Pek ala .. Bu hususta size 
ne suretle müfid olabıleceğim. 

- Generalim, insanların 

irade ve şahsiyetlerinin heye· 
can ve asabiyet halinde değiş
tiğini çok iyi bilirsiniz. Bir 

- Sonu var -

tarca faik ve bombalar, mit· 
rayözlnle mücehhez Çin kı
taatı tarafından muhasara edil
miş olan Japon telgraf taburu 
hakkında endişe hüküm sür· 
mektcdir. Bu tabur efradı ara· 
sında birçok yaralı vardır. 
Üçünün yarası ağırdır. Tabura 
37 inci Çin fırkası tarafından 
taarruz cdılıniştir. Tabur mu· 
kabelede bulunmuş ve istas· 
yon binasında mevzi almıştır. 

29 uncu orduga mukave· 
met emri verildi 

Nankin, 26 (A.A.) - 29 
cu Çin ordusu kumandanı ve 
Hopey ile Chahar siyasi mec
lisinin reisi general Sung· Yuen 
merkezi hükumete bir telgraf 
çekerek 29 ncu orduya Japon
lara mukavemet etmesi emrini 
vermiş olduğunu bildirmiştir. 

Pekin cıvarından gelen bir 
telgrafta Loukouchiaoda vazi· 
yetin pek gergin olduğu bil
dirilmektedir. 
Japon tagyareleri Çin kış· 

lalarını bombaladılar 
Pekin, 26 ( A.A. ) - Çin 

Japon muharebesi Langfangda 
devam etmektedir. Japon tay
yareleri Çin fırkası kıtaatına 
ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Bazı şayialara göre, Japnlar 
Pekin cıvarında kain Çin kış
lalarına karşı bir takım hare
kat hazırlamaktadırlar. 

Tokyo, 26 (Radyo)-Japon 
kabinesi, bugün fevkalade bir 
toplantı yapmış ve son hadi· 
selerden doğan vaziyet hak
kında müzakeratta bulunmuş· 
tur. 

Japon erkanıharbiyei umu· 
miye reisi, Prens Ganon, iki 
defa imparator tarafından ka
bul edilmiş ve son hadiseler 
hakkında izahat vermiştir. 

Paris, 26 (Radyo) - Şan· 
gaydan alınan haberlere gö· 
re, Japon kumandanı, Nan· 
kin hükümetine bir nota ver· 
miş, 37 inci fırkadan başka 
38 incinin de çekilmesini is· 
temi,. ve bunun için 24 saat· 
lık bir mühlet vermiştir. 

Japon kumandanının meta· 
libatı kabul edilmezse, mes
uliyet Çin hükumetine aid ol· 
mak üzere imzalanmış olan 
itilafname iptal edilecek ve 
Japon ordusu, tam bir serbesti 
ile harekata geçecektir. 

Kumandanın verdiği mühlet 
yarın (bugün) öğle üıeri sona 
erıyor. 

Pekin, 26 ( Radyo ) - Bir 
Japon kıt' ası, zorla Pekin şeh· 
rine girmek istemiştir. Pekin 
muhafızları mümanaat ettikle
rinden, iki kuvvet arasında 

şiddetli muharebe olmu~tur. 

Ölülerin, beşyôze yakın oldu
ğu bildiriliyor. 

Mareşal Şan· Kay - Şek, Çin 
ordularına verdiği bir emirde 
yerlerinden ayrılmamalarını bil· 
dirmiştir. 

Ne vicdansızlık? 
Sarayköy, (Hususi) - Ka· 

zamıza bağlı Teke köyünden 
Hüseyin oğlu 15 yaşında Meh· 
med Ali namında biri, aile 
efradının evde bulunmamasın-
dan istifade ile kız kardeşi 9 
yaşlarında Huriyeyi zorla yere 
yatırarak kirletmiştir. Hadise· 
den haberdar edilen zabıta 
kendisini yakalıyarak Adliyeye 
vermiştir. 
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Bugunkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat 12,30-14 
Halk türküleri, havadisler, ha· 
fit musiki. 
Akşam: 18,30 Dans musi· 

kisi, 19,30 konferans, 
20 Türk musiki heyeti, 

20,:m B. Ömer Rıza tarafın· 
dan arapça söylev. 

20,45 Türk musiki heyeti, 
saat ayarı, 21, 15 Orkestra. 

22, 15 Aians ve borsa ha· 
berleri, 22,30 Opera ve opc· 
ret parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe neş· 

riyat. 
-----------------------
Bay Ali Çetinkaya 
lsveç Kralı tarafın

dan kabul edildi 
- Başı 1 inci sahifede -

Çetinkaya lneçten ayrıldığı gün 
İıveç Kralının yazın bir mnddet 
oturmak itiyadında bulunduğu garb 
ııahili banyo iıta&yonlanndan Sae· 
roede Kral Güıtav tarafından ka· 
bul edilmiştir. 

Rerlio, 26 (Radyo) - Türki· 
ye 'afıa Vekili B. Ali Çetinkaya, 
Stokholmdan buraya gelmif, hara· 
retle istikbal edilmietir. Berlin ga· 
zeteleri, B. Ali Çetinkayanın, ıiya· 
8i hayatı \"e milli mücadeledeki 
mesaisi hakkında makalelerle dolu 
intioar etmi~lerdir. 

Pamukçuluk 
Aydın, (Hususi) - ilimizin 

her çevresinden gelen pamuk· 
çular dün ilbaylıkta ilbay ve 
Parti başkanımız Özdemir 
Gündayın başkanlığında top· 
)anarak, Akala cınsı ıslah 
edilmiş pamuk tohumlarının 
muhafazası için alınacak ted
birleri konuştular ve kararlar 
aldılar. Toplantıda Nazilli 
basma fabrikası müdürü Bay 
Fazıl, ticaret şefi Nureddin 
ve pamuk ıslah istasyonu mü· 
dürü Tahsin de bulundular. 

Aydında 
TUrkkuşu şubesi açılacak 

Ankara Türkkuşu merkezin· 
den bildirildiğine göre, busene 
Aydın, Antalya, Balıkesir, 
Samsun ve Konyada da birer 
Türkkuşu şubesi açılacaktır. 

İnönü kampında; uçuş ders· 
derslerine devam edilmek· 
tedir. 

B. Şotan 
Bir söylevinde ne dedi? 

Paris, 26 (Radyo) - Baş
vekil B. Şotan, dün, intihap 
dairesine gitmiş ve bir söylev 
vererek demiştir ki: 

- Programımızı tatbik ede· 
bilmek için evvela asayiş 

lazımdır. Asayiş olmazsa 
bizim ıçın en ufak icraatta 
bulunmak imkansızdır.,, 

Komünistler-
den sonra 

Diöer partiler de kongre 
halinde toplanacaklar -
Paris, 26 (Radyo)- Fransız 

komünist kongresinden sonra, 
kabinenin istinad ettiği diğer 
partilerin de kongre halinde 
toplanmaları takarrür eyle· 
miştir. 

Nasıl olur? 
Denizli, (Hususi) - Burada 

benzinin bir tenekesini 325 
kuruşa satmaktadırlar. Hal
buki lzmirde bir teneke ben· 
zin 262 kuruştur. Alakadar· 
)arın nazarı dikkatini celbeder, 
ihtikara meydan vermemelerini 
dileriz. 
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§.eyahat mektupları 

Pire yolunda, Babil 
kulesi içinde! Meslek cilvesi 

karşımıza öyle bir 
memuru çıktı 

kambiyo Bizim meslek hayatında, 
müstear namın oynadığı roller 
mühimdir. Bazı meslekdaşlar, 
sırf yazdıkları şeyi, herhangi 
bir şahsi mesele veya tesir 
zaviyesinden kurtarmak için 
miistear ad kullanırlar. Bazı
ları, herhangi bir münakaşada 
gene şahıslarını tf"caviizden 
masun tııtabilmek için, bazı · 
lrırı ise sadece imzalarını di
ğer bir gazeteye angaje ettik
leri için müstear isimlerle yazı 
ynaırlar. 

ki ••• 
Yazan: Nuri Sıtkı Erbug 

Pire limanından bir görünüş 
Çok nazik ve çok mültefit 

Polis ve gümrük memurları
mızın kontrolünden sonra ltal
Yan Adriyatika vapur şirke· 

tinin Zara "apurundayım. 7 
gtinlük seyahat 365 günlük 
Yorgunluğu çıkaracak, seyahati 
bunun için yapıyorum. 

Vapur küçük, fakat "Gülce· 
tnal" in torunu "Ege.. ile 
11
lzmir. in oğlu deı1ecek ka

dar yeni. 
Vapur dolu, fakat lebaleb 

dolu değil, yani İzmir-İstanbul 
Pazartesi postaları gibi değili 
Mevkiler tamamile meşgul, fa
k'lt salonda yataklar yok. Gü
vertede de yolcular var, fakat 

ambarlarda koyunlar gibi ayak· 
ta duranlar, konserve kutu 
balıkları gibi biribirine yapış· 
rnış insanlar yok. Herkes pa
rasına göre yerini bulmuş ve 
insanlar gibi seyahat ediyorlar. 

Güzel fzmiri, güzel inbatı 
ile terkediyoruz ve İzmir ya· 
vaş yavaş küçülüyor, tıpkı bir 
dürbünün ters tarafından gö
rünür gibi. 

Kısa mesafeli dalgaların 
hamleleri, makine cer kuvve· 
tine yardım ediyor, saatte on 
dört, on beş mil yol alan va
Purumuz Çandarlı açıklarında 
sallanıyor ve bu sallanma mü
tezayit bir surette devam edi
Yor. Temmuz ortalarında de
nizin bu münasebetsizliği ga
liba benim talihimi fakat yol
cu yolunda gerek, öyle de 
gideceğiz böyle de. Şikayetin 
Yeri değil. 

Vapur küçük demiştim. Kü
çük vapur, büyük seyahat için 
Pek elverişli değil amma, kon
for tam olduktan sonra insan 
hacme ehemmiyet vermiyor. 
liakikaten vapurun her tarafı 
tertemiz. Hani bizim gıcır, gıcır 
dediğimiz temizlik. Kumandan· 
dan muçuya kadar hepsi na
zik ve kibar, hepsi vazifesini 
biliyor. Yemekler mükemmel, 
~ervis mükemmel. Ufak bir 
ışaret, yazlık simokin giymiş 
bir garsonun reverans yaparak 
karşınıza dikilmesine kafi ge· 
liyor. 

Bunlann hepsi iyi amma, 
akşam yemeklerini saat yedide 
Yemek mecburiyeti çok fena .. 
Güneş yemek salonuna vurun· 
B~ insanın iştihası kapanıyor. 
ız çocuk iken yemeği erken 

Yerdik, daha doğrusu baba 
~orkusu ile sofraya otururduk. 

abadan korktuğun gibi vapu· 
tun kumandanından da korka
caksın, o da vapurun "Bey· 
<\aba,, sı değil mi? 

Büfeyi de erken kapatıyor

lar. Sıcak gecelerde, uykusuz 
geçen zamanlarda ne " sadra 
şifa verecek" bir içki ven'! de 
bir kadeh buzlu su bulmak 
kabil olmıyor. 

• • * 
Yemek salonu değil, tam 

bir Babil kulesi. Birinci sını· 
fın yirmi altı yolcusu on iki 
milleti temsil ediyor. Alm~n- ' 
dan, lngilizden, Amer~kandan 
tutunuz da Bohem yalıya kadar 
var. ilk akşamın yabancılığı 
olacak ki, herkes biribirine 
bakıyor. Henüz kimse kimse
yi selamlamıyor. Fakat acele
ye lüzum yok, milliyetleri, ka· 
rakterleri, dinleri ve lisanları 
ayrı olan bu insanlar yarın 
ahapdırlar ve biribirlerinden 
ayrılırlarken teessür hisseder· 
ler. 

lsanın, Muhammedin yapa
madığını vapur yolculuğu yapı· 
yor. Gönül öyle istiyor ki, dün
ya vapur, bütiin insanlar da 
yolcu olsun. 

• 
* * lzmirden tam 17 de hare· 

ket eden Zara ertesi sabah 
8,5 da Pire Jimanına girdi ve 
programı mucibince ayarlı bir 
saat gibi tam dokuzda rıhtıma 
yanaştı. Dakikası dakikasına 
hareket eden vapur, dakikası 
dakikasına da varacağı yere 
vardı. Umumi harbtenberi bu 
intizamı kaybettiğimiz ıçın 

Adriyatika vapur şirketini teb· 
rik etmek bir vazifedir. Sezarın 
hakkını Sezara vermek gerek. 

Vapur nhtıma kıçtan yanaş
tığı için, sandallar görünmeğe 
başladı. ilk sandalda sıhhiye, 
ikinci sandalda kontrol ve 
kambio memurları geldiler. Üç 
kişiden teşekkül eden kontrol 
heyeti çok vazifeşinas, hatıra, 
gönüle bakmıyor, sıra ile her
kesin pasaportunu tedkik ile 
muamelesini bitirerek güler 
yüz ile pasaportu sahibine 
veriyor. 

Fakat gel gelelim kambio 
memuruna; kıvırcık siyah saçlı, 
dar alınlı, minkari burunlu, 
ufak yapılı bu genç; dehşetli 
bir delikanlı! idi. Ne Yunan 
bankası müdiirü ve ne de Ma
liye Nazırı bu kadar böbürle
nebilirdi. Öyle ya. 

Müsaade etmezse ~kan su
lar dururdu, hatta duran sular 
akardı! 

Müsaade etmezse vapurdan 
karaya meteliksiz çıkarsın, me
teliksiz gezmek imkanı olma
yınca da vapurda kalırsın! Az 
kudret mi idi bul Bu yaşta 

Fakat bu meyanda mesle
ğin içinde veya yakininde hu· 
lunan bazı zeka sahipleri de, 
bu namı müstearla çıkıp ta be
ğenilen eserleri ya doğrudan 
doğruya, yahut ta muhtelif 
imzalarla kendilerine ait iıniş, 
kendileri yazmışlar gibi göste
rerek istifadf"ye kalkarlar. Bu 
meyanda, tarihi eser ve mev
zularla macera romanları üze
rinde uğraşan arkadaşımız M. 
Ayhan da ayni vaziyette kalan 
bir arkadaştır. Bizzat kulağımla 
şahit oldum. Bir romanını ko
nuşuyorlardı. 

Mesleğimizin yakinlerinden 
biri sordu: 

- Nasıl buluyorsunuz onu? 
- Çok güzel, çok mükem-

mel... Fakat kimdir bu zat?~ 
- Kim mi, hım?. 
Ve o zat, yani yakinimiz 

olan zat, şöyle manidar şekil
de başını öbür tar.ıfa çevirdi, 
hafifçe gülümsedi ve sonra 
bıraktı, gitti .. 

Onun arkası sıra: 
-Bu ·dediler· gördünüz mü 

bu imiş?. Açıkça söylemiyor. 
Bittabi tevazuu buna mani 
oluyor. Fakat aşkolsun doğ· 
rusu ona .... 

Ben, bizim M. Ayhanın tak· 
dir ve medhü sena gibi. şeylere 
hiç ehemmiyet vermez oldu· 
ğunu bilmekle beraber onun 
hesabına epeyce sinirlendim 
doğrusu .. 

* * * 
Bir vakitler ben bir İstanbul 

gazetesine Çeşmeden bir rö· 
portaj yapmıştım. Aradan iki 
buçuk sene geçti. Bir gün ça
lıştığım bir lzmir gazetesine 
Çeşmeden bir röportaj gel· 
mişti.. Tetkik etmek üzere 
bana verdiler mektubu ... Bak
tım: Benim mektup.. Cümle-

leri bile aynen kullanılmış. Mek
tubu yazana şöyle bir cevab 
gönderdim: 

Bundan iki buçuk sene 
evel bir İstanbul gazetesine 
gönderdiğim röportajın kopya· 
sını, tam iki buçuk sene sonra 
Çeşme plajı toprakları içinde 
bulmaklığınız şayanı takdirdir. 
Bunu, bana göndermekliğiniz 
de ayrıca teşekküre değer ... 
Haklı değil miydim? 

* * * insanlık bu, bir hastalığa 
tutulmuştum. O zaman zar
fında, benim çalıştığım bir ga
zete, yine benimle arası hiç 

hangi bir delikanlı bu kadar 
salahiyet sahibi olmuştu? 

Kestiğinin kestik, biçtiğinin 
biçtik olduğuna inanan bir deli· 
kanlı idi. Elbette caka satacak, 
elbette istediğine prozvoli ya
pacak idil 

Masasının etrafındaki kala
balığı, dert yananları görünce 
kıvırcık saçlı başını sağa sola 
salhyarak öyle pür azamet ke
silmişti ki ...... 

275 kişinin bulunduğu yer: 

Yamanlar Kampı 
· a -----------Tabii bir sanatoryom halini almıştır. Haftada 

iki kilo alanlar bile görülmektedir 

Verem Mücadele Cemiyeti
nin Yamanlar kampında (275) 
kişi vardır. 

Denizden yüksekliği 850 
metre olan Yamanlardağında
ki milyonlarca çamağacının 

kapladığı ormanda kurulan 
kampta yaşıyanlar, sağlık ci
hetinden çok istifade etmekte, 
çam kokulu dağ havasile ci
ğerlerine taze bir hayat ka
zandırmaktadırlar. Kampta bu
lunanlara sabah ve ikindi kah
valtıları ile öğle ve akşam 

yemekleri olmak üzere günde 
dört defa yemek verilmektedir. 

Kampta yılan, çiyan :ve ak
rep bulunduğu hakkında bazı 
dedikodular yapılmışsa da şim
diye kadar kampta istirahat 
eden ve sağlık kazanan 275 
kişiden hiçbiri böyle birşey 
görmemişlerdir. 

Demir borularla kampın 

her tarafına bol kaynak suyu 
getirilmiş, Karşıyaka - Yaman-.................... 
iyi olmıyan bir daireyi sırtı· 
sıra mütemadiyen tenkid etti. 
Zaman geçti, ben hastalıktan 
kalkdım. ikinci günü, o da
irenin reisile karşılaştım. Beni 
görür görmez: 

- Yaz bakalım, yaz -dedi
fakat bizimle ne alıp veremi
yorsun?. 

Ben, hastalık esnasında o 
yazıları okumadığım için şaşa· 
kaldım ... 

- Hangi yazı, ne oluyor, 
yine?. 

- Bırak bırak, hem de ze· 
ka oyunu yapıyorsun!. 

Biraz sonra o dairenin diğer 
bir şefini gördüm. O da ayni 
şeyi tekrarladı. Çünkü vaktile 
ben namı müstearla o daireyi 
epeyce çekiştirmiştim. Binaen· 
aleyh ne zaman böyle bir yazı 
çıksa, arkasından derhal bana 
vuruyorlardı damgayı.... işte 
bizim meslek hayatının birkaç 
cilvesi... Çimdik 

Güç halle yanına sokulabil
dim. Pasaportumu vererek 25 
Türk liram olduğunu ve şehre 
transit olarak gireceğimi söy
ledim. Pasaportumu evirdi, çe
virdi elekten geçirdi. Sahifeleri 

tek tek açtı, guya vazifesiymiş 
gibi polise aid olan kayıtları 

da uzun uzadıya tetkik ettikten 
sonra portföyümü istedi. Eşe
ledi, deşeledi ve fazla birşey 
bulamayınca da: 

Yamanlar kampındakiler 
lar suyu ıslah ·edilmiş, kampa 
telefon hattı çekilmiştir. Kam
pta bir de jandarma karako
lu vardır. 

Bu seneki kampta , geçen se· 
nelere nazaran bazı yenilikler 
görülmektedir. Kampta hakka· 
liye eşyası satılan bir çadır 
vardır. Halkın eğlencesi için 
radyo, gramofon temin edil· 
miştir. Kamptaki mektepli kız· 
far, sık sık müsamereler tertip 
etmekte, çadırlar halkına gü
zel vakit geçirtmektedirler. Hat· 
ta bir de gardenparti veril
miştir. 

Kampta yaşıyanlar arasında 
haftada iki kilo alan kimseler 
bile vardır. 

Bu sene kampta bir hafta 

Bir genç kız 
Kendisine saldıran gence 

ne yapmış? 
Aydın, (Hususi) - Aydın 

Ağırceza mahkemesi bu hafta 
enteresan bir dava gördü ve 
neticelendirdi. 

Nazillinin Kayran köyünden 
17-18 yaşlarında Hatice, köy 
dışında keçilerini otlatırken 
yanına ayni köyden ayni yaş· 
larda Ali gelerek üzerine bı
çakla hücum etmiş ve tasal-
lutta bulunmak istemiştir. Ha· 
tice Alinin elinden bıçağını 
alarak çaya atmış, Ali bu de
fa eline geçirdiği sopa ile 
Haticeye hücum etmiş başına 

şiddetli iki darbe indirmiş, 

fakat cesur kız bundan da 
yılmamış, sopayı da Alinin 
elinden alarak fırlatmış ve 
Aliye: 

- Kız böyle alınmaz, eğer 
beni istiyorsan gider anama, 
ağalanma söylersin. 

Demiş ve Aliyiyi oradan 
savmış .. 

Mahkeme Aliyi üç ay hap· 
se mahkum etti. Ali vücudce 
çok sağlam ve heybetli bir 
delikanlıdır. 

- Dikkat ediniz, fazla pa
ranız veyahud bir tarafınızda 
gizli bir çekiniz varsa söyle· 
yiniz. Dedi. 

Vazifesini bukadar iyi yap
tığını zannettiğim bu delikan· 
lıya, merak etmemesirıi, kanun· 
lardan anlar olduğumu söyle
dim. Söyledim ama diğer yol
culara da nasıl muamelede 
bulunacağını görmek hevesine 
kapıldım. 

Bir de ne göreyim? Topun 

kalan mühendis B. Hulusi na· 
mında bir zat, cemiyete (200) 
lira teberruda bulunmuştur. 
Kampl gidenler, cemiyet dok
toru tarafından sıkı bir mua· 
yeneden geçirilmekte ve açık 
vaziyette olan hastaların Y n· 
mantara çıkmalarına müsaade 
edilmemektedir. Yamanlarda 
bulunanlar, vücutce zayıf, cılız 
ve müsteid vaziyette olanlardır. 

Yamanlar kampı, çam ko
kulu bol havası, bol gıdasile 
orada yaşıyanlara hakikaten 
hayat kazandırmaktadır. 

Yukarıdaki resimde Yaman· 
lar kampında bulunan halk 
ve bunların arasında cemiyet 
idare heyeti üyesinden Dr. B. 
Şükrü Nuri ile kamp müdürü 
B. Recai Erter görünmektedir. 

Aydın 
lşığa kavuşuyor 

Aydın, (Hususi) - Nafıa 
Vekaleti elektrik mühendisle
rinden Cezmi Aydına gelerek 
beraberinde Sanat okulu atöl
ye şefi Mehmed olduğu halde 
Aydın elektriğinin kat'i kabulü 
için tedkiklerine başlamıştır. 

Aydın urayı mevcud elek
trik tesisatını genişletmek ve 
devamlı ceryan vermek İçin 
bir motör daha almağı karar
laştırmıştır. Bunun için urbay 
Nafiz Karabudak belediyeler 
bankasile temas etmek üzere 
Ankaraya gitmiştir. Urbay ek
siltmiye çıkarılan ve boruları 
Nafıa Vekaletince Aydına gön
derilen şehir suyunun bir an 
eve( ihalesi için de teşebbüste 
bulunacaktır. 

Dr. Kamran 
Bikaç gün için Ödemiş Göl

cük yaylasına çıkmış olan de
ğerli hekim ve arkadaşımız 
Dr. Kamran Örs dün avdet 
etmiştir. Bugünden itibaren 
gene eskisi gibi hastalarını 
muayene ve tedaviye başlıya
cakhr. 

ağzına ben gelmemiş miyim? 
Çünkit benden sonra muame· 
le görenlerle lzmirden çok ya· 
kından tanıdığım bir lngiliz·n 
ifadesini olduğu gibi kabul ile 
pasaportlarını kaydetmez mi? 
Bu vaziyete kızmadım fakat 
mütessir olduğumu da inkar 
edemem, çünkü ben başka 
türlü düşünüyordum, çünkü 
ben Türk idim ve Türkiye 
cumhuriyeti pasaportunu taşı· 

- Lüt/ en çeviriniz -
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yordum. Ôyl~ lannediyorum 
ki, iki hükumet arasındaki 

bağları, mukabil itimadları 
umum Yanan memurlara bil
hassa ecnebilerle temas eden 
memurlar biliyorlar ve takdir 
~diyorlar, yanılmışım. Takdir
sizliğe o:duğu kadar yanıldı

ğıma da müteessirim. Teselli
yi, iki hiikumet arasındaki 
hakiki samimiyeti büyiik me
murların takdir etmekte ol
duklan kanaatinde aradığım 

gibi kıvırcık saçlı, dar alınlı, 
minkari burunlu, ufak yapılı 

ufak memurun gençliğinde, 
toyluğunda da aramak istiyor· 
dum. Fakat ikinci bir vaziyet 
bana şu hakikati anlattı ki, 
dostumuz Yunan hükumetinin 
vapura gönderdiki memurların 
bir kısmı biz Türklere haki· 
katen zorluk gösteriyorlar. 
Anlatayım: 

Yunanistanda transit yolcu
l•rm pasaportları, merdiven 
başındaki memurda kalıyor, 
pasaporta mukabil elinize nu· 
maralı bir kağıd veriliyor, 
buna bittabi birşey denemez. 
Her devlet dahili işini kendi 
beğendiği şekilde tedvir eder 
ve bu şekli tenkide ve bu 
şekle itiraza hiç kimsenin hak· 
kı yoktur. Fakat kabul edilen 
şekilde, umumi bir müsa\ at 
olmalıdır. Falan devletin te· 
baasına şöyle, filan devletin 
tebaasına böyle hareket et· 
mek hukuku düvel kaidele-
rine muhaliftir. Kaldı ki; biz 
Türkler, en fazla muzaharete 
nail olan ve Yunanlılar ile 
her türlü dostluk muahedeleri 
akteden bir devletin tebaa-
sıyız. 

İngiliz dostum ile beraber 
çıkıyorduk, pasaportlarımızı 
merdiven başındaki memura 
verdik, elimize birer kağıd 
sıkıştırınca, fngiliz dostum pa· 
saportunda kambio kaydı ol· 

duğunu ve şehirden vapura 
avdet ederken gümrük me
murlarının kambio miktarını 

soracaklarını, binaenaleyh pa· 
saportu yanında olmazsa çok 
müşkülata uğramak imkanı 

olduğunu v~ belki de derd 
anlatıncıya kadar vapurun ha· 
reket etmiş olaca~ını söyliye· 
rrk pasaportunun kcndi~ine 

verilmesini istedi. lngiliz dos· 
tumun bu makul talebi terviç 
edildi, fakat benim aynı tale
bim binbir ricama, başka hir 
yolcuya yapılan muamelenin 
diğer bir yolcuya da yapıl
mftsı icap edeceği yolundaki 
ihhnfna ra~me.n reddedildi. 

Bize perhiz, İngilizlere lahna 
turşusul Acaba hunun sebebi 
ne? 

ln~Hiz pasaportu karşısında 
balmumu olan memur, Türk 
pasaportu karşısmda neden 
granit leşti? 

Sebebini aramıyorum, yor
gunluk çıkarmak için seyahat 
ediyorum da. 

• ... . 
Pireye sandallarla çıktık, 

gidip gelme insan başına 45 
drahmi, o kadar pahalı değil, 
fakat Yunan milli bankası Türk 
lirasını tam kur ile tebdil 
P.derse. 

Bir Türk lirası Türkiyede 
seksen yedi drahmi mukabi
lidir. Fakat Yunanistanda bir 
Türk lirasını milli bAnka 68 
drahmiden fazlaya tebdil etmi
yor. f ngiliz arkadaşım burada 
da benden şanslı çıktı. Çünkü 
f ngiliı lirasını tam kur ile de
ğiştiriyorlar, elimde vesika var. 

Artık lngiliz arkadaşımdan 
utanmağa başladım. 

Vapur saat 4 de Korfoya 
gitmek üzere Pire rıhtımından 
ayrılırken, üç haksız muame· 
leye duçar olduğum bu şehir· 
den uzakleştığamdan dolayı 

seviniyorum. ** 
Tahlisiye 
ğünden: 

genel direktörlü-

Fenerlerin mevkileri Muhammen bedelleri Muvakkat teminat 
'7mir Karaburnuna konacak 
12 deniz millik fener 20461 1535 
Silifkede Provaosal adasına ko-
nacak 10 deniz millik fener 8771 657 

Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri yaıılı iki adet 
fenerin mübayaa ve in şasi le yerlerine konulması kapalı zarf 
usulile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Karakterlerile rüiyet mesafeleri fenni şartnamelerinde yazılı 
bulunan bu iki fenerin ihalesi ayrı ayrı olarak 15 Eylul çar
şamba günü saat 15 de Galatada Liman hanının 4 üncü ka· 
tındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
Tahlisiye umum müdürlüğü Muhasebesinden 150 kuruş mu
kabilinde alınacak ve teklif mektupları 15 Eylül Çarşamba 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi edilecektir. 

27-11-27-11 44446/2543 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
1. No. 

205 
206 

Burnava Mersinli Banyo S. 8 taj No. lı ev 
Tepecik Hilal demiryolu 14 eski 28 taj 
No. lı ev halinde kullanılan kahvehane. 

Lira K. 
36 oO 
24 00 

207 Kahramanlar Kayıkça nemı diğeri köprübaşı 24 00 
S. 2-2/1 eski 2 taj No. lı ev. 

208 Karataş vapur iskelesi. 40 00 
3 00 209 lmariye Kadifekalesi arkası Havuzbaşı mev· 

kiinde 4456 M. tarla. 
Yukanda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müd

detle artırmaya konulmuştur. ihalesi 2 /8/ 937 pazartesi 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne mü· 
racaatları. 18 27 2390 

inhisarlar 
ğünden: 

umum müdürlü-

1 

2 

3 

4 

- Şartnameleri mucibjnce 100-200 bin tuz, 30000 üzüm 
çuval, pazarlıkla satm alınacaktır. 
Pazarlık 30-7-937 tarihine rastlıyan cuma iÜnÜ saat 
14 de Kabataşta Levazım ve mübayeal şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube· 
den alınabilir. 
İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
0o 7,5 güvenme paralarlle birlii\.te adı geçen komis· 

.,,.."'._, ,..""1 ..... 1 .... : :1!..,.. ,..1.•-••• '>il t)t.: ')O ')C~tl 

ANADOLU 

lzmir Sicili Ticaret memurlu
ğundan: 2563 

Tescil edilmiş olan Gayri menkul emvali işletme:Türk limi
tet şirketi esas mukavelenamesinin 2 inci~ ve 3 üncü madde
lerini• değiştiren t [ayiha ticaret kanunu hükümlerine ( göre sici
lin 2043 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1-Layiha 
lımir Sicili Ticaret ~emurluğu resmi mü· 

hürü ve F. Tenik imzası 
Gayri menkul emvali işletme Türk limited şirketinin 19 
Mayıs·936 salı günü içtima eden hissedaran heyeti ka

rarı ile tadil edilen ikinci ve üçüncü maddeler. 
ikinci maddenin yeni şekli: ikinci maddenin eski şekli: 
Madde 2 - Sosyetenin Madde 2 - Şirketin mer· 

merkezi (fstanbul) şehrinde kezi lzmir şehrinde kaindir. 
olacaktır. 

Türkiye dahilinde ve hari
cinde şubeler küşat olunabilir. 
Bu takdirde İktısat vekaletine 
malumat verilecektir. 

Üçüncü maddenin yeni şekli: 
Madde 3 - Menkul ve 

gayri menkul malların alım, 

satım, icar ve işletilmesi ve 
bu gaye ile alakadar bilumum 
teşebbüsatı tüccariye ve ma
liye ile iştiğaldır. 

Bu maksatla, her nevi fab
rika, atelye, bina, arsa, tica· 
rethare tasarruf, mübayea, 
isticar, inşa, idare, satış, ipo· 
tek, mübadele ve nihayet şir
ketin gaycsile her türlü teşeb
büsat~a bulunmak, şirketler 
teşkili, yahut başka şirketlerle 
şerik olmak, yahut lşirket sa· 
tın almak veyahut her ne su· 
retle olursa alaka tesis etmek 
ve şirketin maksadına hadım 
her nevi mali, sınai yahut 
ticari muamelatta bulunmaktır. 

Gerek doğrudan doğruya 
ve gerek bilvasıta her türlü 
muamelatı maliye, ticariye ile 
de iştiğal edebilecektir. 

Türkiye dahilinde ve hari
cinde şubeler küşat olunabi
lir. Bu takdirde İktısat veka· 
Jetine malumat verilecektir. 

Üçüncü maddenin eski şekli: 
Madde 3 - Menkul ve 

gayri menkul malların alım, 

satım, icar ve işletilmesi ve 
bu gaye ile alakadar bil-umum 
teşebbüsatı tüccariye ve ma· 
liye ile iştigaldır. 

Bu maksatla, her nevi fah-
rika, atelye, bina, arsa, ~tica· 
rethane, tasarruf, mübayea, 
isticar İnşa, idare, satış, ipo· 
tek, mübadele ve nihayet şir
k etin gayesi le her türlü teşeb· 
büsatta bulunmak, şirketler 
teşkili, yahut başka şirketlerle 
şerik olmak, yahut şirket sa
tın almak veyahut her ne su
retle olursa, alaka tesis etmek 
ve şirketin maksadına hadım 
her nevi mali, sınai, yahut 
ticari muamelatta bulunmaktır. 

• 

Gayri Menkul Emvali İşletme 
Türk Limitet Şirketi 

Sermayesi (140,000) T. L. 
15 kuruşluk damga pulu 
1 kuruşluk tayyare pulu 

İmzalar okunamadı. 
Gayri Menkul Emvali işletme Türk Limitet Şirketi esas mu· 

kavelenamesinin 2 inci ve 3 üncü maddesini değiştiren işbu 
muaddel madde layihası tetkik edilerek muvafık görülmüş ol· 
makla tasdik olundu. 

lktısat Vekili N. 
imza okunamadı 

lktısat Vekaleti iç Ticaret ~üdiir· 
lüğü resmi nıühürii imıası 

okunamadı. 

5 Haziran 1936 
15 kuruşluk damga pulu 
1 kuruşluk tayyare pulu 

27 Temmuz 9?7 

Aydın Sıhhat eksiltme ko· 
misyonundan: 

1 -. Eksiltmeye konan iş Aydının Sökf: kazasının Yenikö
yündeki 5 tek ve 5 çift, Akkiiyde 25 tek ve 24 çift, Yenihi· 
sard:ı 14 tek ve 15 çift ev i!'lşaatıdır . Keşif bedeli (4R932) 
lira 66 kurnşl ur. 

2 - Fenni evrak ve şartname şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fenni şartname 

Bayındırlık işleri gen("l şartnamesi, yapı işleri umum şartna· 

mesi, keşif evrakı. lstiyenler bu evrakı Sıhhat ve l. Muavenet 
müdürlü~ünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 9 181 937 pazartesi tarihindt: e 1 -~;Itme komis· 
yonu odasında saat on beşte kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için (3669,95) lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olması lazımdır, 

A - Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve Ticaret odası 
vesikaları. 

4 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saltan bir 
saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş ve milhür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

20 27 3 7 2402 

Manisa Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

1 - Borlu ·- Demirci yolunun 17 + 108-27 + 448 inci 
kilometreleri arasında muhtelif açıklıkta (22) adet 

2 

menfez ile ayni yolun 26+850-29+911 inci kilo· 
metreleri arasında (3061) metre tul şosa inşaatı 

{18682) lira 87 kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka-
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak pa· 
rasız olarak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29/7/ 937 perşembe günü saat onbir buçukta 

4 
5 

Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat (1401) lira 22 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesikası 
ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zarfın 
içine koymaları ve kapalı zarfın hazırlanmasında 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet et· 
meleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 

2917/ 1937 perşembe günü saat onbuçuğa kadar Ma
nisa valiliğine vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü madde
sinerriayet etmeleri ilan olunur. 13-18-23-27 2318 

. • . :;. :· ... 't ·: . . ... . 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

1000 Metre mik'abı Ceviz 
tomruğu 

Tahmin edilen bedeli 40,000 lira olan yukarıda mikdarı 
yazılı Ceviz tomruğu Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 13-Ağustos-937 Cuma günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira mukabiiınde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3000 
lirayı havi teklif mektuplarının mezkur günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezktir gün ve sa-
atte 

1 

k~misyona müracaatları. 24 26 28 80 2448 

Tire belediye reisliğinden; 
Yüz yirmi lira ücreti şehriyeli müessesemiz elektrik santralı 

baş makinistliği vazifesi münhaldir. Belediye encümenince tas· 
dikli çalışma talimatnamtsine göre bu vazifeye istekli olanla· 
rın aşağıda yazılı vesaiklc nihayet 29· 7-937 perşembe günii 
akşamına kadar belediyemize müracaatları ilan olunur. 

1 Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 Askerlik vesikası 
3 Hüsnühal vesikası 
4 Sıhhat raporu 
5 Hükumet ve sahibi salahiyet belediyelere~ tasdikli ve 

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

6 - Yukardaki vesaiki ibraz edeceklerin torne ve tesviye 
işleı inde idareye kafi iktidara bulunacak ve bu gibi· 
leri ibraz edecekleri bonservislere istinaden tercihan 
alınacaktır. 23 27 2476 

S!~~!lt .~ .. ~-içtimai muaven~t 1 Askeri fabrikalar umum mü
mudurlugu satın alma komıs- J dürlüğünden: 
yonundan: 3 adet otopomp 
Cinsi En .~ikt~~ çoğu ~:~:;~:~~ Tatarı Te~~in;;ı 4 adet Motopomp 

bedeli Tahmin edilen bedelı otuz bin lira olan yukarida miktar· 
K. eti 2000 2500 35 875 66 ları yazılı otopomp ve Motopomlar Askeri fabrikalar umum 
D. eti 1600 2000 2.S 500 37.5 müdürlüğü satınalma komisyonunca 13·9-937 pazartesi günii 
Ekmek 13000 15000 10.25 1537,5 116 saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 

lJrfa sadeyağı 800 1000 90 900 67,5 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
Sağır, dilsjz ve körler müessesesinin yukarda müfredatı ya- teminat olan 2250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 

z1lı gıda maddeleri açık eksiltme suretile ihalesi yapılacağın- günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinın· 
dan taliplerin şartnameyi her gün Sıhhat dairesinde görecek· dr. 2490 sayılı kanunurı 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcsaiklc 
[eri ve ihalesinin 6 181 937 saat onda Sıhhat dairesinde ya· mezkur .8ün ve saatte komisyona müracaaları. 
,_ı .... Jı.. :ı~- -'··-··- ?JtdQ 
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lzmir Komutanlığı ildnları 
~~ınir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
l(tarı Cinsi Fi. Muhammen bedeli 
~ Sadeyağı (94) 37600 

3vvuOOo Sadeyağı (94) 17860 
Lave maden (17) 51000 

Teminatı 

2820 
1340 
3800 

ihale günü 
9/8/937 
9181937 

11/8/937 

Saati 
15 
15,25 
16 

ANADOLU 

r ' Yunangazete-
lha1c ş,·kli • k 
Kapalı zarf Si o uyanlara 

" " 
" " 

1 
kömürü 

- lstanbul komutanlığı garnizonundaki kıtaat ve müessisatının senelik ihtiyaçları için 
satın alınacakların cinsi ve mikdarlarile muhammen tutarları ve ihale günlerile ihale 

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

2 saatlerini ve münakasa şekilleri yukarıda gösterilmiştir. 
- Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat 

mektup veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarım 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 22 27 1 6 2488 

llınir Müstahkem Mevki Sa. Al. Ko. nundan: 
1( Cinsi Mikdar Bedeli ilk teminatı İhale şekli İhale tarihi Saat 

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

S 0Yun eti 60000 29100 2183 Kapalı zarf 30/7/937 14 saıre. 
1(1kır eti 190000 75050 5003 ,, ,, ,, " 14,20 Yunan gazeteleri acentesi 
Soyun eti 62000 30070 2255 " " " " 14,25 Birincikordon No. 130 
s1
tr eti 109000 43055 3229 ,, ,, ,, ,, 15, 10 1. Kolokoças 

1
1 r eti 54000 21600 1620 ,, ,, ,, ,, 16 \.. ..) 
- fstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın ihtiyacı için yuka- ----------

nda cinsleri mikdarları muhammen bedelleri ilk teminatları ihale tarih ve saatleri Fuar komiserli~i 
2 Yazılı olan etler kapalı zarfla satın alınacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
- isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

fzmir Fuarı komiserliğine 
latısad Vekaletince Türkofis 

maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber teklif mektupları ihale saatlerinden en az müdürü B. Cemal Ziya tayin 
~ir saat evel Fındıklıda komutanlık sat. al. ko. nuna vermeleri. 11-16·22-27 2329 olunmuştur. 

1 lırııir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 10 kuruştur. 
- Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 4 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunduklarına 

2 (728, 700) kilo kuru ot satın alınacaktır. dair vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
- Kuru otun beher kilosu (3) kuruştan (21861) lira bi- maddelerinde yazılı belgeleri ve teminat makbuz ve 

3 çilmiştir. teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
4 - İhalesi 2/8/937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. komisyona vermiş bulunmaları. 22-27-1·4 2485 

S - Muvakkat teminatı (1639) lira 57 kuruştur. t · M t M K t l k d 
f zmn s . v. . sa . a . o. rs. en: 

- steklilerin teminat mektup veya makbuzu ve ihale 1 _ izmir Mst. Mv. merkez kıtaatı için kapalı zarfla 
kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları (110200) Yüz on bin ikiyüz kilo sığır eti alınacaktır. 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az 2 _ ihalesi 5 Ağustos 937 perşembe günü saat 16,30 da 
bir saat evvel komisyona müracaatları. kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

.........._ l3 17 22 27 2341 3 - Tahmin edilen bedeli (30305) Otuz bin üçyüz beş 
{lllir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: lira olup muvakkat teminatı 2273 liradır. • 

- Manisa m~rkezindeki kıtaatın ihtiyacı için 65000 altmış 4 Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde verilebileceği gibi 
beş bin kilo sığır eti münakasaya konulmuştur. arzu edenler komisyonda görebilir. 

- Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen şatın 5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
alma komisyonunda her gün görülebilir. olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

- Münakasası 30 Temmuz 937 cuma günü saat 16 da madaelerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat mak-
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla- buz ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
caktır. saat evvel vermiş bulunmaları. 

- Eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. 18 22 27 
_.. - 65000 kilo sıg" ır etinin beher kilosunun muhammen ı· · M M K S t A\ K R d 

2 2417 

zmır st. v. . a . o. s. en: 
fiati 25 kuruş ve muvakkat teminat: 1218 lira 75 t - Manisada askeri hastane ihtiyacı için (12000) on ikı 
kuruştur. bin kilo koyun eti münakasaya konulmuştur. 

- istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 2 _ Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın 
vesika göstereceklerdir. alma komisyonunda her gün görülebilir. 

- Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 3 Münakasası 30/Tem./937 Cuma günü saat onda Ma· 
ları münakasanın yapılacağı belli saattan en az bir nisada tümen _satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
saat evvel Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 4 - Eksiltmesi açık eksiltme usuliledir. 

13 17 22 27 2344 5 - (12000) kilo koyun etinin beher kilosunun muhammen 
mir M t M K t 1 k d fiyati (40) kuruş ve teminat muvakkatesi (360) liradır. s . v. . sa . a . o. rs. en: 
- Ankarada kışla yapısı kapalı zarf ile eksiltmeye kon- 6 İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

muştur. vesika gösterecekler ve teminatlarile birlikte belli gün 
- Keşif tutarı (690507) altıyüz doksan bin beşyüz yedi saatte komisyona müracaat etmeleri. 

lira 76 kuruştur. 13 17 22 27 2345 
- Keşif proje ve şartnameleri 34 lira 53 kuruş muka· 

bilinde inşaat şubesinden verilecektir. 
- ihalesi 6 181 937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

lık teminatı (31370) lira 31 kuruştur. 
- Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve tekliflerini havi zarflar ihale saa· 
tinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 

I alma komisyonuna vermeleri. 17 22 27 1 (2418) 
~rtıir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
~tnb~l levazım amirliğine bağlı müesse~at için ( 400 ) ton 
rtıarın kömürü 30/7/937 Cuma günü saat 15,30 da Top· 

lede satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf usulile (128000) 

kilo Un alınacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 5 /Ağustos/ 937 perşembe günü saat 17 de 

kışlada satır. alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muhammen bedeli (16000) lira olup ilk teminatı 

(1200) liradır. 
5 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyona vermelerı 

ilan olunur. 17 22 27 1 2419 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 Çanakkale: Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf ile (62,500) 

Sayfa 1 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher met· 

resine tahmin edilen bedeli 251 kuruş olan 8500 metre elbi· 
selik kumaş 28-Temmuz-937 tarihine rastlıyan çarşamba günii 
saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1600 lira l3 _kuruş olup şartna· 

mesi komisyondan parasız olarak her gün alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla be· 

raber ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 24 27 2519 ... 

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

Alınacak otlar Kilo Muhammen fiati 
115 A. ve 6. DF. TY. TB. 246,000 3 
Kilitbahir garnizonuna 260,000 3 

Lira 
Teminat 

554 
586 

1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için kapalı 
zarfla yukarıda mikdarları ve muvakkat teminatları 

yazılı kuru ot alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosu 3 kuruştur. 
3 - ihalesi 12-Ağustos-937 perşembe günü saat 16 da 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - f steklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri le 
birlikte ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerinde 
vesaik ile birlikte bir saat evvel komisyona müracaat 
etmeleri. 22 '27 1 6 2465 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 246'i 
Kuruş Liıa 

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

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla yu· 
karıda mikdarları ve muvakkat teminatları yazılı yulaf 
alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosu 5 kuruştan muhammen fiati bi· 
çilmiştir. 

3 - İhalesi 13-Ağustos-937 cuma günü saat 16 da Ça· 
nakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçelerile 
birlikte ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesaik ile birlikte bir saat evvei komisyona müracaat
larının ilanile ihalesi yapılabilmek için ilan yaptırıldı· 
~ından komisyona bildirilmesini rica ederim. 22-27 -1 ·6 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

234 bin kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosuna 3 kuruştan 7020 yedi bin 

yirmi lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 12·Ağustos-937 perşembe günü saat 16 da 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

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

Deniz levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher met· 
resine tahmin edilen bedeli 259 kuruş olan 5500 metre ka
putluk kumaş 28-Temmuz-937 tarihine rastlıyan çarşamba gii· 
nü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1068 lira 38 kuruş olup şartna· 

mesi komisyondan parasız olar.ık hergün alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 

liktc ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyo· 
na müracaatları. 24 27 2518 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan; 1 - Muham· 
m~n bedeli 25000 lira olan 100 ton kalın benzin, 11 ağus
tos 937 tarihine rastlıyan Çarşamba güün saat 14 de kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya ko.ıulmuşlur. 

2 - Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. Muvakkat teminat 1875 liradır 

3 - İsteklileri n 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç, belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelt-ri. 

27 31-5-10 4476/2542 

sıhrn~n bedeli (58000) elli sekiz bin liradır. tık teminatı 
" ) lıradır. Şartnamesi 294 kuruş mukabilinde komisyondan kt isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
" Y.azılı belgelerle beraber teklıf mektuplarını ihale saatın· 

bır saat evvel komisyona vermeleri 2 
kilo sığır eti alınacaktır. Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki-
Sığır etinin beher kilosu (30) kuruştan ( 18750 ) on !osuna tahmin edilen bedeli 26 kuruş 40 santim olan 60000 

1 13 18 22 27 2342 

1~rtıir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- Izmir Mst. Mv-. Seferi hisar mıntakasında bulunan kı

taat ihtiyacı için kapalı zarf usulile (42000) kilo sığır 
2 ~ti alınacaktır. . 

- ihalesi 3 /Ağustos/ 937 salı günü saat 16,30 da lımir-
3 de sat. al. ko. da yapılacaktır. 

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

1 bilir. 
- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 va 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel 

I komisyona vermiş bulunmaları. 17 22 27 1 (2420) 

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

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

- ihalesi 6-Ağustos-937 cuma günü saat 16.30 da lz
ınirdc kışlada sntın almn komisyonunda yapılacaktır. 

- Muhammen bedeli 17028 lira olup teminatı 1277 lira 

sekiz bin yedi yüz elli lira biçilmiştir. 
İhale günü 2/8/937 Pazartesi günü saat l6 da Çanak- kilo toz şeker 1 t ağustos 937 tarihine rastlıyan çarşamba 
kale Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. günü saat 15 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münaka-

4 - Muvakkat teminatı olan (1406) lira 25 kuruştur. saya konulmuştur. 
5 isteklilerin teminat mektup vey~ makbuzu ve ihale '2 - Muvakkat teminatı 1188 liradır. Şartnamesi komis-

kanununun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları yondan hergün parasız olarak alınabilir. 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı Jahilindc lan-
bir saat eve! komisyona müracaatları. zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 

13 l 7 23 27 2340 saatten bir saat evveline kadar Kasıınpaşada bulunan komis· 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 
1 İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanatının i htiyacı 27-31 ·5-10 447712539 

için kapalı zarf usulile (208) bin kilo yulaf alınacaktır. 
İhalesi 4 Ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de •lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıllll!llllllllllllllllllllllll! 
kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. = 1 := 
Muhammen beaeli (11440) On bir bin dörtyüz kırk = A. Kema Tonay ~ 
lira ve muvakkat teminatı 858 liradır. § . §§ 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. §§ Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları § 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına := Birinci Sınıf Mutahassısı § 

dair vesikalarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve :: (Verem ve saire) E 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları teminat mak· §! Baemahane istasyonu kar~ısındaki Dibek eokak bacında 30 sayılı § 
buzları ve teklif mektuplarını ihale saatından en az E§ ev ve muayenehanesinde sabah uat 8 den akşam saat 6 ya ;; 
bir sRat evvel komisyona vermiş bulunmaları. = kaılar hasıalannı lı.:ahul eder :::;: 

18 22 27 3 2439 •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllll Telef on: 4151 11111111• 

3 

2 

3 



Sayfa 8 ANADOLU 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederin. 

Vapur Acentası ....... ..-................ -. ........ - ................................................... ~~~ 
zEcLucA PoLsKA A. s. "UMDAL,, Umu- Askeri Lise orta mekteplere Aydın Vilayeti Daimi Encll' 

KUMPANYASI ,. D . A t •• 1 .• .., • d 
,,LECHISTAN,, motörü 21 mı enız cen a. UCret e ogretmeD aranıyor menin en: 

Temmuzda beklenmekte olup [ığı Ltd. 1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri 1 - Eksiltmeye konan iş Aydın memleket hastanesi . 
ANV~RS, GDY.~IA v~ DAN~ HelJenic LİneS lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede askeri yonu 937 yılı bütçesine konan tahsisata göre bir kısım ı 
ZIG lımanları ıçın yuk ala • • san'at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan askeri attır. Bu işin keşif bedeli (13000) liradır. 
caktır. I ARITIM Lımıted orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, fransızca, muziki 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

SER~Ju~AIN PHELPS LINE Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. a - Eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi 
•·SUÇEAVA,, vapuru 14 "UTSIRE,, vapuru 20 Tem- ~nkarAal gedikli .. hğazırlam~ o

1
rta okkutluna: Türkçe, riya· b - Fenni şartname 

T d MALTA CENO- zıye, manca o retmenı a ınaca ır. c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
emmuz a • muz beklenilmekte NEVYORK 1 d Y · 1 • t · 

VA MARSILYA l. l 2 - steklilerin lise ve orta mekt!!P öğretmen ehliyetini - apı ış erı şar namesı 
ve ıman arı limanı için yük alacaktır. h · ı ı t Ehı· O · •t J k e - Keşı'f evrakı ve proı·eıer . . · -k 1 kt aız o ma arı şart ır. ıyet nıversı e mezunu o ma 

ıçıy )u k abal 
1d "TÜRKIA,, vapuru 26 tem· üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba- lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebi 

il ~ cduk. ahu ke ter.t 'hl .1 muz beklenilmekte ROTTER- kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 3 - Eksiltme 5-8-937 Perşembe günü saat on beşte 
an a ı are e arı erı e DAM, HAMBURG ve AN- 'b tt• JA • • l k 

navlunlardaki değişikliklerden 1 1 
1 are ır. . . ayet encumenıne yapı aca tır. 

t 1. t k b 1 t VERS iman arı için yük ala- 3 - lstanbul, Bursa san' at liselerine birıncı maddede yazılı 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. acen a mesu ıye a u e mez. caktır . . . . E ( ) ı· 
Daha fazla tafsilat için ikin- · d;rsdler ı1çın .1~8:91286 1o0r8ta 1~e gedıkklıdorta .. metktepI:

1
re 5 - ksiltmeye girebilmek için isteklilerin 975 ıra 

· k d d T h ·ı T hr "BELGION,, vapuru lO aıt ers er ıçın : : ıraya a ar ucre verı e- vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
cı or on a a mı ve a ıye ağustost beklenilmekte ROT- k . olması lazımdır. 

binası arkasında FRA TELLi TERDAM, HAMBURG ve 4 l~ ~~: olanlar d'l le · e aşag"' ıda sıra ile yazılmış a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 
SPERCO vapur acentalığma ANVERS lı'manları ı'çı·n yük - s e ı ı eçe rın . A •• 

- t d·ı · ·ca lunur evrakı bağhyarak Ankarada mılh mudafaa vekaleti b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
muracaa e 1 mesı rı 0 

• alacaktır. k · ı· 1 ··f · ı·ğ· .. d l'd. l 6 T kl'f k 1 dd d 1 t n 
T 1 f . 41421422112663 as er.' _ıse er mu .. ettış ı _ıne gon erme ı ır er. - e 1 me tup arı üçüncu ma e e yazı 1 saat a 

e e on. Birinci kordonda "UMDAL,, 1 - Tasdıklı ve fotograflı fış saat evveline kadar encümende toplanan komisyona gönd 
- N UMUMi DENiZ ACENT A- 2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya lerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderil 

V. • LiGi LTD. vapuru acentalı- ehliyetname tasdikli benzeri. mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar W F ff VAN• ğına müracaat edilmesi rica 3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatıl 
• • • olunur. 4 - Askerlik durumu hakkında vesika. bulunması lazımdır. Postada olacak g"!cikmeler kabul edil Der ZEE & CO. Riz binasında No. 166 5 - Hüsnü hal varakası. 16 21 27 31 238S 

Telefon : 3171 6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat edip 
DEUTSCHE LEVANTE 

LlNIE 
--~~-- durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste-
Q)İvİer ve necektir. 

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

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

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

AMERlCAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHJP 
CORPORATION 

"EXT AVIA,, vapuru 7 ağus· 
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BALTIMOR liman· 
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

EXETER,, vapuru 13 ağus-
tosta PIREden BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ~de
cektir. 

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

ARMEMENT MABRO 
•GEORGES MABRO,, va

puru 2'3 temmuzda iSKEN
DERIYE ve PORT SAIT li
manlanndan mal çıkaracak 
ve ayni gün KôSTENCE, 
GALATZ ve IBRAIL liman
larına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME RO

UMAIN. Blı CAREST 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus
tosta LlVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yük çıkara

caktır. 
"LESBIAN,, vapuru 20 ağus· 

. tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacakbr. 

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

Tarih ve navlunlardaki de
tiıiklilderden acenta mes' u
liyet kabul etmez. 

LINES LTD. 
LIVERPOOL 

• JESSMORE. vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
nndan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanları için yük aJa
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörii 24 

temmuzda bekleniyor. iSKEN· 
DERiYE DUNKERK ve NOR-

• DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS- ~a~T.r. limanları için yük ala-
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. f 

JOHNSTON W ARREN 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifel~ri 
hakkında bir taahhüde giriıi
lemez. 

Askeri fabrikalar lzmir silih 
tamirhanesi sabn alma ko
misyonundan: 

1 - lzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için mevcut şartname
sine göre 120 ton lavamarin kömürü açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak kömüre aid şartname; tatil günü dışın· 
da kalan çalışma günleri içinde saat yediden on al-
tıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesi müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

3 - Açık eksiltme; S/8/937 Perıembe günü saat on üçte 
Halkapmarda lzmir silah tamirhanesi müdürlüğünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Belli kömürü şartnamesine göre satmağa istekli olan· 
ların bu hususa ait dilekçelerile birlikte •2490,, sayılı 
kanun mucibince icap eden vesikalarla birlikte "114,, 
lira "75,, kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini 
lzmir mal sandığına yatırarak alacaklara makbuzlarile 
belli edilen gün ve saatta komiıyona gelmeleri. 

18 21 24 27 2442 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık 
raporu. 

2 - Noterlikçe tanzim ~dilecek taahhüd senedi (Örneği 
müfettişlikten verilecektir. 

6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 937 
gününe kadar müracaat etmelidirler. 

7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. 
7 1 o 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 

Manisa Vilayeti Daimi En· 
cümeninden: 

1 - Muradiye - Menemen yolunun 0+000-4+644,50 
inci kilometreleri arasında şosa inşaatı (20011) li
ra 81 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, ıartname ve diğer evrak pa
ruız olarak Manisa Nafıa müdürlütünden alınabilir. 

3 - Eksikme 29/7 /1937 perıembe günü saat on birde 
Manisa Viliyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (1500) lira 89 kuruştur. 
S - Ekıiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesikası 
ile muvakkat teminat makbuzlarını kapalı zarfın 
içine koymalan ve kapalı zarfın hazırlanmasında 
2490 sayılı kanun'l" 32 inci maddesine riayet et
meleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanlann kapalı zarflarını 
2917 /1937 perşembe günü saat ona kadar Manisa 
V alilitine vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkfu' kanunu 34 üncü madde
sine ria et etmeleri ilin olunur. 13-18-23·27 2319 

Devlet Demryolları lşl•~tme 
Umum Müdürlüğünden: 

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

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş 
olmak; 

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

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

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

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

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

4 - En müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 
S - Daha ziyade tafsilat alpiak isteyenlerin iıletme müdür

lüklerine ve amirliğine ve büyük istasyonlanmıza müracaat 
etmeleri lizımdır. 17 22 27 2416 

lzmir İnhisarlar bqmüdürlü
ğünden: 

Darağaç müskirat deposunda hurda halinde bulunan 582 
kilo sıkletinde bakır imbik ile Başmüdürlükte mevcut 12 kilo 
635 gram külçe kurıun pazarlıkla sablacaktır. Muhammen fi. 
atlan bakann 24 kurşunun 15 kuruı, teminatı (21,24) liradır. 

isteklilerin S-8-937 günü saat lS de Bqmüdürlüpmüzdeki 
komİl)'Od plmeleri. 24 27 2537 

Askerimektebler 
Calebe allnıyor 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa lisel~ 
Konya ve Erı.incan Askeri Ortaokullarının bütün 5' 
larına, Kırıkkale' deki San' at lisesinin birinci (9) 
fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama 111 
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıfl 
talebe alınacaktır. 

2 - KFydı kabul şartları geçen senenin aynı olup b" 
askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır· 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temdl . 
başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Ge M 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar 
vam eder. 

4 - Askeri mekteplere girmek iatiyenlerden Anbrada 
lunanlar Cebeci'deki Gedikli Erb8f hazırlama 
tebine ve askeri mekteblerin bulunduklara 
oturanlar doğruca mekteblere ve batka yerlerde 
ranlar da bulunduklan mahallin ukerlik 
müracaat etmelidirler. 

S - Kabul 19rtlannı taşıyan istekliler evraldannı 
tırıp askerlik ıubeleri vuıtasile ve nobanm bir 
srirmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep. 
fından seçme imtihanı için çağanrmadıkça hiçbir 
beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için çağırılan isteklilerin mekte'?
dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca fefl 
mek için yapacaktan muraflar tamamen kepdi 
aittir. 

7 - Seçme imtihanında kuananlar kadronun m -
nisbetinde mekteblere namzed olarak ahnarlar .e 
lardan talimata uygun olarak lcati kabulleri 1 
yanlar hiçbir bak iddia edemezler. 

8 - ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir 
tahsil fasılası olanlar ve girmek için uüfus " 
yaşım tashih ettirenler askeri mekteblere alana 

9 - Gedikli Erbaı hazırlama mekteblerine üç ve bet 
köy llkmekteb mezunları alınır ve bu köy ÇOCU 
dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere 
edilir. 2210 

Cabib allnacakt 
Askeri fabrikal 
umum miidiirl 
ğünden: 
Ankara civarındaki müesseseler 

• 
emıryo-...-.. 

1 - 40 yaşından yukan olmamak ve iıletme me 
den ötrenilecek prtlanmızı haiz olmak prtile 
tahsil görmüşlerden staiver hareket müfettifİ 
caktır. 

2 - istekliler kendilerine lizım olan izahat ve t 
mak için Ankara Haydarpqa veya lzmir lıl 
dürlüklerimizden birine müracaat etmelidirler •• tJ 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve .,.. 
ıtaj müddetinin hitamında müfettiılite liyakati 
edilenlerin maqlan ısı liraya çıkanlacaktır. 

4 - imtihanda ve staj müddetinde temayGz e 
lisan bilenlerden lüzumu kadar bir mene 
A vrupaya pnderilecektir. 

S - Son müracaat 5/81937 dir. 


