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~ Trakya 

~f tlebi erkanı hc;.rplerle 
~Şemiliterler harekatı 

takib edecekler 1 
(~ ~b • ------'it tı) 2" d "t•l • ı (Husu i) - 16 Ağuıtosta Trakya a yapılacak olan ordu 

t: •tı h ) . . ~ ç gn azır ıklara sona ermııtır. 
~~\tıtı 8~recek olnn ınanevralardıın sonra muazzam Lir gcı; id resmi 
~t "ı r, Ec.ucbi de•;letler erkıiuıbarhiye reiıılerile. ateşemititerleri, 
~!trfllrtı ile Gelibolu) a ı;ıkacaklar \'e oradan harekatı ıakib 

'ır. 
tralarda lareıalımız Fevzi Çakmak bizzat bulunıcııklardır. 

Telefon: 2776 

,----------------------·--------·· 
Trakya 

Manevraları için yapılan ha
zırlıklar sona erdi 

Vali ve komutanlar istiklal marşını dinliyorlar 
ral Rasim Aktuğ Basmahane· tişini müteakıb istiklal marşı 
den yürüyüş halinde gelen çalınmış ve Atatürk heykeline 
ve Atatürk heykeli dibinde çelenk konmuştur. 
yer almış bulunan gençleri tef· Bundan sonra bu sene iz. 

mir erkek lisesinden mezun 
olan Namık, arkadaşları na· 
mına bir nutuk irad eylemiş; 
kendilerini mukaddes vazife 

Halka kolaylık gösterilmelidir! 
Bazı istasyonlarda, mevki biletleri verilirken, memurların vntaudn· 

şa lı;olaylık tı;öetermecliğinden eikilyet edilmektedir. Avdın battı rnyyar 
muhabirimiz Bııy Yoımfun yaztlı~ı bir mcktub ifa bum~ tc bit C} leıııck
tedir. Denizli btaı1yonunda1 memura miiracaııtla ikinci me,·ki hilet iete• 
miş, memur: 

- İkinci yok, üı;üncü alınız! 
Demi§, o ela: 
- Trenin hareL..etinc daha sekiz dakika var. !darcın hapa ikinci 

mevki tahsisatı \·eriyor, hazır bilet yoksa, 3.5 dakika iı;iode bir bilet 
yazabilireiniz. 

Cevabım vermiştir. l\lemur ise, tcreddüd etmeden ıöylc hir muka· 
helede bulunmuştur: 

- Bugün gitmeyiveriniz .. 
Bunun. ~z~rin~ muhabirimi~, . bu. s~ı.ü öylemeğe ı;ı:ılubiyeti olmadığı• 

nı ve kendısını ~ıkliyet edcceğını bılılırım·e memur bu defo bileti yazıb 
vermiştir. Fakat mükaleme ve miioaknşa ara ında, bir jandarma onba ı!l 
ve neferin biletini vermemiş, onlar da biletııiz binmek J:nruretinde kal· 
mı~lardı~. Mu_habirimiz, dört ay e\·el Torbalıdan Bayıodıra giderken, 
aynı geluldc hır muameleye maruz kaldı~ını ve Bayındıra biletsiz gitmek 
zaruıetine dü~tüğüoü iliive eylemektedir. lüfettişli~in nnzon dikkatini 
Lelbederiz. Meeleğiwiz namına ietisnai muamele istiyor dl'~iliz. Dö) le 
biroey kat'iyyen batıra getirilmeein. Ancak, halka kola)lık gösterilmek 

lbımdır, di, oruz. 



ANADOLU 

Glindelik: 

İvi mahsul • 
Tiirkiye iklin1i, verimli ıenelerirıden hiriııi daha ya~ıyor. Yurıl ufuk· 

larrnda. İ) i \'e Lol bir ha adın lf~lu~lı ı;alııwaları var. Tarlalarda, it 
giilı;elerin iyice uzaclı~ı yarı karanlık vakitlere kadar devam edi) or. Ses 
ve hareket aııcak gecenin birkaç aatiude uyuyor. 

Köylüniiu kırdan sldı~ı oe,e, onun çehre ini her yerde aydınlata· 
eak ktıv\ellcdir. Tarlaaındun u7.ak yerlerde meselA kasaba veya ıehirde 
onunla konu: anız. size mıılıımlün iyi ve bol oluşundan hah etmek iıter, 
ancak Lu konuşmayı, yalnız se,ioilecek bir hadisenin hikayesi halinde 
de bırakmaz, biribiri üzerine birkaç senenin verimli olmaı;ından doğan 
faydaları da açık ve kuvvetli bir mantık içinde anlatır. Onun anlattığı 
faydalar, yalnız köy muhitinin dar sahasında tecelli edenler değildir. 
Gerçi bunlardan du birı;ok vazıh deliller verir: Jnbirliğile köyde yapı· 
lan yeni mekteb, açılan su yolu, onarılan çeşme hep yakın verim aene• 
lerinin eseridir • . Artık. her çiftçinin toprağına göre çif l hayvanı, iyi to· 
lııımıı vardır. Devlete vergi, bankaya ve kasabalıya borç taksiti öden· 
miştir. Ilerkeein az çok kazançlı oldugu yılda, köy kavgaları da azal· 
ınıştır. İçinde ya,ıınılan hakikatlere bu kadarcık: tema& onca kafidir. 

Türk küylüsünüo @i1inle konuşmak istediği başka şeyler de vardır. 
O; size, verimli yılların, daha çok Türk vatanının korunması ve kurul• 
mn ı yolunda faydalı olacağını eöyliyerek yeni mevzuuo11 geı;er, "devlet 
kuvveti,. dediği "dıt ve iç emniyeti,, nin }'Urddaoların geniş emeğilc ar
tırılacağını anlatır. Verimli yılda, daha emin bir istikbalin bütün hızını 
teofeder. Türk köylüsünün ana çi~gileri, bu cümlelerde toplanan düşiln· 
celeri, ba it ve fakat çok dağınık bir ifade içine rı.erpiştirilmiştir. O, bunları 
otöylcdikten sonra muhatabındaki tesiri lıekler. Onun konuşmasındaki 

ınakşad da dü§ünceleriodeki iııabct kuvvetini muhatabında tecrübe et· 
mektir. Cevablarınızda diloilncelerindt'ki sıhhati buldulı.ça timdiye kadar 
ciddi olma gayretinin go1gelediği neşeai biru dııba serbeıtletir, sözleri· 
niz uzadıkça inşirahı artar. Artık aıra onundur, bütün bu iyi neticelerin 
tek yaralıcıııoı söylemekle i~tical eJer. Atatürk devrinde devlet kuvve. 
tinin ·bununla iç ve dış emniyeti kaedettiğini öylemiotik· her saman 
üstün olacağını ıöylerkeo minnet ve tükranla samimi heye<'anıoı çehre· 
ıiodo ifadeleoıJirir. 

Yordun hemen her yerinde, hı-..r :r:aman tekrarlanan bu asil sahneyi, 
yerinde görmeğe vakti olmıyaolar, mubayyelelerinde en genio 
olarak: canlandırabilirler ve yüreklere en geni~ in,irahı verecek olan bu 
cazib kayal; içinde, fikirlerimizin her znmao teyid edeceği büyük. bir 

:.,hakikati ta§ımaktıulır. 
Kemal Ünal 

H 

Oğretmenler ve 
tazminat 

••••• 
Kazalararıl0,000 li. 
ralıkjhavale gön. 

derildi 
ilkokul öğretmenlerinin geç· 

miş yıllara ait tazminat bedel· 
lerinin verilmesine Kültür di
rektörlüğünce devam edilmek
tedir. Muhtelif kazalardaki 
öğretmenler için ayrılan on bin 
liralık tazminat tahsisatı, kaza 
öğretmenlerine tevzi edilmek 
Üzere ait olduğu kazalar kül
tür işyarhklarına gönderil
miştir. 

Bulgu.rca 
çiftliğinde -···-Gene bir şikayet ve 

tahkikat .. 
Bulgurca çiftliği sahibi Bay 

Hüseyinden şikayet edilmiştir. 
Vilayet jandarma komutanlığı, 
şikayet üzerine tahkıkatla meş-
gul olmaktadır. Bay lsmail 
adında bir köylü, vilayete bir 
istida vererek Keler köyü ci
varındaki (100) dönüm araziye 
tütün ektiğini, şimdi Bay Hü· 
seyin tarafından bu arazisi 
için kendisinden para istendi
ğini bildirmiştir. Komutanlıkça 

yapılan tahkikat neticesinde 
devam edegelen Bulgurca çift-

Tuhaf bir istatistikl Bana iyice ve bolca yemek liği arazisi ihtilafına son ve· 
Belçika ayan meclisi geçen· 

lerde gece de müzakerelere 
mecbur kalmış. Heryerde olan 
bir iş; fakat bunun fevkalade 
bir cephesi var: 

Bir gecede ayan azaları 170 
litre kahve, 50 litre çay, 350 
şişe bira, 40 litre süt, sayıl

maz derecede çok bardak 
limonata iç~işlerdir. 

Bu me~rubat yanısıra 18 
kilo şeı<er, 16 kilo da biskü· 
vit sarfedilmiştir. 

Cidden tuhaf bir istatistik! 
Radyuma raklpl 

Radyuma rakip dediğimiz 
için radyum vazifesini g-örecek 
yeni bir madde bulundu san· 
mayınız. Radyum, henüz kıy· 
metinı kaybetmemiştir. Fakat 
radyumdan daha pahalı mad· 
deler de vardır; ve rekabet 
İşte bu cephedendir. 

Malum olduğu veçhile rad· 
yum şimdiye kadar cihanın 
en pahalı maddesiydi; bir 

veriniz! rileceği tahmin ediliyor. 

Demiştir. Adamcağız yemeği Karaburun seferleri 
yemiş. Hem de sekiz, on ada-
mın yiyeceğinden fazla olarak. yakında başlıyor 

Lokanta direktörü bu kor- lzmir liman ve körfez işlet-
kunç müşteriye: me idaresi bu seneden itiba· 

- Mide fesadına uğrıya· ren Karab11runa eskisi gibi 
caksınız. muntazaman vapur işletmeğe 

ihtarında bulunmağa mec· karar vermiştir. 
bur kalmış, çünkü: Bu aefere tahsis edilecek 

Beş tavuk kızartması, üç Uşak vapurunun tamiratı bit-
kase çorba, sekiz omlet, beş mek Üzeredir. Karaburun se-
tabak makarna, dört kilo mey- ferleri ağustosun ilk haftasın· 
ve ve üç kilo ekmek yemiştir. da başlıyacaktır. 

Bu ihtar üzerine adamcağız Mezbahada 
kalkmış ve elindeki Fransız 
milli piyangosunun bir biletini çalışanlar 
lokantacıya vererek: Hafta tatilinden istifade 

- Param yoktur. Bu bileti edecekler 
para yerine kabul ediniz. Dahiliye VP.kaletinden bele· 

Demiştir. diyeye gelen bir tamimde, 
Lokantacı çarnaçar bileti mezbahada çalışan fen ve 

kabul etmiştir. Fakat beş gün idare memurlari ile müstah· 
sonra yapılan keşidede bu demlerin hafta tatilinden isti· 
bilete tam 300,000 frank düş- fade etmeleri için, tatil günü 
müştür. sarfedilecek etlerin bir gün 
Çocuk deyip geçmeyiniz! evel kesilmesi ve muhafaza 

Çocuk deyip geçiyoruz. "Ço- edilmesi bildirilmiştir. 

Denizli pamuklarında hastalık 

B. Nadir Uysal, 
tetkikatını bitirdi 

Araziyi sulamak için yeni su 
kanalları açılıyor 

Denizlide pamuk tarlaların
da bazı hastalıklar görüldüğü 
hakkında Ziraat Vekaletine 
şikayette bulunulmuş ve vila
yet ziraat müdürü B. Nadir 
Uysal, Vekaletçe mahallinde 
tetkikata memur edilmişti. On 
beş gündenberi Denizli hava
lisinde pamuk tarlalarında tet
kikler yapan B. Nadir Uysal 
dün şehrimize dönmüştür. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, pamuk tarlalarında ve 
mahsulünde hiçbir hastalık 
yoktur. Yalnız müstahsillerden 
bazılarının tohum ektiği arazi· 
nin çorak ve kumsal olduğu, 
bu yüzden az mahsul alacak
ları, bazılarının da tarlalarını 
iyi işliyememr.k yüzünden ta
biatin lütfuna sığındıkları gö
rülmüştür. Halbuki iyi mahsul 
almak için fenni usuller dai· 
re-sinde çok çalışmak lazımdır. 
Nitekim, Denizli havalisinde 
iyi çalışan ve tarlalarına mü
kemmel surette bakan müstah
sillerin elde edecekleri pa· 
muklar, hem çok, hem de iyi 
kaliteden olacaktır. 

Pamuk vaziyeti, geçen se
neye nazaran çok güzeldir. 
Yalnız Ziraat Vekaleti, bu se-

ne Denizli havalisindeki müs
tahsillere Akala pamuk tohu
munu dağıtmamakla iyi et· 
memiştir. Çünkü Denizli ha· 
valisi, pamuk yatağı diye 
meşhurdur. Sarayköy ve et· 
rafındaki sahada Türkiyenin 
meşhur tanınmış pamukçuları 
vardır ve bu müstahsiller, 
tarlaları dinlendirmek, ıyı 

mahsul elde etmek için mü
navebe suretile mahsul ekimi· 
ne çok dikkat ederler, araziyi 
bozmazlar. Akala pamuk to· 
humu tevziatında nasılsa 
Denizli mıntakası ihmal edil
miştir. Bu sahada tarlatan 
ve mahsulleri sulayarak yetiş
tirme işine büyük ehemmiyet 
atfolunmaktadır. Halk, kendi 
aralarında kurdukları koope· 
ratifler vasıtasile beş, altı ta
ne sulama kanalı açtırmış ve 
bunlardan çolr istifade etmiş· 

tir. Bu sene de birçok kanallar 
açılacak ve şimdi umumi sa
haya nazaran sulanabilen yüz· 
de ( 30 ) nisbetindeki arazi, 
yüzde 70 e çıkarılacaktır. Pa· 
muk ve diğer mahsullerin va· 
ziyetleri, geçen senekinden 
çok iyidir. Sıcaklar geçince 
daha iyi olacaktır. 

Çamaltı tuzlasında suiistimal iddiası 

iki müfettiş 
tahkikat yapıyor 

Bay Sezainin muhtelif işleri üze
rindeki tetkikatın neticesi 

lnhihisarlar Vekaletinin Ça
maltı Tuzlası eski müdürü B. 
Sezainin, Vekaletin lstanbulda
ki teşkilatında bir şube mü
dürlüğüne tayin edildiğini 
evelce yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Tuz
lada muamelat, inşaat ve 
idare işlerinde bazı yolsuz
luklar iddiasile ihbarlar vuku 
bulmuş ve inhisarlar Vekaleti 
tarafından umumi bir teftiş 
yapılması muvafık görül· 
müştür. 

hisarlar Başmüdürii B. Zeki, 
Tuzla müdürlüğü vazifesini 
vekaleten ifa edecektir. B. Zeki, 
şehrimize gelmiştir. 

Zengin dilenci 
Cebinden 15 altm lira ve 

85 banknot çıktl 

Belediye zabıta memurları, 

dün Kemeralhnda gelıp ge· 

çenlerden sadaka istiyen, 30· 
40 yaşlarında sapasağlam bir 

dilenci yakalamışlar ve zabı· 
taya teslim etmişlerdir. 

gramı beş milyon franga mal 
oluyordu. Fakat yeni bir "Vi
tamin Horman" ı bulunmuş ve 
bunun bir gramı ancak 40 
milyon franga elde ediliyor
muş. Eğer haber Amerikadan 
gelmemiş olsaydı, sıhhatini 
taahhüd ve temin edebilecek
tik!. 

cuktur, kusura bakılmaz", "Ço· _. __________ _ 
büyük ve hususi kasaya yer

cuktur anlamaz" diyoruz. Fa· 

Vekalet müfettişlerinden 8. 
Ali Faik ve Hakkı lzmire 
gcl('rek Çamaltı Tuzlasına 
gitmiş, muamelat ve t'vrak 
ile inşaat mdsraflarırıı baştan 
başa teftiş ve tetkike başla· 
mışlar<lır. 

ihtiyar dilencinin vaziyeti 
şüpheli görüldi\ğünden üzeri 

aranmış ve iç cebine sakla
dığı bir kesede 15 altın lira 
ile 85 banknot bulunmuştur. 

En pahah bir yemek! 
Eski Romanın Lukulla adlı 

bir generali vardı; vakıa her 
Romalı müthiş bir oburdu, 
fakat bu adamın oburluğu 
hertürlü had ve hududun fev
kindeydi! Bugün de bu Lu
kullayı gölgede bırakacak obur· 
lar vardır. Bunlardan Piyer 
Şarpantiye adlı birisinden bah· 
sedeceğiz: 

Bu adam Fransızdır ve Fran
sanın Po şehrinde yaşamak
tadır. 

Bu adam bir gün büyük bir 
lokantaya girmiş ve: 

- Üç gündenberi açım. 
::'.! 

kat bunların çocuklar üzerin- leştirirken kasanın kapısı bir-
deki tesirlerini hiç nazarı iti· denbire kapanmış ve kızcağız 
bara almıyoruz. içeride mahpus kalmıştır. 

Nevyorkta Alis Sucr adlı Kızcağız bu feci vaziyeti 
bir öğretmen binlerce çocuk dışarıdan bir kimseye duyu-
arasında bir anket yapmış ve ramamıştır. 

çocukların büyiikler tarafından Hizmetçi kızın tegayyiibü 
"henüz çocuk olduğum zaman- konakta nazarı dikkati celbet-
lar ... " veya "sen henüz ço- miş ve zabıtaya haber veril-
cuksun, bunu anlıyamazsınl" miştir. 
sözlerine pek ziyade kızdı~- Zabıta bir gün mütemadi-
larını tesbit etmiştir. yen tf.harriyatta bulunmuş ve 
Bir hizmetçi kız1n kızın ne olduğunu anlıyamamış 

başma gelenler yalnız "hizmetçi kızın konak 
Londra gazetelerinin verdik- içerisinde kaybolduktJnu. tes· 

leri bir habere ıröre, Londra· bit edebilmiştir. 
nın en zengin adamlarının bi- Ertesi günü tahırriyata de-
rinin konağında çok garip ve vam edilirken tesadiifen gu· 
garip olduğu kadar da feci müş eşya kasası açılmış ve 

bir hadise olmuştur: kızcağız kasa içinde havasız· 

Milyonerin hizmetçilerinden lıktan boğulmuş bir h~lde bıı-
birisi gümüş sofra takımlarını lunmuştur. 

~~ 

Bir haftadanberi devam 
etmekte olan tcftişle.rine ne 
suretle neticeleneceği hcrıüz 
belli değildir. 

Temmuzun birinden itiba· 
re.n Tuzla müd•lü~ii vazife· 
sıni vekaleten ifa etmekte 
olan inhisarlar Umum Müdür
lüğü tuz muamelat ve hesabal 
şubesi müdüni B. Sadi Atik· 
kan, daha yirmi gün kadar 
Çamaltı Tuzlasında kalarak 
vazife görecektir. Haber aldı
ğımıza göre B. Sadi Atikkan, 
bundan sonra tedkik ve teftiş 
işlerinde hesabatın tedkiki ilr 
alakadar olacık ve Edirne in-

Bu zengin dil<' nci, hakkın· 

da tutulan zabıt varakası ile 
derhal mahkemeye verilmiş ve 
muhakemesi görülerek, ıslahı 

hal cdinciye kadar Kültür· 
parkta amelelik yapmağa ve 
bu suretle hayatını kazanmağa 
mahkum <'dilmiştir. 

Kilovat tarifesi 
Elektrik kilovat tarifesini 

tesbit eden Tarife Komisyonu, 

dün de mesaisini bitirememiş· 
tir. Tesbit edilen yeni tenzi· 

latlı tarıfc içın şırket miidür· 
lüğü tarafından umumi mer
keze müracaat edilmiş "'" cc· 
var istenmiştı. R~klenen ('f'\'Ap 

dön de gelnıerniştir. 
'M'1Q ?~ 

28 Temmuz ~37__.... 

Göcmenlerin ih-, 

tisasları 
"Çok şükür. esaret

ten kurtulduk,, 
diyorlar . 

Bulgaristandan memleket•· 
mize getirilmiş olan ıB()O 
göçmenin Urla tahaffuzhane· 
sinden mürettep mahallerine 
sevkedildiklerini yazmıştık· 

.. et· 
Şumnulu bir göçmen, mur 
tep yeri olan Sökeye gön~e· 
rilirken şu sözleri söylemiştıt· 

- Hükumetin bize bir '~ 
şefkati gösterdiğini, her şe'f'' 
mizi düşündüğünü görüyor ~-e 
çok seviniyoruz. Çok şük~ 
esaretten kurtulduk, hür d 
temiz bir hava teneffüs e; 
yoruz. Hükumet için canırıı•~ 
fedaya hazırız. Hatta şiıtt ~ 
isteseler, derhal asker otar' 
vatan için çalışmağa haıırııtı' 

1 

Telef on şirketı 
Satın alma mııka' 
velesi imzalanıyo~ 
Telefon şirpetinin hükôrnel il' 

satın alınması hakkında~i .~Je 
kavelename, bu hafta ıçı 
Anka; ada imzalanacaktır. ~e 
alma işinde Nafıa Vekale\,D 
Maliye Vekaleti arasında çt 

ihtilat neticelenmiştir. ·~ 
Satın alma mukavele~~ 

şirket namına imzalıyacak ~~ 
telefon şirketi müdürü B. A!f 

b .. o r ve eczacı B. Faik, ugu dit· 
karaya hareket edecekler ~~ 
İzmir - lstanbul telefO lf 

Haber aldığımıza göre• ..tı 

"''' mir • lstanbPl arasında ·c 
lıklı telefon ın 'ikalemesi. 

1
( 

bir krom portör makinesı 
tirilmiştir. bV 

Macaristandan gelen ,p 
mütehassıs, makineyi kllrııt ~ 
başlamıştır. Yakında ~00~~ 
işi bitecek ve karşılıklı ıtt 
leme mümkün olacaktır· ~ 

Yumurtacılık kıJf: 
talebeye diplonıa 1' 

verilecek ,11 

Tavukçuluk ve yumt.ırt' j( 
kooperatifleri memurlar~ .,ı ~ 
şehrimizde açılan tavtJ ç,J 
kursunda derslere dev•111 Jel' 
mektedir. Kursu takiPk~1ııd' 
lere yumurtacılık ha fil 
öğreti len malumat rrıc)'3 ıı ıl 
yumurtaların uzun ıaJ119 h~' 

1 d l. v • • r1I ıJ ,~ 
zu ma an taze ıgının "'bl 
zası için yapılacak ~ ~ 
şekilleri de belletilıniştır· 9 t~ 
taki dersler yakında 5"Jeııl ~ 
cek ve kursu takip e ı8rt 
yummtacılıktaki ihti5"~ıe;, 
dair birer diploma ver• d" 
tir. Kurstaki taleb~~~,,,JI 
veren lktısat vekaJe.tı ~· O' 
dizasyon mütehassısı rB 11~ 
Bade, dün öğled~n s~"ed'~ı 
B. Frzlı Güleci zıyareıde t JJ 
kurstaki derslerden t ~~ııı 
len faydalı netic~ler hll· ~ 
malumat vermiş~ 

i ı an/ 
• •11in Iİ'-t 

Buhar makınesı fe.' ' , 
dolayısile muvakkate~~1ıt11J 
tini tatil eden fabr~tesi~11ı1 
Ağustos 1937 psı3 b~~ 
itibaren çalışrrıağ8 J 
caktır. .f11jılt ~ 

Binaenaleyh işçi)er~;sı l 
vazifedarlarının es.ş b'~' ~f 
o gün saat )'edide 

1 olıl~ 
·ı · (1 bulunmaları lüzumu 
1 11 "'~P 

• f(I" lzmir Pa tı 
mensııc0 

T.A.$· 
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Kamp dönüşünün 
ulvi manzarası 
-Başı 1 inci sahifede -

.,,. s 

Tali komitede 

_ ~ rınıza koşuyorlar. Şerefle açı-

M d • d ~ h • d •• • .-1 - lan kollarınızı şerefle doldu· 

ltalyan planının tetkiki 
kabul edildi 
--~-....--.-.•·----~--~ 

Komiteye dahil devletlerden cevap gelir. 
se, cuma günü tekrar toplanacaklar 

a rı Cep esin e goru • racak evlidlar yetiştirdiniz." 
Demiş, nutkunu şöyle bitir-

nı em İş derecede kanlı mu: ~~~~:::~~ly::::ı:~:ak·:.v:.:ı~ ·--Berlio, 27 (Radyo] - Londra· 1 Demi' ve y~ni bir iıtizab 
dan haber alınJığana göre dün top· varakası vermiştir. 

::mevkide dalgalanan büyük 

h b 1 1 
ırkın, büyük bayratJnı, yine 

are e er O Uy Or en ön safa geçirmek için tek-
rar andiçeriz. Ve Atatürke 

lanmış oları uclemi müdahale ko· Alman murahhası da İtalyan 
miteıi dört nal mfizakerelerde bu· murııbbaı;ı ile müttefik hueket 
lunmuşıur. 

Bn içtimada Franl!J7. \'C Rus 
murahbı1slan yeni bir vaziyet ih· 
dasına çalışmıolardır. Bn iki mu
rahhas, General Frankoya muharib 
hakkı verilmesi için gönü.llülcrin 
İspanyayı ıerk.etnıctıini şart olarak 
gö•.ıtermişleıdir. 

ctmi~ ve Portekiaı murabhaSJ Dr. 
.Mon te Hiro da, Porh•kiz bilktlmf'· 
tinin bu fikirde olduğunu bildir· 
mioıir. ~~~-----------------Harp meydanı, cesedlerle doludur. Cumhuriyetçi-

ler, asilerin hücumuna karşı mukavemet ediyorlar 

deriz ki, Senin emrine daima 
hazır ve kanımızı akıtmağa 
~önülliiyüz. ,, 

GP-nç erin nutku, meyrJanı 
dolduran binlerce ana, baba 

Fransa ve Rus murabbaılıırı 
fngiliı planının tetkikine taraf tar 
olduklarını ileri tıürmüolerılir. 

katalonya kararglhı
nm tebliöi 

Barselon, 27 (Radyo) -
l<atalonya karargahı umumisi
nin bir tebliğinde deniliyor ki: 

Asilere karşı daha müsaid 
bir mukavemet hattı teşkil et
lllek üzere kuvvetlerimiz biraz 
feri çekilmiştir. 

Çok kanh bir muha
rebe olmuş 

Paris, 27 (Radyo) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Varella, Moskardo ve Sol
çago adında üç generalin ida-
resindeki asi kuvvetler, üç kol
dan ilerliyerek Madridde Bro
tenin etrahnı sarmaia çalış· 
lllalctadırlar. Noeva Dellakate
rayı işgal için hareket eden 
kuvvetler, hükumet kıt' al arı
nın mukabil taarruzuna uğra
lllıılardır. 

Harp çok kanlı olmuştur. 
SO Rus hücum arabası bu 
taarruzda tahrip edilmiş ve 
dört tayyare düşürülmüştur. 

Asiler de bir bombardıman 
tayyaresi kaybetmişlerdir. 

Binlerce maktul ve mecruh 
Vardır. Bu cesedlerin defni için 
lllüfrezeler teşkil edilmiştir. 

Milislerin müdafaadaki şid
deti her türlü tahmin ve ta· 
lavvurun fevkindedir. 
Salamankanın resmi tebli

iine göre, 1700 Milis, silah· 
ları ile Buvadilya ormanında 
teslim olmuşlardır. Tecrid edil
~iş Milislerin de teslimine 
ıntizar edilmektedir. 

'4.iier, bir Rus vapurunu 
ltJfJki/ ettiler 

Roma, 27 (Radyo) - Alı
n~ haberlere göre, Sovyet 
l\ıanezob vapuru, Cebelütta
~k boğazında asiler tarafın-
ın tevkif edilmiştir. 

Bu vapurda tayyare, hücum 
•rabaları ve -nühim miktarda 
il'ıiihimmat vardır. 

Teruel cephesinde 
Saraguza, 27 ( Radyo ) 

~•gon cephesinde T eruel 
•thnda general Salikenin ku
"'•ndasındaki asiler, yirmi 
~Y>'arenin yardımı ile ileri 

•rekte devam etmektedirler. 
Albraş henüz milislerin elin-
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Sahip ve baıyaagam 

tJ liaydar Rüıdü ÖKTEM 
llluınf n .. riyat ve yası itleri tlrö: Ba~lsbet Çançar 

haıı.u: 
f.tnir fkinci Beyler aokağl 
.; Raik Partim binası içinde 
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't ABONE ŞERAiTi 
~ 1200, altı aylığı 700. öç 
~ yhgı 500 kuruıtur. 
•btııcı nıemleketler için senelik 

•bone ücreti 2 7 liradır 
8eı yerde S kuruıtur -leçınif nftehalar 25 kuruı• .... 

de bulunuyor. 
Asiler bu cephede 60 kilo· 

metre kadar ilerlemişlerdir. 
Asiler, Royela ve Karamata 
köylerini işgal ei mişlerdir. Bu 
muharebede 375 kişi maktul 
düşmüş ve bir kısım da mü· 
himmat elde edilmiştir. 

Asi kuvvetler Teruel şehri 

istikametinde ilerlemekte de
vam ediyorlar. 
Asilerin zayiah bUyUktUr 

Madrid, 27 ( A.A.) - Er
kanıharbiye; asilerin payitah
tın garbında uğramış oldukları 
zayiatın yirmi beş bine baliğ 
olmakta bulunduğunu tahmin 
etmektedir. . =--.._..;,;;.-=: _ __ - - - -

tarafından sık sık ve şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Müteakıben Kordonda saffı 
harp nizamınd ı bir geçid res
mi yapan müstakbel yarsubay
lar mekteplerine dönmüşler 
ve oradan evlerine da~lmış
lardır. 

Genera Rasim Altu~. genç· 
lerimiz için yanında bulunan
lara: 

J,ord Plimut ou şekilleri ileri 
eü.rmüştilr: 

1 - Kontrolun devamı, 

2 - Gönllllülerin geri çekil· 
mesi ,.e sou olarak Franko)& mu· 
harib hukukunun verilmesi. 

ltalya murahbaaı Dino Crandi 
söz alarak: 

- Bu plan doğru değildir. 

Biz lngiliz planını kabul etmiş 
buluuuyoruz. Fakat bu hıısmıta pa· 
zarlıklara giriQemeyiz. 

Lord Pliwut: 

- 1ngiliz plıinı esaatır. Fakat 
fogiltere hükumeti, ltalyan pliumı 
kabulf' hazırdır. 

Demişıir. 

Müzakereler uzun 8Ürruüş ,,~ 

UPticcde İtalyan plamnıo hrtkiki 
kabul olunmuştur. 

Komiteye dahil devletlerin ce• 
\'ahları perşembe gflnQ beklenmek
tedir. Gevablar gelince komitenin 

1 
cuma günü toplanma11 milmkila 
olacaktır. Memleketimizin hertarafında şid 

detli sıcaklar hüküm sflrOyoT. 
"-Ben bu gençlerle mu

harebenin en buhranlı ve fır
tınah zamanlarında vazife der· 
uhde eder ve muvaffak olu-

·= -
Başbakanımızın çok 

İstanbul, 27 (Hususi) - Memleketimizin her tarafında şid
detli sıcaklar büküm sürmektedir. Metereoloji Enstitüsü, sıcak
ların, en çok Diyarbekirle Ankara ve Adanada hüküm sür
düğünü tesbit eylemiştir. Hararet derecesi, Diyarbekirde 40, 
Ankarada 35 ve Adanada 38 dir. 

rum.,. 
Demiştir. 

mühim tebliğleri 

Radyo tarif esi tasdike arz.edildi 
lstanbul, 27 (Hususi) - Hükumetin hazırladığı yen.i radyo 

tarifeıi tasdike arzedilmiştir. 
Bu tarifeye göre, nüfusu on binden aşağı olan yerlerde radyo 

sahiplerinden senede beş, on binden yukarı olan yerlerde de 
on lira ruhsatname parası alınacaktır. 

Suriyede karışıklık var. 
İstanbul, 28 (Hususi) - Halepten gelen haberlere göre, 

Suriyede karışıklıklar başgöstermiştir. Birçok vilayetler, mer· 
kezin emirlerini dinlememekte ve muhalefet etmektedirler. 

Elcezire ve Kamışlı Arabları hükumete bir mazbata vererek 
karışıklıkların önü alınmaz ve adaletsizliğe devam edildiği tak· 
dirde, Türkiyeye müracaat ederek himayelerini istiyeceklerini 
bildirmişlerdir. 

- - ------- - - - ----
Nafıa Vekilimiz, Berlinde 

fabrikaları gezdi 

Kamp alayı kumandanı Al- - Başı 1 inci sahifede -
bav Hulusiye ve arkadaşlarına iktidarlarına ve hüsnü niyet-
tebrik ve teşekkürlerini bildi· lerine ihtimal verilerek mah· 
ren General; lıbay B. Fazlı dut salahiyette bırakılan ld-
Gülecin elini sıkarak merasim man cemiyetleri ittifakı şek-
yerinden aynlırken: linde bir idare vücude getir-

.. - Yirmi gün evci çocuk- miş ve bu idare şimdiye ka-
larınızı aldım. Onların üzerinde dar iktidarsızlık' hesapsızlık 
çok titredim. Ve yetiştirmek ve anarşi içinde memleketi 
için çalıştım. Şimdi onları size spordan mahrum tutarak in-
tevdi ediyorum. Annelerine, fisah etmiştir. 
babalarına teslim edersiniz. Cumhuriyet Halk partisi 
Gelecek sene onları gene siz- Türk Spor kurumunun teşek-
den istiyeceğim ve onların küliine delalet ettikten sonra 
üzerinde tekrar yorulacak, ça-

sporu eski mütereddit ve 
lışacağız. 

anarşik vaziyette tutmak sev-
20 günlük kamp hayatının 

Üzerlerindeki tesirini, biraz dasından vazgeçmeyen anası-
evel kendi ağızlarından duy- rın bir taraftan spor kurumu· 
dunuz. Arkadaşlarımın gös- nu çalışmaktan menedecek 
terdikleri yetiştiren muvaffakı- maddi manevi tedbirlere diğer 
yeti, benim için, fahir ve gurur taraftan ){enç sporcuları yek-
teşkil ediyor.,, diğeri aleyhine düşman zihni· 

Demiş, Vali B. Fazlı Gü- yette tahrik etmeye koyulduk· 
leç te samimiyetle mukabelede ları anlaşılmıştır. 

Bay Ali Çetinkaya, Stokholmdan hare. bulunarak: Bazı gazetelerimizin bu ka· 
ket etmeden evet isver aazeteleri mu- .. _ ızmir namına size bil- biı menfi spor anasırına ifsad 

b 
J' e hassa teşekkür ederim. Bize vasıtası olmaları şüphesiz ki 

habirlerirı e eyanatta bulundu tevdi ettiğiniz çocukları ne bu gazetelerin sahiplerini de 
Belgrad, 27 (Radyo) - Ber· selesine gelince, bu hiç şüp- zaman isterseniz, gene size müteessir edecektir. Bu zihni-

linden haber verildiğine göre, hesiz bir konjonktur işidir. vermek üzere emanet olarak yetin tezahüratı lstanbulda şu 
Türkiye Nafıa Velrili B. Ali Bununla beraber biz İsveç alıyorum. " şekilde görülmüştür. 
Çetinkaya Almanyada kalma· mamulatının evsafını daima Demiştir. Türk Spor kurumu nizam. 

sından istifade ederek birçok takdir ediyoruz. - - --8- &-Sk namesi lstanbulda tatbik olun-
sanayi müesseselerini gezmiştir. Vekil, karşılıklı ticaret mü- madığından hadiseleri hüküm-

Berlinde büyük hüsnü ka- badelesinin istikbalde çoğa· Reisicumhuru Bar- lere raptedecek ve zamanında 
bule mazhar olan Türkiye lacağı ve bu suretle de Tür- müdahale edecek heyetler teş-
Nafıa Vekili hakkında Alman kiyeye lsveç malzemesine mü· se/ona vardı kil olunmamıştır. Genç spor· 
matbuatı uzun makaleler neş· racaal imkanını vereceği ümi- Barselon, 27 (Radyo) culara iyi ahlak nümuneleri 
retmekte ve bu ziyaretin Türk- dini izhar ederek beyanatına Bask cumhur reisi Bay Agira vermiyen idareciler bulunması 
Alman ticari münasebatında şu suretle devam etmiştir: tayyare ile Barselona gelmiş· teessüf olunacak birşeydir. 
• • • 1 " x.; • tir. Reisicumhur buradan Va-ıyı tesır er gostereceı;.nı yaz· - Halen 1'u" rkı·yede en mü- EfkA · · b'I · 
maktadırlar. lansiyaya gidecektir. arı umumıyenın ı mesı-

Stokholm, 27 (A.A.) - Is- bim ve başlanmak üzere olan Bay Agira Satander ıçın ni arzu ederim ki, artık spo· 
veç Ajansı bildiriyor: iş suların seviyesinin tanzimi askeri ve nakdi yardım isti- run kaldırım kavgası halinde 

Türkiye Nafıa Vekili B. Ali işidir. Bu iş için de İsveçin yecektir. Fransadaki Bask devam etmesine ve muntazam 
Çetinkaya lsveçten ayrılırken teşriki mesaisini arzu ediyo· muhacirlerine de yardım edil- sporun kenri teşri sahaları 
gazetecileri kabul ederek Is- ruz. Stokholmdaki ikametim mesini teklif edecektir. haricinde kurulmaması ıçın 
veçteki tetkik seyahatinin çok esnasında 4 köprü ve şose Milli takımımız çırpınanların zararlı tesirlerine 
faydalı olduğunu, bilhassa Is- mühendı"sı' angaı'e ettı'm. Boş y k B I d "di nihayet verilecrktir. a mda e gra a gı yor 

mıyan ve spor edebiyatın ni
fakta ve gençleri zehirlemekte 
zenneden unsurları spor sütun
larına kabul etmemeleri için 
bu beyanatım gazete sahiple
rine tavsiye olarak yazılmıştır. 

Madde 3 - içtimai ve 
mesleki mevkilerini spor ba· 
kınımdan nifak yolunda kul· 
lanmış olan zatların böyle nü
fuz kullanamıyacak vaziyette 
bulundurulmaları mercilerine 
takib ettirilecektir. 

4 - Maarif Vekaleti Ga
latasaray talebesiuin r .. nlış 
spor zihniyetinde bulunm11la· 
rına mektep talim ve idare 
heyetinden sebep olanları tah
kik edecek ve tedbir alacak· 
tır. 

5 -- Türkspor kurumu ni
zamnamenin emrettiği teşki
latı sür'atle tahakkuk ettire· 
cek ve nizamnamenin emret· 
tiği vazifeleri ciddi ve sert 
bir surette murakabe edecek· 
tir. 

Anasırın izalesi ve spor 
terbiyesinin iadCJi için bilhas
sa lstanbulda sürat ve katiyetle 
hareket etmek lazımdır. 

6- Bu tavsiyelere ve alınan 
tedbirlere rağmen sayılan bu 
fenalıkların devamı görülürse 
kulüpler lağvedilerek yeni 
şerai t altında kurulacaktır. 

İtalyan denizcileri 
Draçtan sonra Tirana 

gittiler 
Tiran, 27 (Radyo) - ltal· 

yan amiralı Goyran, f talyan 
mektep gemileri kumandanı 

sıfatile Draç ve Tiranı ziyaret 
etmiştir. Maiyetinde iki mektep 
gemisi zabitleri de vardır.ltal· 
yan denizcileri bundan baıka 
Akropayı da gezmişler ve bu· 
rada Arnavut zabitleri tarafın
dan karşılanmışlardır. 

veçteki amelenin yalnız çalışma daha miihendis bulsaydım on- Belgn.d, 27 (Radyo)- Türk Hazineden yapılan fedakar· 
ve hayat şartlarını değil, on- ları da alacaktım . Zira lsveç· Milli takımı, yakında Belgrad- !ıklar C. H. Partisinin spor· 11~~~~~~~-'!'""----
ların atölye ve sıhhi tesisatla- liler bu sahada büyiik bir tec- da Yugoslavya Milli takımı culara gösterdiği kolaylık ve 
rını da tetkik ettiğini, sekiz rübeye maliktirler. ile bir maç yapacaktır. yardımlar sporun asıl maksa-
saatlik gu- n kanunu aeniş bir J dını temin etmek içindir. 0 kt d ır k ·1· • Yugoslavya Milli takımı, maç 
mikyasta Türkiyede de kabul ısa ve 1 ımız Spor terbiyesi partimiz ve hü-

içiıı şimdiden hazırlıklara baş-
edildit..i için bu seyahat vesi- Kotra seyahtine çıkıyor kumetimizce esaslı bir terbi-ıs lam ıştır. 
lesinden istifade ederek bu lstanbul, 27 ( Hususi ) - yedir ki, bunun doğru istika-
kanun hükümlerinin tatbiki lktısad Vekili 8. Celal Bayar, Bulgaristanda müt. metten şaşırtılmasma asla mü-
hakkmda müessir bir kontrol Zonguldak ve Karabük seya- hiş sıcaklar saade etmiyeceğiz. İlk aldığı· 
temini tarzına dair de tetki- hatini tehir etmiştir. Belgrad, 27 (Radyo)- Bul· mız tedbirler şunlardır: 
katta bulunduğunu söylemiş Vekil, Cuma günü Kotra garistanda müthiş sıcaklar hii- 1 - 4 Temmuz hadisesi· 
ve demiştir ki: ile Akdeniz seyahatine çıka- küm sürmektedir. Rusçuk ve nin doğrudan doğruya alikar-

-
1 
9 
3 

Temmuz 

28 ~ 
7 7 
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Amerikada bir hadise: Akşam bir oto- Karşıyaka Hava istasyonu Veni neşriyat: 

Aşk bir çllgınhk b'ils kazası oldu vapurları ve istimlak bedeli 
• • 1 l dün ödendi 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 186 ıncı sayısı 

çıktı. içinde lsmail Hakkının 
Yepyeni insan, polis roman· 
ları, Hayatım, Hasan Ali Edi· 
zin İlya f lf, Japonya ne isti
yor, Hüseyin Avninin Haftada 
48 saat, Gülsüm Sepetçioğlu· 
nun Politika, Suphi Nuri ile· 
rinin Yazmak istediğim kitap. 
başlıklı makaleleri, Jean Baby. 
Luc Durtainden tercümeler, 
kısa tetkik ve tenkitler, iç sos· 
yete, dış sosyete, kültür, haf· 
tanın düşünceleri, hülasalar 
sayfaları vardır. Karilerimizc 
bu güzel fikir mecmuasını tav· 
siye ederiz. 

şekline gırınce. 4 yaşındaki Mediha memur ar Cumaovası istasyonu cıva· 
başından ve ayakla- e A I. - .--. r J rında tesis edilmekte olan 

Bir mektep çatısı altında, zavallı rından ağır yaralandı Tenzılattan ıstıı-aae modern hava istasyonu yeri-

b • r .. •• -1 ••td.. b ·ı · • Dün akşam saat on dokuz- etmek lazım nin tapu muamelesi dün biti· 
ır pro1esoru ae o ure l ırmış .. da Güıelyalı tramvay cadde- istanbulda Akay ve Şirketi rilmiş \e istasyonun kurulacağı 

sinde feci bir otobüs kazası hayriye vapurlarında umumi sahadaki arazi sahiblerine pa· Amerika gazetelerinde yeni 
ve emsaline nisbetle çok ka· 
rakteristik bir skandal mevzu· 
bahistir. 

Bu skandali yaratan bir ka
dındır; ve bu kadın hiç de 
basit, ad i bir kadın değildir! 
Hadis~yi anlata lım : 

Had s_ her~eyden evel bir 
aşk faciasıdır. Fakat çok bü
yük bir hususiyeti vardır! Bu 
hususiyet de bu aşk ve ciııa · 

yet kah ramanının bir koll t: j 
muallimi olmasıdır. 
Kollcjın bir dairesinden bir 

gün bir tabanca sesi gelmiş 
ve kolejde bulunanlardan bir 
kısmı bu tabanca sesinin gel· 
d iği yere koşmuşlardır ve 
Con Kenser isimli bir mual· 
limi yerde al kanlar içinde 
görmüşlerdir. Kanlı cesedin 
başı ucunda da güzel ve genç 
bir kız, kendisini büyük bir 
korkuya kaptırmış bir halde 
duruyordu. Bu kızın elinde 
cinayetin aleti olan tal:?anca 
bulunuyordu. 

Bu genç ve güze) kız, kollej 
muallimeJerinden AmeJya Tro· 
ver idi. 

Hadiseye zabıta ve adliye 
vazıyed etmiş ve genç kız, 

katil muallim istintak haki· 
mine zerre kadar teessür gös
termeden şu sözleri söyle
miştir: 

- Muallim Con Kenseri 
ben öldürdüm. 

- Neden öldürdünüz? 
- Genç bir talebeye, Frank· 

len Loabona, tam numara 
vermek istemiyordu da onun 
için kendisini öldürdüm. 
- Bu talebe ile sizin alakanız 
ne idi? 

- Fraklen ile alakam mı, 
ben onu seviyordum, hala da 
seviyorum! Sizden şunu saklı· 
yamıyacağım : Ben aylardan· 
beri Franklenin metresiyim, 
yakın bir atide anne olaca· 
ğıml Ben bu talebenin tam 
numara ile mektepten çıkma· 
sını istiyordum. Bu sayede 
bu genç bir iş bulacak ben 
de kendisi ile evlenecektim. 

Vak' anın kahramanı 
ehemmiyet vermek için sebep 
ne olabilir?,, deyince kendime 
ma.lik olıımadım. Fakat ihtiyar 
sözlerine devam ederek: "Beni 
dinleyiniz, Matmazel. Bu talebe 
çocuk değildir, güçlü, kuvvetli 
bir erkektir; hem de güzel 
bir er keki.,, dedi. işte bu 
sırada tabancamı çıkardım ve 
üzerine ateş ettim! 

istintak hakimi tabii olarak 
cinayete sebep olan talebeyi 
Frankleni de sorguya çekmiş· 
tir. Bu talebe: 

- Ya -demiş· Amelya be· 
nim için ihtiyar profesörü 
öldürdü mü? Amelya beni 
seviyordu, ben de kendisini 
seviyorum. Vah zavallı sevgi
lim vah .. Benim için ne kadar 
şefkatli idi. Tahsilimi onun 
sayesinde bitirmekte idim. 
Şimdi ben ne olacağım?. Be· 
nim tahsilim ve istikbalim 
namına muallime ceza ver· 
mcseler ne kadar iyi olacak? 

f şte skandalın iç ve dış 
yüzü bul 

MUddiumumilik 
başmuavinliği 

Adliye müfettişliğine tayin 
edilen şehrimiz cumhuriyet 
müddeiumumiliği başmuavini 
B. Mazhar Tözal, lzmirdeki 
vazifesinden ayrılmış. Anka· 
raya gitmiştir. Başmuavinlik 
vazifesini vekaleten ağırceza 

mahkemesi azasından B. Sedat 
Çumralı deruhte etmiş ve işe 
başlamıştır. 

Bir batjda yangm çıktl 

Narlıdere civarında lnciraltı 
mevkiine yakın bir bağda yan
gın çıkmış, bağın yarısı ile 
civarındaki bir miktar ot yan-

olmuş, dört yaşında bir kız- muvazeneye dahil büdcelerden raları verilmiştir. 5:{0 dönüm 
cağız ağır surette yaralanmış· maaş alan memurlardan başka arazinin istimlak bedeli 4770 

tır. Şofo .. r Adanalı Seyfeddi- mülhak büdcelerden maaş alan B P . lira tutmu~tur. u parayı artı, 
nı·n idaresindeki 356 numara- memurlar da tenzilattan isti- Belediye. Muhasebei hususiye 
lı otobüs, Güzelyalıya dog" ru fade etmektedirler. 

ı ve Oda teberru suretile ver· 
giderken, Cami sokağı ağzın· stanbulda iki devlet mües· 

1 d b ·1 mişlerdi r. 
da oymyan fırıncı B. Hamidin sesesinin vapur arın a ı et ve 

d h k 1 d l b t · Sahadaki arazının bir kıs· 
kızı dört yaşında Me i ayı arne er e yapı an u enzı-

1. tt f · d k. 1 1 mına tütün ekilmiş oldug"'u için ezmiş ve zavallı yavru, başı a an zmır e ı memur ar z· 
ile ayaklarından ağır surette mir - Karşıyaka arasında işli- müteahhide ihale edilmiş olan Ar 
yaralanmıştır. Şoför Seyfedelin yen liman işletme müdürlüğü yolcu tayyareleri hangarının Resim, heykel, dekorasyon 
derhal yakalanmış ve yaralı vapurlarından hiçbir suretle inşasının biraz gecikeceği tah· ve arkeolojiden bahseden bu 
çocuk, İzmir memleket hasta- istifade edememektedirler. Li- min ediliyor. güzel ve kıymetli sanat mec· 
nesine nakledilerek tedavi al- man işletme müdürlüğü de Polis mektebine muasının yedinci sayısı da 
t:na alınmıştır. Hadise tahki- bir devlet müessesesi oldu- gidecekler•· muhtelif kalemlerden çıkmış 
katıaa Müddeiumumi muavini ğuna göre fzmirdeki gerek fsta nbulda açılan polis mek- güzel ve ilmi yazılar ve muh· 
B. Cevad Ôzpay tarafından inhisar idaresi ve gerekse sair tebioe şehrimizden 150 talebe telif resimlerle dolu olarak 
el konmuştur. bütün memurların da lstan- kaydedilmiştir. çıkmıştır. 

Navlun meselesi 
Tahkikat yapıhyor •. 

Acentalarm busene de vapur 
navlunlarını yüksetlmek iste· 
melui üzerine, hükumetimizin 
harekete geçmesi ve İcab eder· 
se vapur satın alarak işletmeğe 
karar vermesi keyfiyeti müs· 
bet neticelerini göstermeğe 
başlamıştır. 

Doyç Levent Line vapurla· 
rının Türkiye accntaları umum 
müdürü, merkezden aldığı emir 
üzerine bu meseleyi tetkik et
mek için dün fstanbuldan şeh
rimize gelmiştir. 

Umum miidür, buradaki tet· 
kikatı neticesini Berline bildi
recek ve merkez de navlunla-
rın yükseltilip, yükseltilmemesi 
hakkındaki kararını bu tetki
kat neticesine göre verecektir. 

Esrarengiz cinayet 
Failleri tutuldu, adliyeye 

verildi 
Yedi ay evel Burnavanın 

Işıklar köyünde kır bekçisi 
Süleymanın bağ kulesinde öl-
dürülen Afyonlu Ahmed oğlu 
Salihin katili meçhul kalmıştı. 
Şimdiye kadar yapılan incele· 
mede cinayetie faillerinin Işık
lar köyü muhtarı Şemseddi
nin kahyası Ahmed oğlu Hü
seyin ile cinayetin vuku bul· 
duğu kulenin sahibi köyün 
kır bekçisi Ahmed oğlu Sü
leyman oldukları tesbit edil· 
miş ikisi de yakalanarak ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

Bn. Ülfet 
Türkofis Ankara merkezi 

memurlarından Bn. Ülfet Us
Jusmao, Otisin lzmir şubesi 
memurluğuna naklen tayin edil· 
miş ve şehrimize gelerek va· 

buldaki vapurlarda olduğu Mektepte tedrisata Ağus- Tavsiye ederiz. 
gibi bu haktan istifadeleri ıa- tosta başlanacaktır. Havacılık ve Spor 
zımdır. Liman işletme müdür-
lüğünün, bütün memurlan se- Konak iskelesi Türk Hava Kurumu tarafın· 
vindirecek olan bir karar al- dan neşredilmekte olan H•· EylOI nihayetine kadar 11 
maslnl ve derhal tatbikata vacılık ve Spor mecmuasını 

ikmal edilecek.. fi 
geçmesini temenni ederiz. 195 inci sayısı da çok ne 5 

İzmir-Karşıyaka arasında iş- ve zengin olarak çıkmıştır: 
İtalya liyen vapurların yanaşması için içinde lnönü kampı faaliyetio1 

ikinci kontenjanı ayırdı yapılmakta olan Konak iske· tesbit eden fotoğraflar dı 
Türkiye- ltalya ticaret an- lesi, Ağustos nihayttinde bit· vardır. 

}aşmasının üçüncü maddesi miş olacaktı. Tavsiye ederiz. 

mucibince, 937 yılının ikinci iskeleyi yapan müteahhid, Çıplak bilgiler 
altı ayı için İtalya hükumeti Liman işletme idaresine mü-

Seyyah lzmirli Emin Süley· 
tarafından memleketimize ay· t d k "d k k b racaa e ere yenı en azı man Pirinçcinin çıkardığı · u 
rılan kontenjan miktarları İktı- çakmak mecburiyetinde kaldı- d 'I/ namdaki kitap hürriyet, e • 
sat Vekaletince şehrimizdeki b ld · l d ğını i irmış ve tes im mü - lette hemşerilik terbiyesi, pro· 
alakadarlara bildirilmiştir. detinin bir ay daha uzatılma· paganda, retorika • hitabet ve 

Bu listedeki başlıca madde· sım istemiştir. hitabet teknikleri, umumi filo· 
leri ve ayrılan kontenjan mik· iskele, Eyliil nihayetine ka· loji dataları, beşerin aslı ve 
tarlarını yazıyoruz: dar herhalde ikmal edilmiş intişarı, antrepolojinin ırk ha~· 

3 milyon litrelik taze balık, bulunacaktır. kındaki son datalara gibi ıntı' 
3 milyon 250 bin litrelik arpa, Bir cevab him münderecatı yüklüdür· 
5 milyon litrelik kuru sebze, Ehemmiyetle tavsiye tderİZ· 
3,5 milyon litrelik ham pamuk, Sayın gazetenizin 20 Tem· J · .ı 
1 milyon 750 bin litrelik zeytin muz 1937 tarihli ve 2775 nu· ngiltere -HollanaO 
yağı, 1 milyon 500 lirelik maralı nüshasının dördüncü Arasmda gizli bir 
kurş•Jn maden cevheri, 1 mil· sütununda (Boldan postası geç muahede mevcutmuş 
yon 250 bin litrelik afyon, 2 gidiyor) başlığı altında intişar Berlin, 27 (Radyo)-Alın " 
milyon litrelik kürk imaline eden yazıya cevabtır. gazeteleri lngiltere ile f el~: 
yarıyan ham deriler, 1 milyon Pazartesi, Salı, Çorşamba, menk hükumeti arasında giı 1 

875 bin litrelik yulaf, 1 mil- Perşembe, Cuma ve Cumartesi bir mukavele mevcut olduğunıJ 
yon 250 bin litrelik kepek, günleri saat 15 te Sarayköy· iddia etmekt:dirler. 
500 bin litrelik kuru üzüm, den Boldana tahrik edilen Bu mukavele, askeridir. ye 
875 bin litrelik mısır, 500litre· postalardan yalnız Çarşamba bir harp vukuunds. lngiltere 
lik yağlı tohumlar, 850bin lit· ve Cuma günlerine ait posta· Hollandanın Cava, Somatt' 
relik yıkanmış ve yıkanmamış lara İzmir postasının yetişe· gibi müstemlekelerinden ati' 

yün, 500 bin litrelik tanenli mediği bittetkik anlaşıldığın· mi şekilde istifade edebile' 
maddeler. dan o günlere ait postaların kt' ce ır. ~ 

Göçmen evleri inşaat. (lzmir treninin Sarayköye vü- Doyçe Alkemanye Ceytuıı~ 
Vilayetimiz dahilinde iskan rudundan sonra) saat 18,30 da gazetesi : 

edilecek göçmenler için inşa tahriki suretiyle gecikmenin "İşte bu sebepledir ki I~' 
olunacak evlerin inşaatında önüne geçildiğinin aynı sütun- giltere Singapur üssü babrı' 
kullanılacak keresteler, dün da neşrini saygılanmla ıica sini takviye etmektedir. 

11 
Denizliden gelmiş ve tesellüm ederim. İngiltere burada bir JsP0~, 
edilmiştir. Göçmen evlerinin Denizli P. T . T. Md. taarruzuna karşı hazırlan01' 
inşasına yakında başlanacaktır. V. Altuğ tadır. ,, demektedir. 

............... lim! .... !:111!1 ... ~--------------------------------· ......................................................... ~? 
------•msı•--------... -----, dan bıraktı . Profesör, genera- Fakat vatanımıza zarar vereni lıyacağım . Lidyayı size aşk - Saat kaçta istiyorsuouı, 

işte ihtiyar profesörü bunun 
için öldürmüş bulunuyorum. 
Çünkü ricalarıma zerre kadar 
ehemmiyet vermiyordu. Ve 
devam eden ısrarım karşısında 
bana müstehzi bir eda ile 
"Matmazel.. Bu talebe sizin 
akrabanız mıdır?. Hayır! Şu 
halde bu delikanlıya bu kadar mıştır . zifesine başlamıştır. 

1 Ci I• z ı• c ı• han g ı• r lin vicdanındaki mücadeleyi bulmak vazifesinin bılbassa heyecanlarının en üst derece· - Saat beşe doğru otutS 
mükemmel surette anlıyordu. size verildiğini unutmayınız. sinde göstereceğim . bu haldi.! çok iyi olacak! 

u ~ General Mars, bunları dü- - nutmuyorum ve hiç fil im d e alacaksınız. Şimdi - Pekala.. Saat 
~_.._._..~ 

şünürken kendi kendine: şüphesiz bu haini ben mey· söyleyiniz, başka istediğiniz doğru! ~· 
-22- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

insan için bu gibi hallerde 
aşktan daha büyük müessir 
olamaz. Siz, Lidyayı a'jkınızı 

ileri sürerek tehyiç edeceksi· 
niz. Ben bu halde fil iminizi 
alacağım. 

- Buna imkan yoktur, pro· 
fesörüm. Bu teklifiniz gayri 
ahlakidir, ben böyle bir ah· 
laksızlığı irtikap edemem. 

- Generalim, çok rıca 
ederim, çok yalvarırım . Şu 
anda vatan selametinin mev· 
zubahs olduğunu da unutma· 
manız lazımdır. 

General, vatan davasının 

durdu, inad ve ısrar kuvveti 
kırıl ır gibi oldu. 

Lidya kimdi? Şimdiye ka· 
dar hüviyeti meçhul bir kadın. 
Fakat belki de Ardenyanın 
en büyük ve en korkunç bir 
bir düşmanı.. Eğer Lidya 
böyle )ir kadın ise, her fena 
muameleye hak kazanmış ol
maz mıydı? Milyonlarca in
sandan mürekkep bir mem· 
leketi mahva yürüyen bir 
kadın merhamete layık olabilir 
miydi? Hayır, hayır!. Bin defa 
hayır .. 

Profesör Roz, generalin dü
"h;, 

- Ya, Lidyanın casusluk dana çıkaracağım. Fakat gayri birşey kaldı mı? - Fakat daha evelden eef' 
ve bu hadiselerle hiçbir ala· ahlaki vasıtalara baş vurmı- D edi. nize gdmek isterim. Bazı Y ~e 
kası yoksa.. Bu kadının şeref yacağım. General Mars, bu sözleri leri gözden geçirmeliyiın t· 
ve baysiyetini ne ile iade ede· - Pekala .. Siz icab ett iği derin bir iğbirarla söylemişti. makinemin yerini de tayin e 
biliriz?. Alınan filim bir skan· şekilde çalışmız, yeter ki he- Profesörün her istediğini tam mek lazımdır. 1• 

dal olmaz mı? defe varmak mümkün olabil- - Peka"la·.. Ne zaman gt bir şekilde kabul etmekle · 
Dfiye düşündü. Ve birden sini. beraber, bu istenilen şeylerin mek istiyorsunuz? 

pro esöre: Profesör bunları müstehzi 1 
Y Yerinde olmadığını da sözle· - Saat dörde doğru 

- a hadiseler ve vak'a- Bir tebessüm ile söyledi. Ge- d rse' 
k rindeki şiddet ve eda sarih Maamaf'h a u e e 

(ar tasavvur etti terimizin ta· neral Mars bunu farketti ve - 1 rz . W 
mamile zıddı çıkarsa. Buna asabi bir halde: surette bildiriyordu. niz anahtarı size vereyıın•. iı· 
da imkan vardır, değil mi? - Sizin gibi hareket et- Profesör, bu vaziyete hiç tediğiniz zaman gidebilirsıll ~ 

- Evet. miyeceğim. Sizin nazariyeleri· dikkat etmemiş gibi, fakat - Buna lüzüm yok, gerı 
- Pekala.. Lidya bir casus nizin maddi işlerde zerre kll· soğuk bir eda ile: ralim. .. ttl1 

vatanımızın bir haini değilse? dar kıymeti olmadığı görüle- - Bayanla mülakatınızı bu - Pekala .. Ben saat uç~ 
- Çok şayanı şükran bir cektir. Bunun için aşk yuva· akşam için bize ihzar edebilir itibaren evde bulunacağııJl 

neticeye varmış oluruz. Aldı- mızı emrinize terk ediyorum. misiniz? sizi bekliyeceğim . 
f .. ~~;;,,· .. ;.. ..~L- M•= .... L@-•M " =--- ___ .J. . 'UMU ?~ ?ı; ?7 ') ~- --· 

,, 
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§:yahat mf'ktubları: la::.Alh1 Avrupanın her tarafına ,Tü.r_kün. cihan .me. 
~orfuda, maruf Kayser ~-Jl yaş üzüm göndereceğiz·:;,~~e~~:;e::dıye 

Vilhelmin 
''D ·-·-

ünya Alman süngüleri üstün-
de duruyor,, diyen imparatorun 
Yatak odaları bile herkese acık .. 

t 

Yazan: ı. 'uri Sıtkı Erboy 

-2-
.
1 

Serin, fakat sakin bir hava 
1 
c tam vaktinde Korfu ada· 

sına geldik. Mediteranenin bu 
tn ıevimli ve en yeşil adası
~ın bende unutulmaz hatıra· 
•rı vard ır. 
\' Çocukluğumda. gençliğimde 
y c, haydi itiraf edeyim, ihti· 
arlığımda bile bu adaya uğ· 

d'•dıkça zevk aldım, neşe duy· 
uın. 

Evet; bu ada Mediteranenin 
:~ güzül bir adesıdır. Her ta
y 1 bağlık, bahçelik olan bu 
b~t, denilebilir ki cennetten 
h~r kö~edir. Böyle olmasaydı; 
t'~r vakitler kılıncının kuvve· 
~ dünyayı titrettiğine kani 
ka. n Kayser Vilhelm burada 
rı 'tnı }'aptınrdı? O ki, ciha· 
irJ~ hakim olmak iddiasında 
1 

1 Ve istediği yerde kasrların, 
l~~~Yların en ,iyisini yaptırabi· 
b. '· Burasını tercihte elbette 
it b p 
1 

ae ep vardı, bu sebebi 
~;. tikadan fazla, yerin güzel
t..~nde aramak her halde daha 
<qun • 

asıp olur. 
t Burada deniz açık mavi 
~~t~dir, o kadar ki, denizin 
~ .. 1nı görmek her vakit için 
'i U?'kündür. Ya bahçelerinin 

~~~ll~ğ~ ve yeşil dağlarının gü· 
kı ıse tarife sığmaz. 

td~orfuya her geldiğimde şair, 
ıp olmadığıma yanarım. 

ti~ enteli bir kayık ile şehre 
lıı . k Ve bir otomobil ile Gas· 
~deki Kayser sarayına gittik. 
.ttl;.Ya adanın bir tarafından 
da 1~ v~ diğer tarafından 
lo~duk. Gidit, geliş otuz ki
ııı t'tro kadar. Bu otuz kilo· 
tıa~0nun yirmi dokuz kilo· 

V CJa~ asfalt. 
•çık •ktıle benim gibi tek atlı 
~I arabalarla buraya gelenler 
la.at tı görünce belediyenin ya· 
t~ Nafıanın himmetine hay· 
dt ~luyorlar. Son seyahatim
h.. Palı bulduğum kasrın zi
.. "lct · · biit .. Çısı çok ... Zaranm hemen 
lirıı~I) Yolcularile burada se· 
~~tık. Bir vakitler gazino 
' kullanılmak istenilen 
~ııt~' çok temiz tutuluyor ve 

1 11 ~imdi bir müze olmuştur. 
birı ltlparatorun, imparatoriçe· 
hile Y~tak odaları, banyoları 
'.ııya~etçilere açık. Hey gidi 
~ dunya heyi Yakın bir 
bıa,1 le buna kim inanırdı ve 
İdi? ':1 görmek kimin haddi 
~dDünya Alman süngüleri 
' e duruyor n diyecek ka
~ ht~dretli bir imparatorun 
"çık tını yerleri şimdi herkese 

y"· 
~-~·~ hukumeti tarihi ve 
")d I çıler dolayısile şehre 
~i: 1 olan bu binayı ve bah· 
~~i 1 olduğu gibi muhafaza 

'· . ~rn· 
~ilde 1 yıkılmış, mihrab ye· 
~ !lrıi~erler değil mi? Bu defa 
~e rab yıkıJmış, cami ye· 

c,~ 
)~ Vakit Korfudan ayrılı· 
~~ "c balık sırtı bir deniz· 
~~ahatimize devam edi· 
~~·d Yolcuların ricası üzerine 
~ .,_ • Ylrım saat fazla ka-

. ~11urun 
' 

emrini verdi. Vapur mektebe 
geç kalmış bir ta!ebe gibı 
hızlı, hızlı Arnavutluğun ilk 
iskelesine doğru gidiyor. 

"' "' * Bizdee iken ismi Ayasaran· 
da olan bu kasabacığın şim· 
diki ismi Santi Kuvaranta. 

Bu kadar şatafatlı bir isme 
aldanıp ta kasabaya çıkma, 

aldar.ırsınl. Çıplak bir dağ 
eteğinin kenannda ufacık bir 
köy. Maamafih üç dört sene 
içinde epeyce terakki etmiş 
Böyle giderse Arnavutluğun 
başlıbaşına bir limanı olmağa 

namzed. 
Ben çıkmadığım gibi, her yere 
çıkmak için seyahat edenler· 
den çıkan olmadı. Var sen 
kıyas eti 

* "'* Sabah erkenden Biredisi li· 
manına girerek rıhtıma yanaş
tık. Hafif halif yağmur çiseli· 
yor. Rıhtımda ve rıhtımdan 
görülen yollarda henüz kimse· 
ler yok, birkaç resmi memur 
ve hamallardan başka. 

Saat ilerledikçe sıcak faz· 
lalaşıyor, İtalyanın şarkta ilk 
limanı, aynı zamanda da deniz 
karargahı i~iş. 

iki Amerikalı kadın seyyah 
şehre ilk çıkanlardır. Şehri 

gezecekler zannetmiştim. Hal· 
buki maksatları fotoğraf almak 
imiş. Genci gümrük duvarına 
sırtını, gözüne de makineyi da· 
yadı, poz alıyor. 

Otomatik fotoğraf makine· 
sinin düğmesine basmadan, 
polisin eli ensesine bastı. 

Sonradan anladık ki memnu 
mıntaka imiş. 

Sıcak gittikçe fazlalaşıyor, 
nefes almak bile darlaşıyor. 

yapılacak şey vapurun vantila· 
törlerinin serinliğine sığınmak. 
Biz de öyle yaptık ve dört 
gözle hareket vaktini bekledik. 

* "' .. 
Birendiziden hareketle, ge· 

riye yarım tur yaparak Avlun· 
yaya doğru gidiyoruz, bu gi· 
diş Adriyatiğe giriştir. Adri· 
yatiğin şark sahillerini takip 
ile Venediğe varmak için da
ha dört gün yol gideceğiz. 
Hava müsaid, yol arkadaşları 
"elleri düzgün Vf': musahabet· 
leri tatlı insanlar". Gün dedi· 
ğin ne oluyor? Seneler geçi· · 
yor da farkına varmıyoruz. 
Elbet bu dört gün geçecek, 
dört gün değil koca bir ömür 
geçecek te hissetmiyeceğiz. 

Adriyatiğin garp sahillerini 
pek bilmiyorum amma şark 

sahillerini Boğaziçi kadar iyi 
bilirim. Buradan geçen vapur· 
ların bir çoğu Salıpazarı, 
Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy 
gibi giderler. Hemen hemen 
her limana uğrarlar. Biz de 
öyle yapacağız. Arnavutluğun, 
Yugoslavyanın, ltalyanın bu· 
radaki bellibaşlı limanlarına 
uğrıyacağız. Bir sürü meskun 
ve gayri meskun adanın önün· 
den, arkasından, sağından so
lundan geçeceğiz. Avlunya 
uzaktan görünmeğe başladı. 

Onlar ve diğerleri 
Bu aşağıda yazacağım şey· 

leri, dün bana, değerli, mü· 
nevver ve tanınmış bir dos· 
tum anlattı. Söz, hakikaten 
san'at ve güzellik aşkı taşıyan 
ve güzeli ği arıyan edib ve 
şairlerin rate oldukları hak
kında, bir Fransız şairinin iti· 
raflarına aid hikaye ile başla
mıştı. Dostum: 

- Evet · dedi • güzelliği 
ararız, fakat bulabilir miyiz, 
onu yakalıyabilir miyiz, haşa!. 
Fakat cildlerle manzum yazıp 
akademiye giden ve nışan 

alanlar rate değildirler, çÜn· 
kü onların aradığı güzellik 
değil, şahsi saadet, servet, 
mevki ve ihtişamdır. 

Dostum bu cümlelerden son· 
ra şöylece devam etti: 

- Umumi harpte, lstanbul
da ( ...... ) da oturuyorduk. Son 
zamanlarda ismi sık sık do
laşan Bay ( ...... )da orada idi. 
Bana döndü: 

- Yahu • dedi · gayet gü· 
zel kostümler var. Git, ellişer 
liraya iki takım al. 

- Alamam, dedim. 
- Canım • dedi • çok şık 

ve nefis kostümler. Mutlaka al. 
- imkanı yok · dedim · ala

mam be birader. 
- Fakat • dedi · söz dinle· 

mek istemiyorsun!. Al şu kos· 
tümlerden iki tane ve; yarın 
bana gel! 

Ben de duramadım: 
- Evvela alamam • dedim· 

sonra da sana gelemem. 
Yüzüme hayretle bakıyordu. 

sözümü tamamladım: 
- Çünkü ben elli lira ma· 

aşlıyım. iki aylık maaşımı kos· 
lÜme veremem. 

Dostum, bu hikayeye şunu 
da ilave etti: 

- Evelki gün bir yerde, 
zengin bir tacirle oturuyor· 
duk. Ona sordum: 

- Beş yüz bin liralık bir 
varidat için ne kadar sermaye 
lazımdır? 

- iki yüz bin lira · dedi · 
bu kadar kafi. 

- Ya · dedim · demek yal· 
nız iki yüz bin lira kafi, ha? 

Gayet tabii, sanki fevkalade 
birşey değilmiş gibi: 

- Öyle ya canım -dedi· ne 
olacak? 

Yüzüne baktım: 
- Ayol - dedim • sen 200 

bin liradan bahsediyorsun .. 
Halbuki şu, iki bin lira deni· 
len şey nasıldır, sen evvela 
onu anlatsana bana? 

---...:.Çimdik 
Japonyamn Roma sefiri 

Roma, 27 (Radyo) - ltal· 
ya Hariciye Nazırı Kont Cia
no, Japonyanın yenı Roma 
sefiri Bay Otayı kabul etmiş· 
tir. Japon sefiri yarın itimad· 
namesini krala verecektir. 

müsaid iken birdenbire rüz
gar çıktı, hamulesi pek az olan 
vapur şimdi sukabağı gibi 
çalkalanıp duruyor. 

Vapur, güç bela Avlunya 
önüne demir attı. Cenubu şar· 
kiden gelen ruzgar, vapuru 
bir pervane gibi çevırıyor. 
Uzaktan görünen bir romor· 
köre bağlı iki mavuna, dalga
lar la mücadele eaerek vapura 
doğru geliyor. Binbir güçlük 
ile vapura yanaşan mavuna· 
larda yün çuvalları ile kuru· 
muş bağırsak fıçıları var. Bu 
kadar zahmet bunun için imış 

eki. 

- Başı 1 inci sahifede -
ıZed bulunduğu şüphe götür
mez bir hakikattir. Her sene 
mütezayid bir istihsal inkişafı 
gösteren üzümlerimizin yalnız 
kuru olarak Avrupaya ihracı 
meselesi, iklim ve tabiatin 
mümtaz bahşayişi ile dünyanın 
en güzel üzümünü ve mahsu· 
lünü veren memleketimiz için 
kafi gelemezdi. Bu itibarla 
üzümün dahilde ve hariçte 
yaş olarak, kuru olarak, şarap 
olarak ve üzümden imali ka· 
bil olan her şekil ve suretle 
sürümünü temin etmek elzem· 
di. Kuru üzümlerimlerimizin 
Avrupada ihraz ettiği imtiyaz· 
lı mevkie nazaran bunun yaş 
olarak ihracında da memleke
te büyük faydalar temin ede· 
ceği muhakkaktır. 

Şimdiye kadar yapılan bir 
çok münforit teşebbüsler, ge· 
rek bu işin bir teşkilata rap· 
tedilmemesi ve gerek bida· 
yette fazla sermayeye lüzum 
göstermesi yüzünden maatte
essüf ileri götüriilemedi.Cum
huriyet hükumetinin, kudretli 
azim ve idaresi bu işte de bize 
rehber oldu. Biz, bu işe bir 
kazanç gayesile veya bir men· 
faat hırsile değil, telakki ey· 
lediğimiz emır ve direktifler 
dairesinde ve yaş üzümleri· 
mizi Avrupa piyasalarında ta· 
nıtmak ve bu bakımdan ihra· 
catımızı ziyadel~ştirerek müs
tahsile ayrıca menfaat temin 
etmek için teşebbüs ettik. 
Teşebbüsün azameti ve riskin 
ehemmiyeti karşışmda irkilme· 
mek için şimdiye kadar giriş· 
tiği bütün iktısadi işlerde 

memlekete en menfaatli ve 
millet hayrına en yüksek teza· 0 

hürlü neticeler alan devletin 
fiili muzaherdi lazımdır. Mad· 
di ve manevi sahada ibzal 
buyurulan bu muzaheret temin 
edildikten sonra artık pilanlı 
bir şekilde harekete geçmek· 
ten başka bir iş kalmamıştı. 

Yaş üzüm sevkiyatı ışıne 
bundan iki ay evel başladık. 
Avrupaya ve İngiltereye muh· 
telif kollardan, muhtelif vası· 
talarla sevkiyat meselesini 
tetkik ettik. Memleket dahi· 
!inde tlzüm toplamak ameli
yesini, toplanan üzümlerin 
muhtelif mahallerde ve depo· 
larda işletilmesini, frigorifik 
dairesi tesisatını ve nihayet 
en mühim mesele olan soğuk 
hava ambarlı vapurlarda na· 
kil meselesini uzun uzadıya 
tetkik ve mütalea ettik. Vak· 
tin geç olmasına binaen pla· 
nımızın ilk safhalarını tama
men tatbik imkanlarını bula· 
mamakla beraber, ikinci saf
hasında, yani sevkiyat ve nak
yat işlerinde az çok bir netice 
elde ettik. Ve bu sene ıçın 
2000·2500 ton yaşüzüm sev-

Gece yarısı Draç limanına 
geldik. Hayret, hem de bin 
değil, yüz bin hayret.. Draçta 
çok büyük ve fevkalade mo· 
dern bir liman, müteaddit 
rıhtımlar yapılmış. Uyku ser· 
semliğile rüya görüyorum san-
ma; bu bir hakikattir, liman 
var, rıhtımlar var, yelkenlilerin 
yanaşması için limanın ıçıne 
uzatılmış bir dil var ve bunlar, 
bu muazzam eserler iki sene 
zarfında yapılmış .. 

İzmir limanının yapılacağını 
kırk senedir duyarım! Ben gö· 
remiyeceğim, bari benden son
rakiler görse ... 

Nari Sıtkı Erhog 

kine karar verdik. Bunun için 
gerek f ngiltereye ve gerek 
Almanya, lsveç ve Norveçe 
işliyen vapurların soğuk hava 
d«":polu vapurlardan olmasına 
bilhassa dikkat ve itina ettik. 
Bağlardan kesilen üzümler 
muntazam ve hususi ambalaj· 
lar içinde evvela lzmirde ha· 
zırladığımız soğuk hava de· 
polarma konacak, orada ipti
dai ve ihzari soğutma ameli· 
yesinden sonra vapurların so· 
ğuk hava depolarına nakledi· 
lecektir. Vapurlar, Londra ve· 
ya Hamburgla keza konteyner 
tabir edilen hususi sandıklarla 
limanda bulunan soğuk hava 
depolarına naklolunacak ve 
oradan müstehlike arzedile· 
cektir. Bunlardan başka Sefa· 
nik tarikile ve frigorifik va· 
gonlar dahilinde berri Avru· 
panın muhtelif memleketlerine 
bir miktar üzüm sevkedile· 
cektir. 

Yaş ÜlÜm ihracatı için da
hili teşkilat ve tesisatımız 
noksan olduğu gibi harici sa· 
tış teşkilatımızın da tam ve 
mükemmel olduğunu iddia 
edemem. Bundan başka Av· 
rupa için yepyeni bir tip olan 
çekirdeksiz ve razakı üzümle· 
rimizin ne suretle telakki edi · 
leceğini şimdiden kestiremem. 
Bu tecrübenin vereceği ders· 
!erden de istifade ederek ge· 
lecek seneden itibaren cihan 
pazarlarına çok daha müceh· 
hez ve kuvvetli bir surette 
çıkacağımızı ümit ederim. 
Üzümlerimizin nefasetine ve 
fiat bakımından rakip mem
leketler fiatlerinin dununda 
olmasına nazaran Avrupa pi
yasalarında Bulgar, Yunan, 
Kaliforniya, Avusturalya, ce· 
nubi Afrika ve ispanya üziim
lerine rekabet edebileceğimizi 
ve az bir zaman zarfında Av· 
rupa piyasalarında Türk üzü
münün müstesna bir mevki 
ihraz edeceğini kuvvetle tah· 
min ederim. Bu tahminimizin 
tahakkuk ettiği gün hayatımı· 
zın en mesut ve büyük günü· 
nü. yaşacağımızı da ilaveye 
lüzum görürüm. 

Kooperatifler: 
Biliyorsunu;: ki, Kooperatif 

teşkilatımız bitmiştir. Yani İn· 
cir ve üzüm mıntakalarında 
15 kooperatif teşekkül etmiş 

ve bu kooperatiflerin birlik 
heyeti umumiyesi bundan evel 
içtima ederek yönetim kurulu 
azalarını seçmişlerdir. Birlik 
yönetim kurulu vazifesine baş· 
lamıştır. Gerek incir ve gerek 
üzüm kooperatiflerinin birliğe 
t.;min edeceği miktarı, istihsal 
miktarının yüzde yirmi beşi 
olarak tahmin ediyoruz. Bu 
yüksek mikdarın işletilme ve 
satılması hususundaki ehem
miyet ve müşkülatı tabii tak
dir edersiniz. On beş giin sonra 
dahilen bize gönderilnıe:ğe 
başlanacak olan bu mahsul· 
leri, burada derhal işletmek, 

temiz ve cazip ambalajlar 
ıçinde ve standardize edilmiş 

bir halde ihraç etmt'k için 
lazımgelen bütün tertibatı al· 
maktayız. Kurum tarafından 
yaptırılmakta olan üzüm ve 

mcir işletme tesisatının lzmi· 
rin en mühim ve modern bir 
tesisatı olacağını tahmin ede· 
rim. Y.alnız işletme müessese· 
lerimizde 3000 amele çalışa
cak ve günde 200· 250 ton 
mal işlenebilecektir. işletme 

Sivas, 27 (A.A.) - Selçuk 
medeniyeti şaheserlerinden Şi
f aiye medresesinde ve Gök 
medresede ilmi bir temizleme 
ameliyesine girişilmiştir. Yedi 
asırdan fazla bir zamanın ya
digarı olan bu yüksek ınede· 
niyet eserlerimizde saltanat 
devrinde askerlikten kurtulmak 
için medrese talebesi yazılan 
tüfeyliieri barındırmak için her 
kemerin altında kerpiç ve 
ağaçlardan birer oda yapıla-

rak bu çirkin şeylerle binaların 
mimarisi ve orijinal güzellik· 
leri tahrif olunmuştur. 

1218 yılında Türkün cihan 
medeniyetine hediye etmiş ol
duğu bir hastane olan Şifaiye 
medresesinde ameliyat ikmal 
edilmiş ve içinden 3221 at 
torbaşı toprak ve moloz taşın· 
mıştır. Neticede binaların mi· 
mari zenginliği ve sıvalar al· 
tında kalmış kıymetli çinileri 
meydana çıkmıstır. Ameliyat 
Kültür Bakanlığı abideleri ko· 
ruma heyeti üye ve mutahassıs 
mimar Sedad Çetintaşın ça· 
lışma ve nezareti altında cere· 
yan etmektedir. Şimdi halk ve 
Sivas münevverleri binayı zi· 
yarete gelmekte ve abideleri· 
miz üzerinde dünkü saltanatın 
kara zihniyeti ile bugünkü 
cumhuriyetin şuurlu görüşü 
arasında vazih bir mukayese 
mevzuu olan ' bu teşebbüsü 
şükran hislerile karşılamakta· 
dırlar. ...................... 
müesseselerimizin sıhhi ve fenni 
şekilde tanzim ve orada çalı· 
şacak amelenin hertürlü sıhhi 
ve medeni ihtiyaçlarının temi· 
nine çalışılmaktadır. 

Mahsullerimizin Avrupa pi· 
yasalarında müstahsilin men· 
faatine en muvafık bir şekilde 
satılması için lazımgelen teş· 
kilatı yapmaktayız. Bunun için 
bilhassa Londrada, Hamburgta 
ve Baltık denizi memleketle
rini ihtiva etmek üzere Lehis· 
tanda yani en ehemmiyet)i 
merkezlerde üç mühim şube 
açıyoruz. 

Avrupadaki bürolarımız, 
memleketin en büyük alıcı ve 
ajanlarile münasebet peyda 
edecek ve orada yapılacak 
satışlarımızı bilfiil idare ede· 
cektir. Bu mümessiller, ayni 
zamanda bizim, cihan pazar· 
larile olan daimi alaka ve 
münasebetimizi de temin et
miş olacaklardır . 

- Üzüm Kurumu, yalnız 
kooperatiflerin mallannı işle· 
tip satmakla mı meşgul ola
cak, yoksa gene üzüm müba· 
yaa edecek midir? 

- Kooperatiflerin mahsul· 
leri, umum istihsalatın yüzde 
yirmi beşi olduğuna nazaran bu 
yüksek mikdarı işletmek ve 
satmak keyfiyeti -kurumun 
esas vazifeleri meyanına dahil 
olmakla beraber bu mikdar 
mahsulün elde bulunmasına 
rağmen piyasada ve Borsada 
fiatlerde vukua gelebilecek 
herhangi bir anormal vaziyet 
muvacehesinde Üzüm Kuru· 
munun lakayt kalamıyacağına 
ve kemafissabık nazımlık ro· 
lünü ifa edeceğine şüphe 
yoktur. 

Giriştiğimiz büyük işde mu· 
vaff akıyetin büyük amillerin· 
den biri de ortak müstahsil· 
lerin, kooperatifçiliğe ve koo
peratif idarelerine karşı derin 
bir itimatla bağlı kalmalarıdır. 
Şeflerimizin teveccüh ve iti
matları üzerimizde oldukça bu 
muazzam ışın memleket ve 
millet nef'ine hayırlı neticeler 
verebilmesi için gayretin en 
son haddine kadar yükselerek 
çalışacağımız muhakkaktır. 



Sayfa 6 

Gizli ilimler 
mi1sbet midir? 
Kahin bir kadın 

bunu ispat edecekmiş 
Liyonda gizli ilimler aka· 

demisi kuruldu 
Kehanet, büyü, müneccim

lik ... Yirminci asırda bulunma
mıza rağmen hemen her ta
rafta taraftar bulan şeylerdir .. 
Eski zamanlarda, ilmin bu 
kadar müsbetleşmediği bir 
za nanda esrarengiz şeylere, 

gizli ilimlere inanmak bir de
receye kadar mazur görülebi
lir. Fakat şimdi? 

Yirminci asrın Avrupanın 

en büyük ve tabiatile fen aka
demilerinin en kuvvetlilerinin 
bulunduğu , ehirlerinde yerleş
miş olan kahinleri, büyücü ve 
müneccimleri şimdi yeni bir 
cephe a\m1şlardır. Kahinlik ve 
müneccimlik ve büyücülük te 
artık ilim, hesap işi olmuştur! 
demektedirler. 

Yirminci asır sihirbazlarının 
bu iddiaları yeni birşey de· 
ğildir. Çin müneccimleri, hü
kümdarlarının hayat ve mu
vaffakıyetlerini yıld1zların sey
rühareketlerini hesaplıyarak 
tanzim ettiklerim iddia eder· 
lerdi. Ehramların da arzın is
tikbalini gösteren ve derin 
hesaplara göre kurulan abi
deler olduğunu bugün iddia 
edenler ve istikbalimiz. hak
kında ehramlardan istihraçlar 
yapanlar vardır. 

Liyonda bir gizli ilimler 
akademisi kurulmuştur. Bu 
akademinin hedefi gizli ilim
lerin, müsbet ilimler arasında 

yer bulacak kadar kuvvetli ve 
müsbet olduklarını cihana öğ· 
retmek imiş. 

Liyon gizli ilimler akade
misi bu sene için Fransanın 

en şöhretli kahini olan Leyla 
Tefren adlı kadını nümune 
ittihaz edecektir. Leyla Tcfren, 
hususi veya umumi vaziyetler 
üzerine -istikbalde bazı haber
ler verecek ve bunlar Liyon 
noterliği tarafından tesbit edi· 
lecektir. Leyla Tefrenin söyle· 
diği sözlerin ve verdiği ha
berlerin sureti tahakkuku gene 
aynı noterlik tarafından zapıt 
ve tesbit edilecektir. Bu ke
hanetlerin tahakkuk müddeti 
azami bir senedir. 

Sene nihayetinde akademi, 
söylenen sözler ve haberlerle 
tahakkuk eden neticeleri, no· 
ter kayttları ve fotograflarla 
mukayese ve elde edilen ne
ticeleri ilan edecektir. 

iddialarla neticeler arasında 
akademinin tasavvur ettiği mu
tabakat elde edilirse, gelecek 
sene yeni bir cereyan başgös
terecektir. Akademi, gene 
Leyla Tefrenin istikbali oku
mak için kullandığı usulü 
herkesin anlıyabileceği bir şe· 
kilde izah ve neşredecek ve ... 
Sihirbazlık veya kehanetin de 
nihayet müsbet bir ilim oldu
~unu gösterecektir! 

• • 
Bizce, bu işe a olmıyacak 

bir dua daha!,, demek la
zımdır. ----- -

Yunanistan 
Almanyaya UzUm ihracı 

için mUsaade verdi 
Atina, 27 (Radyo) - Milli 

lktısad Nazırı Almanyaya 7 
bin ton çekirdeksiz ve 15 
milyon Venedik litresi mikta· 
rında korent üzümü ihracına 

Sanayileşme 

hareketleri 
- Başı 1 inci sahi/ede -
sanayiletma hareketimizin İıtanbul· 
da göze çarpacağını ve hilk.ılmeti· 

zin bu hu~ucıtaki teşebbiıılere dai· 
ma yardımcı olacağını söylemiotir. 

Yerli mallar birliği genel eek· 
releri ıle hir sövlev vermiş ve ser· 
giııin, aynı zamanc1ıt birliğin onun• 
cu yıldönümüne rastlaclığını, yerli 
malını hall.:a tanıtmak için açılan 
serginin i minin, artık değiotirile· 

rek, [sanayide ilerleme] iemioi ala· 
cııAını söyleıııiştir. 

ANADOLU 

Meksikada müthiş bir · 
zelzele oldu. --·--Enkaz altınd<ı kalanlar coktur. 

1 

Moltrato kasabası mahvoldu 
Meksiko, 27 (Radyo) - Şiddetli bir zelzele neticesinde 

birçok binalar yıkılmıştır. Köylerde enka:ı altında kalanların 
çok C1lduğu söyleniyor. Vuratrosta enkaz altından 40 cesed 
çıkarılmıştır. 

Moltrato kasabası, tamamen mahvolmuştur. Burada da en-
kaz altından mütemadiyen ölü çıkarılmaktadır. 

Genel sekreter, İEtıınhul sergi 

biuasile sanayi birliğinin, devlet Romanvada Suriye hükumeti 
kontrolu altına alınma!!ını iste· 'J 

mi~tir. ·Departmanlar seçi- Taksim kararını pro-
y erli wallar sergi i , fazla zen· 1 mı· sona erdı· testo edecek 

gin olmamakla beraber itina ile 

tr.rtib edilmiş ve bilhassa tekniğe Bükreş, 26 (A.A.) _ De- Şam, 27 (Radyo) - Suriye 

lzmir sicilli ti
caret memur. 
luğundan: 

Feshedilmiş olan Türkiye 
Mensucat fabrikaları limited 
şirketinin borç ve abcaklnrını 
yeni teşekkül eden Türkiye 
Mensucat fabr i kalar ı Türk 
Anonim şirketinin kabul etti· 
ğini mütedair idare meclisi 
kararı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2046 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
Han olunur. 
İzmir Sicilli Ticaret memurluğu 

Resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

Bir karar 
büyük ehemmiyet veriloıittir. partmanlar umumi meclisleri- hükumeti, Filistin İngiliz ali 
U k Ş kt h Türkiye Mensucat Fabrika-.za ar a arp nin dün 16 departmanda komiseri Sir Arthur Vaşoba 

)arı Türk Anonim Şirketi 
teh f ihesi var yapılan intihabatı ile iki ay· Filistinin taksimi aleyhinde medisi idaresinin 26 Mayıs 

de ölmüştür. danberi devam etmekte olan bir protesto göndermiştir. 1937 tarihine müsadif Çar-
Nankin, 27 (Radyo) - Son idari intihabat hitama er- Kudüsten alınan bir habere şamba günü vaki içtimama 

haberlere göre, Japon ültima- miştir. göre, Filistin Arab komitesi, ait zabıtnamedir. 
tomunu Çin hükumeti kabul Bu 16 departmanda yapı· Müftünün riyasetinde bir ko· No. 1 
etmemiştir. Ültimatomun müd· lan intihabatın bu sabah öğ- misyon teşkil etmiştir. Bu ko· İçtimada hazır bulunanlar: 
deti bugün bimiştir. renilen neticelerine göre, milli misyon, hemen Cenevreye Bay Moris Verbek, Bay Sü-

Çin hükumeti; Çin kuvvet- çiftçi fırkası 120,000, liberal gidecek ve Uluslar Sosyetesi lcyman Faik Ôzkan, Bay Hü· 
leri kumandanı general Sen hükumet fırkası l 10,000, milli nezdinde Filistinin taksimini seyin Fevzi Beler, lzmirde 
Soban telgrafla uzlaşmak im- hıristiyan fırkas1 45,000, Ro· protesto edecektir. bulunmadığı için Bay Jaak 
kanının elde edilemediğini ve manya cephesi 37,000 rey Neef içtimada bulunamamıştır. 
Japon mütearrızlarına silahla kazanmışlardır. Dain/er Vekili l - Esas mukavelename-
mukabele etmesi lüzumunu bil- 1 t b 1 ld 0 

• • d ' · dd · dirmiştir. Geçen aylarda diğer de- s an u a ge ı mızın on ye ınc1 ma esı mu-
t 1 d 1 1 · lstanbul, 27 (Hususi)- Da- cibince Meclisi idare Riyase· Tiençinde örfi idare ilan par man Ar 8 yapı mış o an m-

t.h b t t. 1 · ·d· ı'nler y ... k1·11• B. Zeka~i. borçlar tine Bay ]ak Neef, Reis ve-
edilmiştir. ı a a ne ıce erı şu ı ı: .... 

k l · · killiğine Bay Süleyman Faik 
Askeri hareketler heriki ta- Liberaller 347 ,000, milli işini görüşme üzere şe mmıze Ô 

rafta çok büyüktür. Japonlar çiftçiler 307 ,000, milli hnisti- gelmiştir. zkan intihap olunmuştur. 

2 - Esas mukavelename· Pekin şimalinden taarruza ha- yanlar 200,000, Romanya ( "\ 
zırlanmaktadır. cephesi 121,000 Y t 1 rnizin 11 ci ve 16 cı mad-

Ünited Prese göre, Şimali Dün liberal fırkası 8 de· 0080 gaze e-, delerine istinaden ilk içtima 

Ç. k tl · k ı Ja • k } ı edecek olan heyeti umumiye· rn uvve erı uman am - partmanda, milli çiftçiler 1 Si o uyan ara 
1 P k. · · nin tasvibine arzedilmek şar-pon arın e ıne gırmesıne departmanda ve milli hıristi· 

d d·1 · ğ' · b'l Aşalrıdaki gazetelerin aylık tiyle Bay Alfred Döis Meclisi 
müsaa e e 1 mıyece ını 1 • yanlar da 1 departmanda ek· 5 1 
d Ak kd. d k abone fiatlerimiz yalnız 120 dare azalığına· seçilmiştir. 
irmiştir. si ta 1r e ço seriyet kazanmışlardır. 
"dh. b' h b b 1 kt kuruştur. Bundan mada her 3 - Şark Sanayi Kumpan-

mu ış ır ar aş ıyaca Dlr. Hitama ermiş olan intiha- abone müşterimize her ay yası tarafından Şirketimize fe-
Tokyo, 26 ( A.A. ) - o- ba mücadelesine hususi bir ragv edilecek olan fabrikanın 

mel. Aı'ansından· ı'ki güzel romanımızı dahi 
· h f d 1 k d ferağını kabule Bay Süleyman Tien. Çinden bildirildiğine e emmiyet at e i me te ir. meccanen hediye edeceğimizi 

Ç k" d Faik Ôzkan ile Bay Fevzi Be-göre, miihim miktarda Çin ün u teşrii evre sona er· bildiririz. 
f kt d. O d J b 1 ler memur edilmiştir. takviye kıtaatının Lang an is· me e ır. rta a i era par· Elefteron Vima, Akropolis, 

tikametine yanaşmalan Üzerine tinin ortadan çekileceğine Proia, Katimerini, Elefteros 4 - Türkiye Mensucat fab-
muhasamatın umumileşmesi dela .. let eden bir takım ala". E E V rikaları Tiirk Limited Şirketi Antropos, tnos, stia, ra-
tehlikesi artmıştır. metler vardır. E k işinin aşağıda yazılı şerait dai-dini, Atinaika Nea, 11ini on 

Tien · Çindeki Japon garni- idari intihabatın neticeleri Mellon, Etniki, Tipos ve resinde devir olunması muva-
nizonu, Langfanga Japon tak· fır~aların kuvvetleri arasındaki fık görülmüştür. 

k 1 l saıre. A. 1 - Kanunusani 1937 
viye ıtaatının vası o muş ve nisbeti ve liberal hükumetin Yunan gazeteleri acentesi 
h J 

· ı · · t h tarihinden 31 Mayıs 1937 ta· emen apon mevzı erını e - halefi hangi fırka olacağını Birincikordon No. 130 
d d Ç k k rihine kadar olan devrei faa· it e en in ıtaatına arşı gösteren bir takım alamet- 1. Kolokoças 
mukabil) taarruza geçmiş ol· !erdir. \.. .) liyetin karü zararı Şirketimize 

duklarını bildirmektedir. ~;;;;;~======================== ait olacaktır. 
Japon tayyareleri müdahale Milli Emlak Müdürlüğünden: B - 31 ilk Kanun 1936 

etmiş ve Çinlileri şiddetle S. No. Lira tarihli ve dosyada mahfuz bu· 
bombardıman etmiştir. Tay- 846 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde şarken bahçe yolu 24250 lunan bilançoda yazılı (234,673) 
yarelere karşı Çinliler tarafın- garben pideci Ali ve Rağıp paşa tarlaları şimalen lira yetmiş dokuz kuruştan 
dan ateş açılmış ise de hiçbir Urla caddesi cenuben firari Dimitriden kalma ibaret aktifle, (248,300) lira 
hC\sar vaki olmamıştır. bahçe ile çevrili tapu kaydına nazaran fazlası ve (86) kuruştan ibaret pasifi 

Japon makamllh Langfang hazineye ait olmak üzere 22047 metre M. bahçe arasındaki (13627) lira ve 7 
yakınindeki Çin kıtaatının hattı kapalı zarf usulile nakden ve 8 senede ödenmek kuruşluk farkı Şark Sanayi 
hareketini hayretle karşılam1ş· uzere. şirketi tarafından tediye edil-
tır. Zira bu kıtaat Tien - Çin 878 Şehitler eski Urlalı yeni 2 nci altın sokağında 160 mek kaydile şirk"!timiz kabul 
belediye reisi olup japonyaya S eski 9 taj ev ikinci tertip tasfiye vesikası ile edecektir. 
en ziyade taraftar biri olmakla ödenmek üzere. C - Limited şirketi tara· 
şöhret kazanmış bulunan g~- 879 Tepecik gelincik sokağında 4 eski ve taj No. hı 140 tından şirketimize devredilecek 
neral Chang Tsou Choungun evin nısıf hissesi şayian 2 ci tertip tasfiye vesi· olan işin tesis ve tanzimi için 
kumandası altındaki 38 nci kasile. mezkur şirket şürekasının sar-
fırkaya mensup bulunmaktadır. 885 Kahramanlar Sepetçi S. 7 taj No. hı dükkan 2 ci 150 fına mecbur olduğu otuz bin 

- tertip tasfiye vesikasile. Türk lirası .şirketi mizın senevi 

OORSA 
886 

894 
896 

Kahramanlar Selanik S. 125 kapu 5 taj No. hı 125 karından amortisman verilmesi 
ev ikinci tertip tasfiye vesikasile ve nizami ihtiyat akçesile ser· 
Şehitler tramvay c. 86 kapu 66 taj No. lu Ev 500 roayeye yüzde beş hissei te· 
Tepecik Sevgi S. 27/1 ve 29 taj No. lu ev '2 ci 200 mcttü tenzil edildikten sonra 1 - ,.,. 

Ozom sabşları 
Ç. Alıcı K. S. 
48 Esnaf Ban. 12 
12 Alyoti 18 

60 YekGn 
450196,5 Eski satış 
450856,5 U. satış 

Zahire sahşlart 
Ç. Cinsi S. K. 
77 Buğday 

5 Va. Arpa 
135 Arpa 
30 Ton Nohut 
50 Ton Kepek 
29 K. Darı 

4 3125 
4 3125 

.. 

K. S. 897 
15 

tertip tasfiye vesikasile. bakiye kalacak miktarın yiizde 
3 cü Süleymaniy~ müliıim Mehmet çıkmazı 12 80 kırkı limited şirkf't i şurekası 
so. No. lu Ev nakden. olan Şark Sanayi Vf' T ekstilx 

18 50 883 Karşıyaka Sütçü çıkmazı yen ı hengam S. No. 47 100 şirketlerınt· vf"rilmek !luretile 

K. S. 
6 
4 50 
4 50 
6 
2 85 
7 

tski 68 taj 192 M.M. Ar!ln. 2 cı tertip tasfiye tesviye ve kaoatılacakhr. 
vesikasile. 5 - Türkiye Mensucat fah-

874 Tepecik Celadet çıkmazı 16/ 1 taj No. lu 174,49 100 rikaları Türk Limited şirket i · 
metre arsa 2 ci tertip tasfiyt'! vesikasile. nın fenni, ticari ve idari kı· 

923 Salhane Şataret S. No. 6/3 eski 18 taj belediye 120 sımlarında çalışan kimselerle 
13 tahrir No. lu Ev. umum amele ve usta başıları 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri yalnız 846 No. cfa ya- 31 Mayıs 1937 tarihinJc Ma· 
zılı olan kapalı zarf diğerleri açık arttırma ve hizalarında şe· \iyeye verilmiş olan kadroda 
raitlerile 15 gün müddetle satışa konulmuştur. ihalesi 12-8-937 yazılı manş ve ücretlerle l Ha-
perşembc günü saat J 5 dedir. Kapalı zarf vereceklerin yeumi ziran 1937 tarihinden itibaren 
m,.zk\ır saat 14 df' ksufar zarflartnı Milli E m1 ~i_k __ m_ü_d_ü_rl_ü_k_ii_n~ şirketimi1. tarafııı~J.ıı'lJ İ5tihd~W 

28 Temmaz !V 
27 /Temmuz/937 

Faik Ôzkan 
F. Beler 

M. Verbek imzal•'
1 

Umumi No: 5735 ·~ 
Türkiye mensucat fa~t1 il 

ları Türk anonim şirket ıd f 
meclisinin 26/Mayıs/937 ti 1 
hindeki içtimaına aid zabı~ 
menin dairemizden ta~3~ 11/Mayıs/:137 tarih ve 
numara ile tasdik edilen :r 
ket idare meclisi karar d~ dt 
rinin 1, 2 inci sahifeler'\ 
yazılı işbu 2717 /937 tBrıı" 
zabıtname altına mevzu ifll.ı< 
)arın zat ve hüviyetleri d•', 
mizce maruf şirketi meıt~ 
müessislerinden Moris Ver 
Avukat Süleyman Faik ôı~~ 
Hüseyin Fevzi Belerin in1~: ~ 
olduğu anlaşılmakla tasdıYJ 
lındt. Bin dokuz yüz otuı ·~ 
senesi Temmuz ayımn yı 
yedinci Salı günü. 

27/Temmuz/937 ~t 
fzmir birinci N~ 
Mehmed Rif at ( 
raktar oğlu İfil~ 

mührü resnlİ5' 
30 Kuruşluk damg• P 

27/7/937 ·d 
Tasdikli nusha gib•' 

lzmir Sicili Ticaret~ (. 
murluğu resmi mühfll 

F. Tenik im~ 

İzmir Belediyesinden: ıl 
1 - Çok çocuklu hl ti 

lere verilecek yardım P'
3

2; 
rile ikramiye hakkınd\· ~ 
sayılı ve 12/6/937 güo ıı 
nun. . ~,o 

2 - Teşviki sanayı d~ 

nunun 30 ve 36 ncı m's1ı 
lerinin tadili hakkında 110 
sayılı 9/6/937 günlü k811 ~ 

3 S v ··ıkı' te - ancagın mu . .~ 

miyetini tekeffüle, Türk1Ye d~ 
riye hududunun temine 
muahede ve anlaşmaıı•" 
bunlar ile beraber i111ı8 l 
teati olunan beyanname, sd 
tup ve protokollarının t• 6 
hakkında 3265 sayılı ve14 

sayılı kanun. ,( 
4 - Dahili istihlak ~el 

kanununun ikinci mad b" 
bir fıkra ile müstekil 
maddeler ilavesine dair ı f 
1871 sayılı kanunun 4'~4 
maddesini değiştiren 2 5' 
yılı kanuna ek 3260 
14161931 günlü kanun· r ~ 

5 T- k' ..aısı - ur ıye ve ıv• 14 
kumctleri arasında 7d

0
/ 

tarihinde imzalanan . jlt 
ve ikamet muahedeJerı 01'/, 
baiyet mukavelesinin t'j6 
dair 3261 sayılı ve 14 

günlü kanun. bılll' 
6 - Hayvanların .. ,/ 

hastalıklarına karş~ rf'lt1
1
,,J' 

leye dair beynelmılel et 
vele ile hayvanların, i 
ve menşei hayvani ol•" f 
mahsullerin transitine .,, ' 

. k tetı1 ıf beynelmılel mu ave d 11, 

(et ve müstahzarlar~n 've~ 
ze hayvani mahsulat ıf'ıt 

) 1•11 1 ten çıkarılan başk~ 0 lil'e J 
sullerin ihraç ve ıdh3 vel~ 
ir beynelmilel muk• otci 
kabul ve tasdikine ;,1 r 
3243 sayılı ve 11161 . 
lü kanun. "~'~ 

7 - Milli müdafa• ti' 
.. crt ~ 

ti hava kısmında u 111 
lışan uçuş muallimle.;~ fi 
a~ları hakkındaki 2 ,.,~ıı 
kanuna ek 3244 

11 
11/6 '937 günlü kanLI jiet' 

8 -Türkiye Cumhur d' ) 
İtalya krallığı ar35'~oıı1'1 
ilk kanun 1_936 dae sei'!, 
imzalanan hcaret v tı' 

fain muahedenamesil:ıJtJI:" 
anlaşmasının ve nıer ,.;ıl• 
tasdikine dair 3246 
11/6/937 günlü ka0"'

11
' 

div,..dt" hPrkP11İn 
?Ç ? 
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./ Numara - 59 '. Yazan: M. Ayhan lzmir harici askeri satın alma ilanları 

·ı 

rn~------~~-----a!!!!lll!I.,. ...... Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 2549 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakas~ Tarih Giin Saat 

Kilo nıin "tutarı teminatı şekli 
Lira Lirn 

Saman 261000 Burnava 6525 490 • Pazarlık 30/7/937 Cuma 
'7 Saman 89000 Ödemiş 2225 167 Pazarlık 3017/937 Cuma 
J Saman 50000 Gaziemir 1250 94 Pazarlık 30/7 /937 Cuma 

10 
10,30 
11 

blıtiyar asker t kaplSIDI çalan ~:zabite: i 1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı samanların t 6/7/937 yapılan pazarlıklarında beher 
o d k hr ı a·d d. } kilosuna verilen (iki kuruş kırk beş santim) fiat kolordu komutanlığınca pahalı görül-lira an a aman ar geçer' J e ı. nıs ____ aaam• düğünden yeniden pazarlık sureti le münakasaları yapılacaktır. 

Filhakika gerek Kiyaranın, Ve yürüdü. Kapıyı çaldı. Ge- için ıslık çalıyordu. Döne do- 2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı saatlarda olmak üzere 3017/937 cuma günü yapılacaktır. 
Rerelcsc irininin hayret ve me· neral, gecelik kıyafeti ile ka- ]aşa , şehrin eski saraylar kıs- Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
:•ka düşecekleri şekilde, Do· pıda göründü: mma doğru geçti. 3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
15~rı ne olmuştu? nereye git· · - Uşaklarım mezundu da - Sonu Var- 4 - isteklilerin muHyyen vaktinde Burnavadaki askeri satın a1ma komisyonuna gelmeleri. 

lllışti?. Ha~gi deliğe girmişti? -dedi- size kapıyı kendim açtım. •-•·--------------
0 gece, bütün bir şehrin Genç zabit onu selamladı: /zmir Komutanlıfı ilanları 

muhafız kuvvetleri sabaha ka- - Rahatsız ettik generalım. 
dar uyumamış]ardı. Bilhassa Bir haydudu arıyorduk. 
~uhafız kuvvetler kumandanı, ihtiyar general, gayet vekarlı 

1°~anın kendisi ile yaptığı ve ağır bir sesle: 
1 aylara ve izzeti nefsine sa· - Bu evden haydutlar de-
\t?btduğu tokatlara karşı deli ğil, kahramanlar geçer. Bu 
gı . 

• 1 olmuştu. Hem parası git- evde şerefli insanlar yaşar 
lllı t• h ş ı, em de rezil olmuştu. oğlum! 
b' Sokaktan sokağa, arkasında Dedi. Bu sözler, birdenbire 
dır rnüfreze ile hiç durmadan bütün müfrezeyi coşturdu. 
o]a~ıyor ve dişlerinin ara- - Yaşa! 

aırıdlln: Diye bağırdılar. Fakat ge· 
- Ah nıel'un, bir yakalar- neral: 

sam seni, diri diri gömeceğim! - Susun evlatlarım -dedi-
Diye homurdanıyordu. Ge- sosun!.. Ve haydi, güle güle 

b~nin saatleri geçiyor, fakat gidin ... 
ır netice çıkmıyordu. General yalan söylememişti? 

t Doğar. ı takib eden kuvvetler, - Az evci o eve giren bir 
~ın general Morozininin evi- haydut değil, bir kahramandı. 
~ın bulunduğu çıkmaz sokağa Ve onun içindir ki, general, 
b~~ar gelmiş ve burada biri- Doğanı sevgi, şefkat ve tak-
ıtınin yüzüne bakmışlardı. dirle karşıJamış, kim oJduğunu 
Acaba, buradan nereye uç- da kavramış ve sonra kendi-

ınuştu. sine emsali az bulunur bir kı-
d Müırczenin genç kumandanı lıç vermişti ve, Doğanı arka 
e~· diğer bir çokJarı gibi, bu kapıdan çıkarmıştı. 
d ~ ve kahraman adama karşı - Sen -demişti· böyle na· 
l(er1n bir hürmet taşıyordu. merd bir Dokanın eline ve· 
8Pısına dayanıp sormaktan rilemezsin, ve]evki, hangi mil-

c;.ckiniyordu. letten olursan ol. .. 
k Fakat bunu yapmaması da Doğan sokağa çıkınca etra-
b7~disi için bir f daket ola- fına bakınmıştı . Şehrin bu 

11tdi. kısmı hakikaten çok tenha idi. 
k ~İr müddet, tereddüt içinde Fakat burada ilelebet kals-
a dı. Neferlerden biri: mazdı. Kapının arkasından ge· 

Ilı - Kumandanım -dedi· o neraJin sesi duyuldu: 
~teremi rahatsız etmiyeHm. - İstersen sahildeki kayı· 

n'h urnandan cevab vermedi. ğıma atla!.. 
1 ayet kararını verdi: Cevab vermeden kayığa at-

tn - Sorsak bir şey kaybet· ladı ve kürekleri çekmeğe baş-
~z. O bize hakikati söyler. ladı. Tabii vaziyette görünmek 

y Milli Emlak Müdürlüğünden: 
ı}rıanlı 

osya Ura K. 
~~ Birinci Karataş No. 230/1 Dükkan 80 

7 
Darağaç tramvay cad. No. 23 Depo 50 

1 Bayrakh Burnava cad. 55 No. Ju Ev 36 
1~ Yk~karda yazılı Yunanlı emvalinin senelik icarlarına had~i 
,. }'ı ıle talip çıkmadığından 22-7-937 tarihinden itibaren bır 
">' rn .. d 1 7 · ı-· .. u detle temdide bırakılmıştır. hllesi 23-8·93 pazartesı 
t:rıu saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Miidür)üğüne mü-
~ları. 2569 

d
.\skeri fabrikalar umum mü
iirlüğünden; 
250 Ton Elektrolik bakır 

ve 'f ~hn.ıin edilen bedeli (149500) lir~ olan yukarıda .. ~ik~a~~ 
'a cınsı yazılı malzeme Askeri fabrıkalar umum mudurluğu 
ı5hn alma komisyonunca 16/Eylul/1937 perşembe . günü saat 
k te kapalı zarfla ihale edılecektir. Şartname (7) lira (48) 
t:'~ş rnukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
~Ullıırıat olan (8725) lirayı havi teklif mekt.uplarını ı:ne~k~r 
de rıd~ saat 14 de kadar komisyona vermelerı ve kendılerının 
k" 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez· 
~n ve saatte komisyona müracaatları. 28-30-1-3 2544 

Giimrük Muhafaza genel ko
"-utanlığı sabn alma komis
)onundan: 
~,~ - 3730 tane portatif çadırın kapalı zarfla verilen fiat 
1ı~1 alı görüldüğünden 17-8-937 salı günü aal 16 da pezar· 

Yapılacak. 

~ - Tasınlanan tutarı 3440" liradır. 
biti d- Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muka· 

rı e ·ı· ~ verı ır. 

bu~ - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne mak
~U u Veya banka mektupları ve kanuni vesikalarilc birlikte o 
~saat 16 da Galata ('ski ithalat giimrüğü binasındaki komu· 

•k ••tın alma komısyonuna gelmelerı. 28·1·7-12 4547/2555 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatının ihtiyacı ıçın 

(104000) Yüz dört bin kilo yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - ihalesi 4 181 937 çarşamba giinü saat 16,30 da kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (5980) Beşbin dokuz yüz seksen 
lira ve muvakkat teminatı 448 lira 50 kuruştur. 

4 
5 

Şartnamesi her gün komisyonda ~örülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bulun· 
maları şart olmakla berabek 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar ile birlikte te
minat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları 
ilan olunur. 18 22 28 3 2438 

f zmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 
1 Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

(257600) kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
Münakasası kapalı zarf usuliledir. 
Şartnamesi Manisada tümen satın alma komisyonun
dan parasız alınabiJir. 
ihalesi 30-Tem.-937 cuma günü saat 17 de Manisada 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli kilosu üç kuruş elli santim ve mu· 
vakket teminatı (677) liradır. 
ilk taksit 2. teşrin-937 den itibaren alınacaktır. 
istekliler ticaret odasmda mukayyet olduklarına dair 
vesika göstereceklerdir. 
Talip olanlar teminatı muvakkatalarile birlikle kapalı 
zarflarını münakasanın yapılacağı saatten en az bir 
saat evel tümen sat. al. ko. yonuna vermeleri lazımdır. 

10 16 22 28 2312 

lzmir M!t. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Müstahkem mevki Foça mıntakasındaki kıtaat ihtiyacı 

için .kapalı zarf usulile (48000) Kırk sekiz bin kilo 
sığır eti alınacaktır. 

2 - ihalesi 9 Ağustos 937 pazartesi günü saat 17 de İz. 

3 

4 
' 5 

mirde kışlada satın alma komisyonunda yapıJacaktır. 
Muhammen bedeli 9600 lira muvakkat teminatı 720 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesika]arı muvakkat teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona verme1eri. 24 28 3 S 2530 

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

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

2 - Südün ihalesi 9 /8/ 937 pazartesi günü saat l 0,30 da 

3 

yoğurdun ihalesi ayni gün saat 11 de lzmirde kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Südün muhammen bedeli (3795) Üç bin yediyüz dok
san beş lira elli kuruş muvakkat teminatı (285) lira 
14 kuruş ve yoğurdun muhammen bedeli 3220 Üç
bin ikiyüz yirmi lira muvakkat teminatı 241 Jira 50 
kuruştur. Şartnameleri her gün komisyonda görüle
bilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la
zımdır. 

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

25 28 2 7 2551 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Hava kıtaatının (1000) lira bedeli muhammenli kara 

2 

3 

4 

5 

nakliyatı açık eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 9 181 937 salı günü saat 11 de kışlada satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 7 5 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebiJir. 
İstek]ilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la
zımdır. 
İsteklilerin 2490 sa)'llı kanunun 2 V"' 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz-
larile birlikte ihale saatinde komisyona miiraçaatları. 

24 28 l 7 2527 

lzmir Müst. Mv. Sal. Al. Ko. nundan: 
Bergamadaki tümen birliklerin ihtiyacı ıçın kapalı zarf llbU· 

lile 9 bin kilo sade yağ 3017 /937 cuma günü saat 11 de 
ihale edilecektir. Mezkur yağın muhammen bedeli 9900 lira-
dır. Muvakkat teminatı 742 lira 50 kuruştur. İsteklilerin şart· 
namesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek-
lerden eksiltmeyi açma saatı olan 1 1 den bir saat evveline 
kadar teklif mektublarile Edremid tümen satın alma komisyo· 
nuna ıniiracaatları. 16 20 24 28 2356 

1 

2 

3 

4 

5-

Yapı Ankarada yapılacak bir kışla kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 
Keşif tutarı 690507 altı yüz doksan bin beş yüz yedi 
lira 76 kuruştur. 
Keşif, kroie ve şartnameleri 134 lira 53 kuruşa inşaat 
şubesinden alınacaktır. 
ihalesi 12·8·937 kerşembe günü saat 11 dedir. lık 
teminatı 31370 otuz bir bin üç yüz yetmiş lira 31 
kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar 
ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

2511 23 28 3 8 

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

2 

3 

4 

5 

7 

441 ton Un kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde Manisada Tümen 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

Münakasası 16-Ağustos-937 pazartesi günü saat 17 de 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 50 santim 
olup tutarı 55125 liradır. 
Muvakkat teminatı 4006 lira 25 kuruştur. 
istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarıfla dair 
vesika göstermeleri lazımdır. 
Muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektııplaı ı mü· 
nakasanın yapı]acağı saatten en az bir saat evvol u· 
misyona vermiş olacaktır. 28 3 8 12 2531 

izmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 300 kuruş olan 

180000 bin ila 213805 metre kaputluk kumaş ile bir 
metresine tahmin edilen fiatı 275 kuru~ olan 200000 
ila 273050 metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı ka· 
palı zarfla alı nacaktır. 

2 ·- Kaputluğun şartnamesini 3208 ve elbiselik kumaşın şart· 
uamesini 3755 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlçrin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29406 Jira altmış ku
ruş ve elbiselik kumaşın ilk teminatı 33785 lira 50 
kuruştur. 

4 - Kaputluk kumaşın ihalesi 12 /81 937 perşembe günü 
saat 11 de ve elbiselik kumaşın ihalesi 12 /8/ 937 
perşembe günü saat 15 tedir. 

5 - münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en az 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. rs. ine vermeleri. 

18 l 5 1 2573 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiatı 145 kuruş olan 

30000-40500 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 

3 
4 
5 

Şartnamesini 295 kuruşa almak ve örneklerini gor· 
mek istiyenlcrin her gün komisyona gelmeleri. 
ilk teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 14 181 931 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Münakasaya girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk lemi· 
nat]arı ile birlikte teklif mektuplarını ihalr saatinden 
en az bir saat e\ vel M. M. V. sAt. al. ko. na ver· 
mel"lrİ. 28 1 5 11 2574 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanatı ;htiyacı için kapalı 

zarfla alınacağı 24 /7/ 937 tarih ve 7232 sayılı gazete ile ilk 
defa neşredilen 360 bin kilo kuru otun muhammen bedeli 
sehven 153000 lira alarak yazılınışlır. Bıınun 15300 lira ola· 
rak tashih edildiği ilAn oiunur. 2579 
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Fratelli Spercoıpu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b
rekleri ..rahatsız. olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. 

Vapur Acenfası··---------------·---------------------
zEGLUGA POLSKA A. B. - . llJllllllllllllllJllllllllllıı. Doktor .. r1111111111111111m11111111111 

KUMPANYASI - ~ 

,.LECHISTAN,, motörü 21 = A. Kemal Tonay 1 
Temmuzda beklenmekte olup • • _ ~ 
ANVERS, GDYNIA ve DAN- 1 Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın'. hastalıkları ~ 
ZIG limanları için yük ala- - Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
caktır. ~g -_ (Verem ve saire) ~ 

SERVROJSUMMAAIRNITIM = H.ıı.111.Jbııııc İ•tıı ~yoı111 kar .. ı ııH.l:ılı.i Oibc?k 1!okak lııı ~ınıl ıı JLJ sayılı ~ 
- ev ve ıııuaycııclıııne•iı1tlc stılıalı <1aat U ılc:u nli•aııı @nal (ı \B ~ 

··SUÇEAVA,, vapuru 14 ~.aılıır lııı stul:ırını Lıılıul edt:r • • ~ 
Temmuzda MALTA, CENO- ISllllllllUll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4151 llllllllill 
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
llandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsil at için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasınd~ FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

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

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

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

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

"KONYA,, vapuru 7 ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 
AMERICAN EXPORT LI· 

NES 
.The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TlON 
.. EXTAVIA" vapuru 7 ağus· 

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

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

· EXETER,, vapuru 13 ağus-
tosta PIREden BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede· 
cektir. 

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

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO,, va-

puru 23 temmuzda iSKEN
DERIYE ve PORT SAIT li
manlarından mal çıkaracak 
ve ayni gün KÖSTENCE, 
GALATZ ve İBRAIL liman
larına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME RO

U MAiN. BuCAREST 
.. DUROSTOR,, vapuru 31 

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

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE" vapuru 1 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA1 KÖSTENCE, 
SULİNA, GALATZ ve IB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

. DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

o·sLO 
"BAALBEK,, motörii 24 

temmuzda bekleniyor. iSKEN· 
DERiYE OUNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde gırışı
lemez. 

HAYflWlM 
~ıZGR 

.... -.................... _ .... _ .. _____ .. __ ... ___ , ...... ... 
"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
PHELPS LINE 

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

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

"BELGION,, vapuru 10 

1 Devlet Demiryolları Afyon 
17 inci işletme müdürlüğünden 

1 - İşletme mıntakası için iktiza eden Balast 2490 sayı't 
kanunun 32 ve 33 üncü maddesi mucibince kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın yeri, einsi, mikdarı, muham· 
men bedeli, muvakkat teminat mikdarı, teslim müd
deti aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme, Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, 
kapalı zarf usulıle balast eksiltme şartnamesi ve Ba· 
yındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. 
istekliler bunları Afyonda 7 inci işletme müdürlüğün· 
de görüp öğrenebilir ve izahat istiycbilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı tecavüz ettiğinden is· 
teklilerin evclce bu gibi ve bu kadar iş yapıp başa
rabildiklerine dair Nafıa yüksek Bakanlığından vesika 
alarak teklif mektuplarına bağlamaları lazımdır. 

5 - Eksiltme 31 Temmuz 937 tarihine tesadüf eden cu-
ağustost beklenilmekte ROT-
TERDAM, HAMBURG ve martesi günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci işletme 

binasındaki komisyonda saat on birde yapılacaktır. 
ANVERS limanları için yük istekliler 2490 sayılı kanuna ve yukarda üçüncü mad-
alacaktır. dedeki şartlara tevfikan hazırladıkları muvakkat temi-

Birinci kordonda 
11

UMDAL,, nat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur ta-
UMUMl DENiZ ACENTA· rihte saat 10 a kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş 
LiGi L TD. vapuru acentalı- bulunacaklardır. 
ğma müracaat edilmesi rica Bulunduğu Ocak Balast Muhammen Muvakkat Balastın Teslim 
olunur. hat Klm M.3 bedel teminat cinsi müd-

Riz binasında No. 166 Lira Lira deti 
Telefon : 3171 Afyon·lzmir 389 13000 16900 1267,5 Kırma taş 

--.--:ııı.-ms Ağustos, EylUl, 1. Teşrin aylarında 315 ve Nisan 938 so· 
Olıvıer ve nunda mütebaki beşte ikisinin teslim edilmiş olması şarttır. 

Ş.. k" 18 21 24 2 2429 

Lim~~e ası lzmir orman müdürlüğünden: 
V A t lzmir mekezi kazası dahilinde tahtalı çayı devlet ormanın· 

apur cen ası dan 906 kental pırnal çalısı 20·7·937 tarihinden itibaren on 
Birinci kordon Rees binası beş gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmışiır. 

Tel. 2443 Beher kental çalının muhammen bedeli beş kuruştur. 
ELLERMAN LINES LTD. Muvakkat teminat 3 lira 40 kuruştur. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus- Şartname ve mukavelename projeleri orman müdüriyetinden 

tosta LIVERPOOL ve SWAN- alınır. 
SEAdan gelip yük çıkara- ihale 3 Ağustos 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 te 
caktır. orman müdüriyetinde yapılacaktır. 2499 22-25-28-1 

"LESBlAN,, vapuru 20 ağus· LIVERPOOL ve GLASGOW HULL için yük alacaktır. 
tosta LONDRA, HULL ve için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de· 
ANVERSTEN gelip yük çı· " LGERIAN ,, vapuru 15 ğişikliklerden acenta mes'u-
karacak ve ayni zamanda ağustosta gelip LONDRA ve liyet kabul etmez. 

( sa a a 
imtihanı) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. 

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

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

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

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

5 - 1?1tihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve lzınir Ziraat bankalarından elde edilebilir· 

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

- İç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ceıaı Yarkın 
fzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
İkinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar· 
şısında 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Gözfepe tramvay caddesi Göztepe apariı
manı karşısında !vo. 1018 Tele. 2545 

$ ··~~· · :. · ~~··.·: ı. ..... _ ·~_:.·. -:.-- .· .. · . : . _ 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakof; ıhcaları 
Seforihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın· 

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

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 
8 Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası f11 , 

cerreb olan İzmir-Urla Malgaca'içmelef'' 

A iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzerind~ güzel manzaralı oteli, gaı~rıo~ 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, ı•I 
VP- ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin .. Urla ~-; 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suY~de 
ezher cihet rüçhandır . ., buyurdukları bu su; müzmin ırııoı· 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında ın !fi 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, k~et 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve ~~ib" 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları 1 

.. be 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrıl 
ile sabittir. J11r 

Vesait Basmahane kmşısıntt~ E'Jlvarda Urla ve ÇeŞ,.,ıı 
otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta olduklanndan he 
vesait mevcuttur. 


