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İhtilal hareketleri başladı, 
bombalar patladı 

İn-Japon Harbi }"iilen Basladı ., 
Çin-Japon muharebesi, Fiilen başlamış bulunuyor Hamidiye mekteb gemi-

Ç inliler Hopeyin merkezini alarak si~yann lzf!lire g~liyor 
kk t h •• k A İ • k ld d 1 Mekteb gemimiz, bugün Istanbul muva a u ume 1 a ır 1 ar limanından hareket edecektir ~ ----------·-----------

Japon donanması ve 60 nakliye gemisi askerle dolu olduğu halde: 
Çin sularına hareket ettiler. Pekin civarında muharebeler oluyor 

(R Şanghay, 28 . - - kasabasının da işgal edilmek - ı · 
un:~Y0J - 29 üzere olduğu söyleniyor. 8. Çemberlayn 
k Çın ordusu Gerek Japon ve gerekse 
Soınutanı (Sen Çin orduları, mühim zayiat Vaziyetin endişeli 

olduğur. u s6yledi h oyan), (Hopey) vermişlerdir. 
rnavalisini tama- Çin hiikumeti, (Fcmetan) 

erı tahliye et- havalisinc zıı lılı trenlerle mü-
hıek Üzere Ma· 

J.onllra, :.!:l (Rııdyo) - lngiliz 
llaşn·kili B. Çenıb~rla)n, Leyanııt· 
ta bulunarak: 

~eşal Şan-Kay· 
\>ek namına Ja· 
Ponyaya 48 sa· 
atlik biv mühlet 
Vernı iştir. 

Tokyo 28 
(~dyo) ~ Ja· 
; of~ orduları, 
clcın üzerine 

Yiirınekted irler. 
Çin ordularile 

~Ptıkları kanlı 
t muharebe· 

den sonra Japon 
Orduları, Pekin 

,[Nnubun daki 
°"Yan) '"'bsa · 

~~nı işgal ey· 
ıuşlerdir. 

~okoçyan ) iJir Çin isti!'ıaf neferi . 

Petrol satışları inhisar 
altına alınacak 

liııausi bir ko;;;;~;~n, ·bunun için 
bir kanun projesi hazırlıyor 

l. İetanbul, 28 (Hususi) - Petrolun inhisar altına alınması için bir 
iM~~~ projesi hazırlanacaktır. Proje, İktısad Vekaleti milstcıanııın riya· 
&_'«llele teıek.kül eden hususi bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. 

~isyon, ilk toplantısım bugün yıpmııtır. 

Uzlaıabilecekler mi? 

Cuma günkü içtima çok 
ehemmiyetli olacak 

~'Gnkoya muharib.hakkı verilmesi hu
"ıaanda /ngilterenin gösterdiği temayül 

Franaada endişe uyandi';dı -·--

Ademi müdahale 
~ij ~0ndra, 28 (Rııclyo) - Başve· 
~ · Çemb11rlayn, Baovekalet dai
C İtalyanın Londrı sefiri B. 
l~1İ kabul elmİf ve mülakat 
•11'4 tlçuk, saat devam etmi,tir. Bo 
111- katta ispanya i~leri mevzubabs 

'ltur. 

~(l~anıanın Londra sefiri Bay 
lı. ~ . de aynı mesele üzerine 
•~t toı hariciye dairesinde ziya· 

ttnıi•t' I> .• ır. 
"''-tt •rıı, 28 {Radyo) - Hariciye.. 
''tarı B. Deneııan, bugiln Jtal· 
~~Paru sefiri ile uzun bir 

Y•pmııtır. 

~ l'~te ~lterenin, lı'ranko-
111'11aaribUk laakk.ı üzerine ga.. 

711li .... ,61 ~ ile 

komitesi azaları 
D. Forbc>n bu lıu sust.ı izahat 

almak için B. ])elLostaıı direktif 

almııtır. 
Lord PJimotun Grandi teklifi· 

ne kar~ gösterdiği temayiil hakkın· 
da da izahat iıteuilecektir. 

Loodra reerui mebaf ili, ademi 
müdahale komitesi kararı hakkın· 
da 26 azı devlcıin ccnblnrını Lek· 
}emektedir. Bu sebeble cuma günü 
yapılacak komite içtimaıua büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Pariıı, 28 (Padyo) - İspanya 
iıleri hakkındaki İngiliz plinına 
karoı Fransanın noktainuzarırıı bil· 
diren cevabi nota, bu al ıam İn· 
giltereye verilecektir. Frıtnaız ceva· 
bında Jngilia planının muvafık 

temadiyen asker, tayyare ve 
mühimmat göndcı mektedir. 

Paris, 28 (Radyo) - Çin 
orJularile Japon kuvvetleri 
arasında düııdcnberi muhase· 
mat başlar.ııştır. Harp ilan 
edilmeden başlıyan muhare· 
beler, şiddetle devam ediyor. 

Pekinden gelen haberler, 
- Sonu 6 ıncı !'ahi/ ede -

r ' 1 Büyüklerimizin 
gazetemize 
iltiftıtları 

Gazelewizıu yirmi yedinci yı· 
hnı idrak etmesi dolayuile Bü· 
yüklerimiz bize yeni bir enerji 
ve heyecan ''eren iltifatlarda bu
lunmak lütuf ve nuakerini esirge· 
memiolenlir. Aldığımız t~lgrıfları 
oükr11nl11 sütuolanmıza geçiriyorur.: 

Denizli saylavı Haydar Rö~dü 
Öktem fznıir 

Genç ve canlı arkadarımız 
A~ADOLUyu se,·gileılc kutlanm. 

Bıııvekil 

ismet lnönU 
• • • 

Anadolu gazetesi 

h.nıir 
Hayatı vatanperverane milca· 

delelerle dolu olan A~ADOLUya 
uzun ömürler, mu\'affakıyetler 
dilerim. 

Celal Bagar 
• • • 

B. llayılar Riiodii Öktem 
Anadolu ba§nıubarriri 

1zmir 
ideal yolunda 27 yıllık biz· 

metini muvaHakıyetle devam el· 
tiren Al\' ADOLGoun yıl<lönümil• 
nü kutlar ve güzel duygularınıza 
teşekkür ederim. 

Şükrü Kaga 
• • • 

Baydar Uü,dü Öktem 
Anadolu gazetesi 

Jzmir 

-· - Son alınan lıalıtrforc göre, 
Avrupamn vaziyı•ti t;cık f'Dıli~eli bir 
hal alını~tır. demiştir. 
------------
İhtilaf kalmadı 

Suriye fevkalade ko
miserinin beyonatı 

Hamidige mekteb gemimiz 
f,,ıadlıul, 28 [llu ıri] - Jlamidiyc mektcb geuıiıniz, yarın [bugün) 

buradau hmire hareket edu•eklir. 
Jlamidi)cniu, L~mir limauıoda bir lıafta kadar kal:ıcağı zaonolunU)Or. 
Haınidiye, cuma günü 1zmire varmış bulunacaktır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

lrlandada ihtilal 
ı hareketleri başladı 

Kont dö Martel 
İstanbul, 28 (IJuamf) - Suri· 

ye fcwkalı\de komil'eri Kont dö 
.Martel, maıbuat mümesl!illerini ka· 
bul t'derek beyanatta bulunmuı ve 
ezı •ümlc eunları söylemiotir: 

- Hatay işi arıik. bitrniıtir. 
Bu münasebetle Türkiye ile hiçbir 
ihtilaf kalmanıı§tır. Her hususta 
anlaıtık. Bütün ihtilafların kalk· 
tığını, Türkiye matbuatının son za· 
manlarda kullanmağa baıladığı na· 
zikline ve dostane lisan da İF>pııt 
etmektedir. 

---~--~-~--~~-
/ngi li z Kralının misafir bulunduğu bele. 
diye binası civarında bir bomba patladı -----------Belfut, 28 (Radyo] - İı lan· 
dayı ziyaret için Jııgiliz kralı ve 
kraliçesi, bugiln Vi"torya Andalber 
yatı refakatindeki harb gf'milerile 
Belfaet oehrine gelmiı 21 lopL 
atııile aelihlımmıolırdır. \ 'ali, kral 
ve kraliçeyi karşılamııtır. Kral ve 
krıJiçeyi görmek üzere ahı ıehir

den Belfaııt ıehrine gelip toplanan 
bir buçuk milyon halk, hülulmdar
lara ıiddetle alLıılamııtır. 

Pariı, 28 [Radyo) - ŞimaU 

ve cenubi 1rlanda arasındaki hu· 
dudda Dunıdelde bazı euikasdlar 
yıpılmııtır. Hududun iki tarafında 
büyük yangınlar çıkarılmı~, bir 
köprü berhava edilmiştir. Cumhn· 
yetçilere menııub bir bölük aııker 
bir polis devriyesine taarruz ctmiı· 
tir. Dumdelde bir gümrük barakası 
yangın bombaeile tahrib edilıniotir. 

Belfastta kral ve kraliçenin miı .1• 

f ir bulundukları beleJiye bina111 
yakioindcki mağazalardan birinde 
infilak vukubulmu~tur. Bunun ha· 
vııgazından mütcvcllid olduğu ve 
mühim zararlar yaptığı söyleniyor. 

Bütün bu ihtilal hueketleri cum
huriyetpen·crlerc atfedilmektedir. 

Hududda hüktlmetçi kuvvetler 
tarafından dört ihtilalci tevkif 
t-dilmiştir. Zabıta, şiddetli tedbir· 
ler almıştır. 

----~-------------
Büyük şehirlerimiz. 
de 26 büyük stad

yom yapılacak 
lstanbul, 28 ( Hususi ) -

Hükumet, memleketimizin bü
yük şehirlerinde 26 büyük 
stadyom inşa ttmeğe karar 
vermiş ve bu husustaki tabsi· 
satı ayırmıştır. 

Bir Yugoslav mek. 
tep gemisi bugün 
İstarabula varıyor 

lstanbul, 28 ( Hususi ) -
Jardan adındaki Yugoslav 
mektep gemisi, yarın (bugün) 
limanımıza gelecek ve mera· 
simle karşılanacaktır. 

Trakyada yapılacak büyük askeri manevralar 

Ai\ ADOLUnun yirmi yedinci 
yaşını tebrik ederken, ona tüken· 

U 
• h k h' '::'! 

• ez neıır ayala ve nıez lir ızmct· 

lerinin dııh11 muvaffakıyetli olma· 
sını diler, büyilk iltifatı01za yü· 

1 

.. 
rekten teıekkürle, saygılarımı su· ' : 

Manevralar,: Çorlu civa
rında yapılacaktır 

• 
Ankara ve lstanbul valilerile eski kumandan • narım. • 

saylav/ar, Askeri Şura azası ve Kamutay
dan bir heyet manevralara davetlidir 

Dr. Tevfik Rüşdü Aras ' 
• • • 

Anadolu İzmir 

Memleket eeYgmoi cuıevinde 
ta11yan idealist ANADOLU, yaıı 
ilerledikçe, Ylfl gençlqmekte ve 
fikir olgunluğu büyük hamlelerle 
kuvvetlenmekte olduğunu gör· 
mekle duyduğum sevki irade ede· 
miyecek kadar •ecd Vt• heyecan· 
dayım. Sahibini, yazı arkadaoJan· 
m candan ve gönülden tebrik 
ederim. 

HaMlli Aisog 

j : İıtınbul, 28 (Huıuıl) - Trakyada yapılacak olan ordu mıoevralın, Çorlu civanncla olacaktır. Etki· 
, den kumandanlık etmiı olan ııaylavlar, reımi elbiselerini giymiı oldukları halde manevralara ittir11k ede- , 

ceklerdir. Manevralar, Mareıılıwız Ft:vzi Çakmagın nezareti ve birinci ordu komutanı General Fabreddi· 
nin kuuıandaaı altındı cereyan edecektir. 

Ecnebi devletler erUoıharbleri, ığustoıun 18 inde İzmir vapuru ile Geliboluya çıkacaklar Te oradan • 
manevralann cereyan edeceği uhıya gideceklerdir. Manevralar, üç gün sürecektir • .Manevralardan ıonra; • 
5 piyade, bir silYari, bir motörlfi topçu livası ve bir de tayyare alayının yapacağı geçili reıminde, ecnebi 
erkinıhırblerle ateıemiliterler de hazır bulunacaklardır. ' 

İıtınbul Ta Ankara vılilerile matbuat mümetsilleri, Askeri Şılra azası, Büyük Millet Meclisinden bir • 
heyet mınevrabra da•et edilmiflerdir. Buudu baıka, hılklall manevralan takib etmek istiyenler için de 
huauıt trenler ıalıaiı edilc-cektir. 

Manevralarda iki taraftan birinin komutanı General Nafiı Te diAerinio de General Sabittir. 
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Sayfa 2 

~Kt-Q 
Küçük Mehmedçikler geçerken 

Mektehli gençler, 1:velki gün tam bir aeker havası ve ruhu içinde, 
kaldırımların e ini do\'arlara ve ufoklara aekrettire ettire yürl\rk:en dik· 
kat ettim: 

Ko•koca cemİ)Ctiu kalbi, sanki bic ana beyccaoı, yavrueonu yıllarca 
ba~rıoa bacıp ela yetiştirmiş en ,cfalı, eo şefkatli bir ana zevk ve gu· 

ruru içinde çarpıyordu. . 
Hc:r ne il, muD)YCD bir tarih devresinin malıdır. Bu de\Teyı yaşar 

ve onılan ağır a~ır uzaklaşırken, daima kendi mirançm olacak neslin 
alama diker. Milletleıin yarım, felaket ve saadeti, inki~af veya tereildiıi, 
hep o alında ya:r..ılıdır. Her~ey, onun madclf v manevf btinyeeini 

ynrıılııı aktır. 

Bunu artık biz de idrak ediyoruz. Düne kadar umefhumııua,, yaşıyan 
bir millete benziyorduk ve hu mefhumaur.lukdur ki fikri ve içtimaı 
bilnyemizi yarı sııkot \'e malul bir hale getirdi. 

Dıio, ,gençler geçerken, b~n bunları dügünilyordum .. 
Bir ay evci bıı~ta ta~ınan ka "etio yeriude bir uket ııerpuşo, çanta· 

nın yninde ise bir nıavzer \'C başıbozuk kıyafetine mukabil aynı reokte, 
aynı biçimilc hir l.ıynf,.t ... Yüzlerinin Leya.ı:lığıoa, çarçabuk asıl Meh· 
medçiğin kırmızıya yakın bakır rengi vıırmuş .. 

Doyulmuz lıir bıızla bııkıyordum. Arbmda bir kadın hıçkırdı. Bana; 

bu talt"be arıı ından birini gösıuJi: 

-İete ·rledi· oğlum .. 
\'e eoora ilave cıti: 
- Baba ı Sakaryada malul k.alılı, iki yıl evel öldü .. Onun da üstün· 

de 8 ker elbieetıi böyle dururdu. Çocukluğumda kc-ndi babamı ve kar· 
dl"~lcrimi de görmil~tüm. Şimdi hep i gözlerimin önünde dolatıyorlar 
gibi: Onlar da hep hö}'le idiler, hep oğluma benziyorlardı. Yok yok, 
galiba. benim oğlum babasına, dedelerine benaemi~ .. 

Kadıncağız, bunu söyliyerek ve ı;eoc hıçkıra hıçkıra uHltlaıtı. Ben 

de kendi kendime mırıldandım: 
- Hep biribirine benziyorlar .. Veraset meselesi .. Kimbilir kaç ha· 

tındaki dedelerden ba~lamıil ve ebediyete kaiJı.r böyle gidecek .. 
Eo bilyük aulb ideali, bizi bu auıkaddea ve tarihi mirastan uzaklaı· 

tıramaz ve uuklattırmaınalıdır. Yalnız asker oğlu asker de~il, aaker 
bile olmalıyız. Politikacının ııulb masalını, elimizde ıiJiibla dinlemeliyiz. 

Garib vasiyetnamelerden 
Munihin zengin bira tabri-

katoru Karl Hopslaşleyn şu 
vasiyetnameyi bırakmıştır: 

Munih şehri halkına mln· 
hasır olmak üzere her sene 
bir bira içme müsabakası açı· 
lacak ve birinci gelene 10000 
mark verilecektir. 

Bu müsabakaya girenler 
vasiyetname sahibinin fabri
kası mamulatından olmak üze· 
re en fazla bira içmeğe çalı
şacaklar ve... bira bedellerini 
herkes kendi kesesinden ve· 
recektir. 

Doktorluk ve aşçıhk 
Son bir iddiaya göre dok

torluk ve aşçılık bundan son
ra biribirinin ayrılmaz bir la· 
zımı olacaklarmış! 

Bunu iddia edenlerin başın
da maruf bir doktor varmış; 
bu doktor, bizim "can boğaz· 
dan gelir,, kaidesini görmüş 
olacak ki: 

"Doktorun bir hasta için 
göstereceği tedavi usulünün 
muvaffak olması mahir aşçı· 
nın yardımına şiddetle muh· 
taçtı rJ., debekte imişi 
ÖIUleri yakmak meselesi 

On dokuzuncu asırda baş· 
lıyan ölüleri yakmak merakı 
yirminci asırda bati olmakla 
beraber oldukça terakki et
miştir. Ölüleri yakmak propa
gandası için bir de cemiyet 
teşekkül etmiştir. Bu cemiye
tin bir raporuna göre 1936 
senesinde Pariste Perlaşaz 
mezarlığı fırınında 940, Straz· 
burg mezarlığı fırınında 200, 
Marsilyada 61, Liyonda 33, 
Ruende 12 ve Reymsde sa· 
dece. bi ölünün cesedi yakıl
mıştır. 

Fransada mezarlık fırınları
nın tesisinden 1 Kanunusani 
1937 tarihine kadar 27,898 
kişi yaktlmıştır. 

Çiçek salatası yeyinizl 

Saime Sddi 

hem de çok çiçek salatası 
yemeıısınız? 

Bunu söyliyen ve tavsiye 
eden Avustralya zenginlerin
den Harning Vilyasttr. 

Bu adamcağız ne zaman 
midesinde fenalık hissetse, bol 
çiçek salatası yer ve midesini 
hemen ıslaha muvaffak olur· 
muş. Hele .. içinde sıkıntı his· 
settiği vakit, en güzel renkli 
çiçeklerden bir salata yapar, 
yer ve ferahlarmışl 

Sinir bastalıklarma mübteli 
olanlara müjdel.. 

Kandan çikulata veya 
dUtjme ... 

Bu Almanlar çok usta adam
lardır; fakat biraz zevksiz ol
slar gerektir; bu kanaati bize 
veren "Atinaika Nea., gazete
sinde gördüğümüz şu haberdir: 

Almanyada Munib şehri ci
varında bir fabrika varmış, 
bu fabrikada kullanılan iptidai 
madde kan imiş. Kan hususi 
bir takım usullerle muamele 
görmekte ve elde edilen mad
deden düğme, şemsiye ve ka· 
lem sapı vesaire yapılmakta 
imiş. Bu fabrika aynı zaman· 
da ıene kandan bir nevi çi
kulata yapmakta ve bu çiku
lata biihassa ispanyada çok 
büyük bir rağbet görmekte 
imiş. 

Bu haberi okuyunca iki dü
şüncenin tesiri altında kaldık: 

1 - Umumi harbde Al· 
manların amandan yat çı· 
kardıklarını lstanbul gazetele· 
rinde görmüş idik, fakat Fran· 
st% gazeteleri de Almanların 
harb ölülerinden yağ çıkar· 
dıklarım yazmışlardı. 

2 - Acaba ispanyadaki 
halkın bu kadar kan dökücü 
olmaları bu kandan mamul 
çikulata yediklerinden mi ne
şet ediyor, yoksa ... Kan dö· 
kücü old~kları için mi bu kan 
çikulatasına rağbet gösteri· 

ANADOLU 

Göcmen~ evleri , ..... -
Emaneten rinşa 

ettirilecek 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaleti tarafından Vilayeti
mizin muhtelif yerlerinde inşa 
edilecek göçmen evleri için 
iskan müdürlüğünce açılan mü· 
nakasaya talih çıkmamıştır. 

inşaatın emaneten yaptırılacağı 
haber alınmıştır. iskan müdür· 
lüğü fen heyeti teşkilatı yakın
da tamamlanacak ve inşaata 

nezaret edecek fen memurları 
işe başlıyacaklardır. 

Tire ortaokulu 
Bu hafta temelatma 
merasimi yapılacak 

Tire kazasında inşa edile· 
cek ortaokul binasının temeli, 
bu hafta içinde atılacaktır. 
Yapılacak merasime Vali B. 
Fazh Güleç davet edilmiştir. 
Valiyi davet için Tire kayma· 
kamı B. Cemal Dinç ile be
lediye reisi B. Ali Okan ve 
Meclisi Umumi Tire azası B. 
Refik Sandıkoğlu dün İzmirc 
gelmişler, valiyi ziyaret etmiş
lerdir. Vali, daveti kabul ey· 
lem iştir. Yapılacak temelatma 
merasimine riyaset edecektir. 

Yumurtacılık 
kursunda -- __ .,. __ ,.... ____ _ 

Bugün imtihan var 
Tavukçuluk ve yumurtacılık 

kooperatifleri memurları için 
açılan yumurtacılık kursunda 
verilmekte olan dersler sona 
ermiştir. Bugün kurs talebesi 
yirmi gencin imtihanları saat 
onda Ticaret ve Sanayi oda· 
ıtında yapılacak ve imlihanda 
muvaffak olacak gençlere eh· 
liyetnameleri verilecektir. im
tihanda vali B. Fazlı Güleç, 
lktısat Vekaleti standardizas· 
yon mütehassısı B. Dr. Baden 
Bade ve baytar müdürü B. 
Adil Yergök hazır bulunacak· 
lardır. 

Bayraklı suyu 
Halk susuz kalmıftır 

Bayraklı halkının istifa · e 
ettiği (Yahyapaşa) suyu vardır. 

Son zamanda suyun bir kıs· 
mmın bir kiremit ocağına ve· 
rildiki ve bu yüzden Bayrak
lıya çok az su geldiği anla· 
şılmıştır. Halkın susuzluktan 
çok sıkıntı çektiği haber alın
mıştır. Hatta bir ecnebinin 
evinde çıkarılan arteziyen su· 
yundan istifade için çocuklar 
bu evin kapısında nöbet bek
lemektedirler. Vilayet ve be· 
tediyenin, Bayraklı halkının su 
ihtiyacile alakadar olmasını 
dileriz. 

Üzüm rekoltesi 
50-51 bin ton taltmin 

ediliyor 
Salahiyettar makamata ge· 

len malamata göre, busenc 
üzüm rekoltesi 50·51 bin ton 
tahmin edilmektedir. 

Maamafih !havaların fazla 
sıcak gitmesinden ve kuraklık 
sebebile birçok bağlarda mah· 
sul yanmakta ve bozulmak· 
tadır. Rekoltenin bu tahmin
den aşağı düşmesi ihtimali 

ek colctur. 

... Halkapınar suyu bir okazyon değildir 

Tahtalıdağ suyu ~: lzmir 
için daha iyidir 

Nafıa Vekaleti, Kültürparkta 
tesisatına müsaade etmedi 

su 

İzmir su şirketinin satın 
alınmasına Nafıa Vekaletince 
karar verildiğini evelce yaz· 
mıştık. Vafıa Vekaleti, İzmir 
Halkapınar suyu tesisatını sa· 
tın alınca lzmir belediyesine 
devredecektir. Dün belediye· 
de salahiyet sahibi zevattan 
çaptığımız tahkikata göre, 
Halkapınar su şirketi tesisatı

na takdir edilecek kıymet, 
lzmir belediyesi tarafından 
ödenecekse f zmir belediyesi 
bu suyu almak istememekte
dir. Çünkü Halapınar suyu 
herkesçe malumdur ki kireci 
çok fazladır. Temiz olmakla 
beraber 40 yaşından yukarı 
yaştaki insanlar için içilmesi 
doğru olmıyan bir sudur. 

Halkapınar suyunun kaynağı 
düz yerde olduğm1dan İzmirin 
yukarı mahallelerine su çıka
rılamaınakta ve bu mahalle· 
lerdeki halk, Halkapınar su
}'Undan istifade edememekte· 
dirler. Hatta bazı yukarı ma· 
halleler halk na su verilebil
mesi için motör işletmek ve 
pompaj suretile masraf eden 
şirket, Kadifekalesine yakın 
Jcpoya su çıkartmakta ve bu· 

radan tevzi şebekesine ver
mektedir. Bunun için senede 
mühim bir masraf ihtiyar edil· 
mektedir. Belediye, böyle mas· 
raflı bir işi üzerine almağı 
doğru bulmamaktadır. 

Tesisat masrafı için takdır 
edilecek kıymet cüz'i birşey 
olursa belediye, bunu kabul 
edecektir. Fakat yüksek bir 
kıymet olursa Buca nahiyeıi· 
nin Tahtalı dağındaki mebzul 
kaynak suyunu getirtmeği da
ha muvafık buluyor. Çünkü 
bu ıu için 400 bin lira sarf· 
edilecek olursa, yüksek dağ· 
dan gelen suyu, Kadife kalesi 
üzerinde büyük bir depoda 
toplıyarak oradan şehrin her· 
tarafına tevzi etmek gayet 
kolaydır. Hem bu su, mikyas 
itibarile yüzde 16 dır. Kireci 
az ve çok güzel bir içme 
suyudur. 

Belediye, Halkapınar suyunu 
devralmaktan ve mühim bir 
parayt ödemektense, dört yüz 
bin liraya şehri en temiz ve 
güzel bir içme suyuna kavuş· 
turmağı daha doğru buluyor 

Sıhhat işleri 

Kinderhaymler 
Aliağa çiftliğinde kurulan 

ikinci kinderhaym de dün açıl· 
mıştır. 34 dü lzmirden, 14 dü 
Dikiliden, ikisi de Karaburun· 
dan olmak üzere elli zayıf ve 

deniz havasma muhtaç çocuk 
dün otobüsleri Aliağaya ırön· 
derilmişlerdir. 

Dikili hükOmet tabibi 
Dikili hükumet tabibi Bekir 

Yaman, Foça hükumet tabib· 
liğine tayin edilmiştir. 

auzelyahdaki dere 
Güzelyalı tramvay garajının 

yanındaki, sivrisinek m'!mbaı 
olan derenin temizlenmesine 
ba~lanmıltır. 

ve bu, çok doğru bir hareket 
~olur. .. • * • 

Belediye, son zamanda bazı 
kaynakları kurumuş olan Vezir 
ve Osmanağa sularından yu
karı mahallelerde ·oturan hal
kın istifadesini temin için park· 
lan, bilhassa Kültürparkı su
lama hususlarında kullanılmak 
üzere Halkapınar suyu tesisa· 
tının muhtelif parklarla Kül
türparka uzatılmasını ve ge· 
nişlemesini istemiş ve bunun 
için teşt bbüste bulunmuştur. 

Fakat Nafıa Vekaleti1 Hal
kapınar suyu ıçın herhangi 
bir semtte tevzi şebekesi ya
pılmasına müsaade etmemek· 
tedir. Bunun sebebi de satın 
alınacak olan su şirketi tesi· 
satının yeni ilavelerle fazla 
kıymetlenmesi mülahazasıdır. 
Hatta vckalet, .Kültürpark için 
tesisat yapılmasını doğru bul· 
mamış ve yeni tt!sİsata müsa· 
ade etmemiştir. 

Bucada bir kaza 
Bekçi B. Saiô:heddin 

yaralandı 
Buca nahiyesinde bir kaza 

olmuştur. Bekçi B. Salnheddin 
kırda dolaşırken omuzundaki 
silahın kayışı kopmuş, yere 
düşen silah ateş alarak çıkan 
mermi, B. Salaheddini göbe· 
ğinden yaralamıştır. Bekçinin 
yarası hafiftir, kendisi, lzmir 
memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

Mazot ve Motorin 
fiatleri 

Petrol kumpanyaları fiat
leri yükseltmişler 

Dün bazı kimseler belediye
ye müracaat ederek, Petrol 
şirketlerinin Mazot 1iatlerini 
yükselttiklerini ve ton başına 

20 lira ·birden zam yaptıkla· 
rını söyliyerek şikayet etmiş· 
lerdir. 

Haber aldığımıza göre be· 
lediye, kumpanyalardan fiat 
yükselişinin sebebini sormuş 
ve piyasada da tahkikata baş· 
lam ıştır. 

Bu mesele hakkında alaka· 
dnrlardan yaptığımız tahkikata 
göre de, Mazot ve Motorin 
istihsal fiatleri son günlerde 
yükselmiştir. Ve bu zam da 
bu yüks<::lişteıı ileri gelmiştir. 
eskiden tonu 60 !ıraya satılan 
Motorin de 68,5 liraya çıka· 
rılmıştır. 

Funda/ıklar yandı 
Seferihisar kazasının Do· 

ğanbey nahiyesınde bir funda· 
hkta yangın çıkmış, bm dö· 
nüm kadar arazideki çalılar 
yanm1ştır, Yangın bir gün 
devam etmiş ve köylülerin 
gayretile söndürülmüştür. 

B. Naim Güleç 
Vilayet posta, telgraf ve te

lefon müdürü B. Naim Güleç 
Seferihisar kazası posta ve 
telgraf işlerini teftişten dön· 
mü~tiir. Bugün diğer kazalara 
te.fti e ctkncakhr 

'llJIJ"l 
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Yaban 
domuzları 

--.. ·····---Mücadele iyi 
netice verdi 

Vilayetimizde yaban domuJ' 
larının zararına son vermek 
mak sadiyle geçen sene vila: 
yet halkı 7000 yaban domu' 
zunu öldürmekle mükellef 
tutulmuştu. 

Bir senede bu miktar dol· . 
durulamamış ve Ziraat Veksl~tı 
7000 domuzun telef edilmesı 
için üç ay daha müsaade et· 
mişti. Üç aylık müsaade 31 
Temmuz akşamı bitecektir. 
Düne kadar kazalardan ziraat 
müdürlüğüne gelen malumata 
göre on beş ay zarfında telef 
edilen yaban domuzu miktarı 
4335 i bulmuştur. 

Palamutlarımız 
Bu seneden itibaren kont" 

rola tabi tutulacak 
ihraç maddelerimiz arasın· 

da mühim bir yer tutan pala· 
mutlarımızın ihraç edilirkefl 
kontrola tabi tutulması hak: 
kındaki nizamname mevki~ 

b.k · · · B va1'1 
tat ı a gırmıştır. u sene 
olacak ihracat, yeni yetişe~ 
memurlar tarafından kontr0 

edilecektir. 
Palamut ihracı için başlıca 

kontrol merkezleri olarak k!' 
bul edilen mahaller, lz(tlir, 
Çanakkale, Bürhaniye-Ayvalık· 
Dikili, İstanbul, Antalya, T~f 
ucu ve diğer bazı iskelelerdır· 
Buralarda Vekaletin bir kof!' 
trolörü bulunacak ve pala(tlot· 

. d 'h ,es lar paçal mahallerın e ı r ~ 
hazırlanırken çuval açılarıı 
kontrol edilecektii: . 

dı· Kontrol, lzmirde kabul e 
1 

• 
len tiplere göre, diğer. iske e. 

l d d b
. . . .k. . nevı er e e ırıncı, ı ıncı 

8 
olarak kabul edilen esaslar 

s· 
göre yapılacaktır. Tipler, P . 
lamut ihracat tacirleri ar85111

• 

dan seçilecek bir heyet t~rs. 
fından tesbit edilecek ve 1~. 
bında bu tipler o mahsul ~~· 
nesinin icaplarına göre ~e.t;. 
tirilecektir. Tipler, esas ıtt ı 
rile şunlardır: Etkin, natıJ~:ıı 
bosin ve kribledir. Bunlar ı. 

nB"'' başka pamutlar koruk, tır d'le' 
rüfüz olarak ta ihraç e 

1 
51 

b·ı y . .b. ese. 
ı ecegı gı ı, tanen 8~ 

üzerınden de ihracat yaprtl 
mümkündür. ıı 

1 . ti•" hraç cdılecek pa}amu tB~' 
içinde demir, yaprak, d·ıtıı 
toprak ve kum teshil e ~tıf· 
nisbetten f azln bulunmıyaca 0~, .. llJl • 

P l h 1.. ..w .. to a amut u •. .,ası, ogu . tır 
"bı palamutlar kontrola ta . ~e~ 

tulmıyacağı gibi, kıymelı ,. 

yüz liradan fazla olmıya11 ~t' 
!amut partileri, kontrol ot'~ 
muru bulunınıyan iskeleler ı.j· 

ediltll 
şartsız olarak ihraç 
lecektir. / 

• 
1 an 

tJlı' 
B h k

. . . tıı . 
u ar ma ınesının lh.e 

dolayısile muvakkaten fsBıt. 1 
tini t til eden fabrika~ dtıı 
Ağustos 1937 pazarte51:ı,,~ 
itibaren çAlışmağa b9• 

caktır. ,~ır 

Binaenaleyh işçileri~i.ıle gib1 

vazif cdarlarının eskıs• 1rıd' .. d'd ·ş baş r o gun saat ye ı e ı ltıfl" 

bul~nmaları lüzumu ilin ° ~ 
lzmir Panıtl 
mensucatı 

T.A.S. 



29 Temmm 951 ANADOLU 

Milis~tayyareleri, Salaman
~~ayı !bombardıman 'ettiler· Gazetelerde boyuna, lisan 

sadeliğine ve düzgünlüğüne 

... doğru yeni bir yol açmağa, 

yabancı kelimelerin bizdeki 
karşılıklarını kullanarak, Arap· 
ça, Farsça terkipleri Türkçeye 
çevirerek dilimize tatlı, ori· 
jinal ve zengin bir şekil ver· 
meğe çalışıyoruz. Biliyoruz ki , 
her milletin dilini yapanlar, 
o memleketin dilcilerinden zi· 
yade yazı yazanları, ders ve· 
rip konuşanlarıdır. Türkçemiz, 
yabancı kelimelerin baskını 
içinde, tıpkı, ayrık dediğimiz 
yabani, arsız ve etrafındaki· 
lere soluk aldırmayan otlar 
arasındaki körpe fidanları an
dırıyor. Bunları koparıp te· 
mizlemekte ilk vazife biz ya· 
zıcılara, edip ve şairlere, kitap 
telif edenlere ve gazetelere 
düşiiyor. Dün, gazeteleri ted· 
kik ederken, Anadolu . Ajansı· 
nın verdiği haberleri okudum 
ve gayriihtiyari: 

Berlinden verilen haberler, son m~har~belerden 
ıonra Madrid cephesinin sarsıldığını bildirmektedi~ 

Saragoz, 28 (Radyo) -Ara
ıon cephesinde asi kuvvetler 
Oniversal dağını ihata ederek 
thnale doA-ru ilerlemektedirler. 
Asiler Koenkayı almışlardır. 

I<atalonya kuvvetlerinin boz
fUnu mühimdir. Asiler bu sa· 
Yede Madridden Katalonya 
kuvvetlerine 80 kilometre ya
lcın bulunmaktadırlar. 

Valansiya hattı üzerinde 
farka doğru bir taarruz ihti
mali ve Barselon · Valansiya 
lnünakalesinin kesilmesi tehli
kesi vardır. 

Albaset beynelmilel kuvvet
leri Fransız komünist Martı 
idaresinde Madrid cebhesine 

Yiirümektedir. 
Madrid, 28 (Radyo) - Mi

lis tayyareler Salamankayı 
bombardıman etmişlerdir. Asi 
tayYarelerle yapılan bir bava 
barbinde üç Milis tayyare 
düşmüştür. 

General Franko, Madrid 
Cebhesi teftişinden Salaman· 
kaya dönmüş ve gazetecilere 
"&ıiyetten ümidvar olduğunu 
bildirmiştir. 

Madridde Rus Generalı Va-
1•dimir Aragossetonun maktul 
düştüğü anlaşılmaktadır. 

Cebelüttarık, 28 (Radyo)
Asi zırhlılar yeni bir Rus va· 
Purunu tevkif etmişlerdir. 
Bundan başka bir Yunan va· 
Puru dün San T om az uda ya
kalanmıştır. 

Marsilya, 28 ( Radyo ) -
lnıeris vapuru ile Marsilyaya 
Yeniden birçok lspanyol mu· 
hacir gelmiştir. Bunlar arasın· 
da ikisi Alman dördü ltalyan 
0 lmak üzere 6 tayyareci var· 
dır. Bunlara mukabil General 
Franko da bazı milisleri tah· 
liyc etmiştir. 

Madrid, 28 ( Radyo ) -
Madrid zabıtası otel ev ev
lerde taharriyat yapmaktadır. 
Su taharriyat neticesinde bir 
tolc silah ve mühimmat elde 
edilmiştir. Bir otelde üzerinde 

~Ghim vesaik bulunrn meçhul 
sır şahsıs tevkif edilmiştir. 

u adam asiler lehine propa· 
tanda yapmakta ve silah 
datıtmakta idi. 

Berlin, 28 (Radyo) - Trans 
OScan Ajansı bildiriyor: , .................... .. 

ANADOLU 
-----

....... \ llük siyasal gazete 

.5ahip ve baıyazganı 

iaydar Rüşdü ôKTEM 
ırıumf neıriyat ve yası iıleri 

"
1ldttr0 : Hamdi Nftıhet Çançu 

•a~haneai : -
lanıir İkinci Beyler ııokağı 
C. Balk Parti5İ binaaı içinde 

1' l'elgrar: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

-----------Madrid milis cephesi asi-
lerin tazyiki üzerine sarsıl· 
mıştır. Milisler mühim bazı 
mevzileri tahliye mecburiye· 
tinde kalmışlardır. Bu suretle 
Broneo hattı asiler lehine dü· 
zelmiştir. 

Harb bütün şiddetile devam 
etmektedir. Asiler yeni tak
viye kıt'aları almışladır. Hava
ların çok sıcak olması ve mak· 
tullerin kaldırılamaması hase· 

bile hastalık çıkmasından kor
kulmaktadır. 

Bilbao, 28 (Radyo) - Asi 
· tayyareler dün Satander üze· 

rine yüz kadar bomba atmış· 
lar ve müstahkem mevkileri 
tahrib etmişlerdir. 

Sevil, 28 (Radyo) - Gene· 
ral Kepo Dö Liyano aleyhine 
bir suikasd teşebbüsü mey· 
dana çıkarılmıştır. Üç doktor 
kurşuna dizilmiştir. 

Başvekilimizin sporculuk hakkın
daki tebliğleri hüsnü tesir yaptı 
İstanbul, 28 (Hus\Jsi) - Başvekilimiz ismet lnönünün, spor

culuk hakkındaki son tebliğleri, spor teşkilatımız üzerinde bü· 
yük bir hüsnü tesir yapmıştır. 

Bazı spor muharrirleri ve bu meyanda Eşref Şefik, kulüp
lerinden istifa etmeğe mecbur kalmışlardır. 

Prens Pol ve Stoyadinoviç, Pat-
riğin cenazesinde bulunmıyacak 

Belgrad, 28 (Radyo) - Yugoslavya naibi hükumeti prens 
Pol ve başvekil Bay Milan Stoyadinoviç Belgraddan ansızın 
hareket etmişlerdir. 

Prens Pol Silvanyadaki şatosuna gitmiştir. 

Bu a~i hareketin saiki patrik Barneberin cenaze merasiminde 
hazır bulunmamak içindir. Bunun sebebi sinod meclisinin patrik 

ile birlikte hükumet naibini ve başvekili afaroz etmiş olmasıdır. 
Belgrad, 28 (Radyo) - Sırp Ortodoks kilisesi ile hükumet 

arasındaki ihtilaf çirkin bir hal almaktadır. Sırp kilisesi Prens 
Pola verdiği muhtırada şimdiki kabine sukut etmedikçe yeni 
patrik seçilmiyeceğini bildirmiştir. 

Olen patriğin cenaze merasimi hasebile bazı hadiseler çık· 
ması tahmin edilmektedir. Bu sebeble ciddi tedbirler ittihaz 
olunmuştur. 

15 yaşında bir çoçuk, 5 yaşında 
bir kızı öldürdü 

Adana, 28 (Hususi) - Eski bir aile husumeti yüziinden 
15 yaşlarında bir çocuk, beş yaşında bir kızın kafasını taşla 
ezerek yavruyu öldürmüştür. 

Beyoğlu ile Eminönünden 
Eşek geçmiyecek 

İstanbul, 28 (Hususi) - 1 A~ustostan itibaren Eminönü 
ile Beyoğlurıdan eşek geçmiyecektir. Belediye, bu hususta 
kat'i emirler vermiştir. 

Almanya 
Hatk1n elindeki hububatı 

topluyor. 
Berlin, 28 (Radyo) - Al· 

manya· hükumeti, ekmek ima· 
line yarıyan bütiin hububatın 
müstahsil (tarafından hüku
mete teslimini ;ve yalnız ailevi 
ihtiyaçlarına göre, tohumluk 
için bir miktar ayırmalarını 
bildirmiştir. 

Bu tedbirler, general Göring 
tarafından ahnmışhr. 

Nafıa Vekilimiz 4 
muktedir mühendis 

getiriyor .. 
lstanbul, 28 (Hususi) - Ha· 

len Berlinde bulunmakta olan 
Nafıa Vekli Bay Ali Çetin· 
kaya, Stokholmdan dört muk· 
tedir mühendis getirmektedir. 

Murad da. 
tında yangın .. 

Uşak, 28 (A.A.) - Gediz 
ilçesinin bir sayfiye ve mesire 
yeri olan büyük çam orman· 
larilc muhat bulunan Munt 

- fşte · dedim · Türk dil 
inkılabının en büyük düşman· 
lanndan veya en geri safında 
uyuklıyanlarından biri .. 

Bu iddiamı, ispat etmek 
isterim. Aşağıda bazı cümle
ler göreceksiniz ki, buradaki 
kelimeler, rahat rahat Türk
çeleştirilebilir, sadeleştir ebi
lirdi. Bunları gördükten sonra, 
Anadolu Ajansı gibi, her gün 
halka birçok haberler veren 
bir müessesenin , bu kayde 
sığınıyan, enerjisiz, düşUncesiz 

hareketine karşı, yukarıdaki 
acı sözlerimi, bilmem fazla 
görecek misiniz? 

işte cümleler: 
Londra A·A. - (Ekserisi) Bil· 

baoda (müseccel) olup 

Asilere aid olan (mileellıih) gc>· 
miler. bir Sovyet vapurunda ara;· 
ıırmalar )'llpmışlar ve ( mfıtcakı· 

ben ) . .• .. (imtina) etmişlerdir. 
. .. ... ... Şiddetli bir (ta· 

arru1 icra etmielcrdir) 

Rt>..!mİ (ruf'baf il) de h11 kasa· 
banın (tamamilc terkedilmif oldu~u 
intibaı nHwcuıtur.) 

Çin lkıtaatıJ. l!Ckiz saat (devam 
eden] bir ınuharebedt>n sonra, ( .... ı 
<Şehrinin leenuhıında kliin] Huangt· 
ııun !istikametinde rical ~tmi~ler· 
dir) .. Çinliler ~ok (telefat} ve yarıılı 
verıniofordir .. 

Şimdi, şurada gördüğümüz 
kelimelerin birçoğunun, anadi
limizde karşılığı olduğu gibi, 
bunlardan mesela ( kıtaat ), 
( mebafil ) gibi kelimelerin 
Türkçe cemi edatı almalan da 

pek ala, hem mümkündür, hem 
de lazım.. Anadolu Ajansı ise, 
hala ve hala eski dil bayra· 
ğmı, kendisine hakim olan 
zihniyetin tepesinden indir
mek istemiyor. Buna karşı 
susulabilir mi?. O. R. G. 

TAKViM 
Madencilerin grevi 

Kanh hAdiseler oldu 
Novyork, 28 ( Padyo) -

Detruadan bildiriliyor: dağında bir yangın çıktı . Yan· Rumi - 1353 ı Arabi -1356 
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eden tedbirler alınmıştır. ı-
F ransız, manevraları 

Temmuz 

Avam Kamarasında 

Milli müdafaa tertibatı 
etrafında müzakereler 

~------~·4-...... ---~-~-Londra, 28 (A.A.) - Avam 
Kamarasında milli müdafaa 

.:tahsisatına müteallik müzake
reler esnasında Liberallerden 
B. Archibald Sinclair müsta· 
kil bir tanzim Nezareti ihdas 
edilmesi teklifinde bulun
muştur. 

B. Pee Smith Amele fırkası 
namına orduda geniş mikyas
ta ıslahat icrası için zaruri 
olan otoriteye ve vesaite ma
lik bir Tanzim Nezaretinin 
ihdasını istemiştir. 

Nihayet B. Vinston Chur· 
chill müdafaa meselesi ile 
olan münasebetlerinde askeri 
ve sivil idareler üzerind~ bir 
kontrol icra edecek ve bütün 
müdafaa işlerinı merkezileşti
recek bir nezaret ihdasını il· 
tizam etmiştir. 

Bütün bunlara cevap veren 
B. f nskip hususi müstakil bir 
nezaret ihdasının mevsımsıı. 

olacağını söylemiş ve servis· 
lerin tanzimini hem de müs· 
takil bir nezaretin yapabile
ceğinden daha iyi bir şekilde 
temin eden müdafaa komite-

. 

sının icraatını müdafaa et· 
miştir . 

Mumaileyh komitenin miida· 
faa için bir plan tanzim etmiş 
olduğunu ve bu planın tatbi
kine devam edeceğini beyan 
etmiştir. . 

Hatip tayyarelere karşı mü· 
dafaa için en ufak teferrüata 
kadar her şeyin derpiş edil· 
miş olduğunu ilave etmiştir. 

lspanyol Nasyonalistlerinin 
Cebelüttarık civarındaki top· 
ları hakkında izahatta bulun
masını talep eden B. Chur· 
chile cevab veren B. lnskip 
her türlü itminanbahş teminat 
vermiş ve gerek sahilde ve 
gerek Algesiras limanında bu· 
lunan bu topların ne Cebelüt· 
tarık için ne de deniz ticareti 
için bir tehlike teşkil etme
mekle olduğunu ve Cebelüt· 
rık bataryalarının icabında bu 
bataryalara kol.aylıkla hakim 
olacağını söylemiştir. 

Avam kamarası ordu büd· 
çesiııi 7 reye karşı 325 reyle 
kabul etmiştir. 

Amele fıı kasının büyük bir 
ekseriyeti müstenkif kalmıştır. 

Kral Karol lsvicre 
' .. Seyahatine devam ediyor •• 

F rankonun mumes. Gand, 28 (A.A.) - Ro· 

sillerini tanıdı manya Kralı ve maiyeti dün 

Logano, 28 (Radyo) _ Is· o~omobille bura~a gel~iş!e~-
viçre Federal Meclisi General dır. Kral beledıye daıresını, 
Frankonun murahhaslarını res- Flandre kontlarının şatosunu 
men sefir mahiyetinde kabul Katedrali ziyaret etmiş ve 
etmiştir. Franko murahhası, mahalli erkaanın bir öğle ye· 
diplomatik hukuktan istifade meği vermişlerdir. 
c<l t: ı.;ektiı. 

Burgos hükumeti de lsviçre 
general konsolosunu resmen 

tarumıştır. 

B. Lebrun 
Yaz tatili yapacak 

Paris, 28 (Radyo)-Fransız 
kabinesi Cuma günü saat 17 de 
Elize sarayında ve Cumhur· 
reisi B. Lebrunun riyasetinde 
toplanacaktır. 

Bu içtimadan sonra Cum· 
hurreisi ve zevcesi yaz tatili 
için PAristen ayrılacaklardır. 

Amerika filosu 
Viladivostoka gidiyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Ağusta kruvazörüyle dört 

dı::stroyerden mürekkep bir 
Amerika filosu bugün dostça 
bir ziyaret yapmak maksadile 
Viladivostoka gelecektir. Filo 
Amerikanın Asya filosu ku· 
mandanı Amiral Yarııellin ku
mandasındadır. 

Filoyu selamlamak üzere 
Amerikanın Sovyetler birliği 
nezdindeki ateşemilitcri Bay 
F aymonvile Vildadivostoka 

gitmiştır . 

Pasifik denizindeki Sovyet 
filosu kumandanlığının mü
messilleri bir destroyerle 
Amerika filoaunu karşılamağa 

çıkmışlardır. 

Rom:ı.nyo. 1.-ra.lı nğlP~Pn ~nn

ra Brüksele dönmüştür. 
Kral bertarafta pekçek alkış

lanmıştır. 
------.------~ 

Kadri Kahya 
45 Yetim oe fakir 

çocuğu sünnet 
ettirdi 

Otuz senedenberi hayırlı 
bir vaziyette bize komşuluk 
eden çok muhterem Gürle 
çiftliği sahibi Kadri Kahya 
bu ayın 23 ncü Cuma günü 
köyümüzden ekserisi fakir ve 
yetim olmak iizere ( 45 ) ço· 
cu~u mükemmelen giydirmiş 
ve sureti mahsusada lzmirden,: 
getirdiği mevlidihanlarla ye .. 
mekli bir mevlitten sonra ınu• 
tantan bir şekilde sünnet et .. 
tirmiş tir. Yaptığı bu büyük 
insanlığın minnet ve ş 'i. ran• 
lan karşısında kendisine bü• 
tün köy halkı namına alene 
beyanı teşekkür etmeği bi 
borç bilir ve bu meyanda hl( 
(45) çocuğu büyük bir haza 
katle bir saat zarfında sünne 
eden sünnetçi B. lımaile d 
ayrıca teşekkürlerimizin net 
ıçın muhterem gazetemizi 
tavassutunu saygı ile ric 

ederim. 
Menemen Tuzçullu köy 

muhtarı: Nazmi Gür 

üzüm Kurumun 
dan: 

Kurumun da, Kooperatifi ABONE ŞERAiTi 
\>ılbğı 1200, altı aylığı 700, üç 
\' ylığı 500 kuruıtur. 

•h.nCI memleketler için eenelik 
•bone ücreti 27 liradır 

Madencilerin grevi bir neti· 
ceye iktiran etmemiştir. Grev· 
ciler, sendikalistlerin patron· 
lar tarafından tamamile tanın· 
masını istemektedirler. 

Klevandda bazı hadiseler 
olmuş ve grevcilerden 16 kişi 
ölmüş ve pek çok kimseler 
yaralanmıştır. 

Paris, 28 (Radyo) - Fran
sız ordusunun büyük manev· 
raları Ağustosun son on beşin· 
de yukarı Savvada yapıla

caktır. 

~l 29 ~ı 
7 7 Birliğinindekadrolarındamü 

1 
__ Pı_e_rş_~_m_b_e -•hal yoktur. Bu sebeple iş İ • 

Beı yerde 5 kuruıtur 
Gtııı -fi geçmiı nüahalar 25 kunıetur, 

ANADOLU MATBAASINDA =l 
BASJJMI ..1 

Pansilvanyanın muhtelif yer
lerinde de kanlı hadiseler ol-

Manevraların esası, Jüra 
dağlarından bir düşman hü
cum ve istilasına karşı mii· 
dafaadır. 

Evkat Ezan Vasat Evkaı Ezan Vasat mu•• racaat edı•ımemesi rica ol 
Güne~ 9,27 mi:kıı"J'l ı n 19,17 
öğle 5,:>3 12,l o yat.Eı ı.~o 22,06 
.. di 8,48 16,06imeak 7,24 2,41 nur. 
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Sayfa 4 

Bergamada bu yıl mahsul bereket
lidir. Tütünler de iyi olmuştur .. 

ANADOLU 

Hırsız hizmetçi 
Alsancak Mesudiye cadde· 

sinde B. Bürhanın evinde hiz· 
metçilik yapan Ahmed kızı 
Melahat bazı eşyalar çaldığın· 
dan tutulmuştur. 

Şahidler İbrahimin öldürmek kas
dile hareket etmediğini söylediler 

mişler ve demişlerdir ki: 

29 Temmuı 93'7 

Yaralamış 
Bergama, (Hu· 1 -~ 

susi) - Busent 1 Kemerde Kahramanlar ma · 

Torbalı kazasının Halilbeyli 
köyünde Kahramanı kazma ile 
öldürmek kasdile yaralıyan 
İbrahimin muhakemesine dün 
Ağırccza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Vak'aııın scbe· 
bi bir küskü meselesidir. İb-

- lbrahim isteseyJi Kah
ramanı öldü rebil irdi. 

kışhk mahsull • hallPsinde oturan Şaban oğlu 
Bedri, evine taarruz eden Ab

rm ço_;ıı bere 
ketlı çıkmakta dullah oğlu Saibi bıçakla ya· 
dır. GPçen sene ralamıştı r. epey mesafe vardır. Aynı za

manda kazm,ının bir tarafı 
bütün zahiresinı Tren kazası rahimin küküsü, Kahramanda 

dnruyormuş, bir gün gidip is
kmiş . Kahraman da: 

balta şt·k l i nde idi . Kahrama· 
nın bir hamlede başını ikiye 

Konya tarafla· Dün Gaziler caddesinde de· 
rından geti ren mir yolunda bir kaza olmuştur . 

Bergama hiç. gö ı Makinist Fuc:.dın idare ettiği 
mediği bu k ı l · katar, oradan geçen Mustafa 

- Bana oları para borcunu 
ver de ondan sonra küskünü 

ayırmak ta kendisi için müm· 
kündü. 

lığ1l buscnc ve- oğlu Hacıya çarpmış ve ihti-
da etmişti r. Yazı yarı yaralamıştır. Makinist ve vereyim. 

Maznunun vekili, müekkili· 
nın katil ınaksadile hareket 

lık mahsuller, Çandarlı plôjından bir görünüş Hacıyı tren yoluna bırakan Demiş ve küüretmiş. Buna --
h 1 k k 

· 'ğ' d d 1 E k k ı· hiddet ~den lbrahim, yanında etmediğini söylemiş ve gayri 
ava ar ura gıttı ın en or- man er er. r e ıman, meş- makasçı yakalanmış, tahkikata mevkuf olarak muhakemesinin I d k" d k I -

tadır. Fakat tütünler, bu ku- hur Çandarlı açıklarının dal- başlanmıştır. duran bir kazmayı kaptığı ni zmir e ı o tor ara mua· 
1 d 

·b· K h b · d" devamını ı· "'tem iştir. Mu·· ddei· t d · tt"rmeyı·n Be· raklıktan çok istifad~ etmiş· ga arın an arasıra müteessir gı ı a ramanın aşına ın ır· "" yene ve e avı e ı · 
Tramvay çarpmış A • • B ş k' S ı b ı d · da lerdir. Fazla boy vermedi- olursa da, dişi liman her za· miş ve onu yaralamıştır. umumı muavını · ev 1 u· ni stan u a gön erın, ora 

ğinden yaprakları meşin gi· zaman sakindir. Karantinada Güzelyalı ecza· Fakat şahitler, kahvede otu- ner de aynı talebde bulunmuş güzel doktorlar var. Burada· 

l 1 b ı ·ı A • d b d 1 nesi önünde bir tramvay ka· rurken lbrah'ım ı·n kazma ,·ıe ve mahkeme, maznunun gayri ki doktorların hepsile kavga bi o muştur. . Hava ar o- şte pı aı e u işi iman- Be 
h d 1 D zası olmuş, Konaktan gelen K h b d l mevkuf olarak muhakemesinin ettim, bana düşmandırlar. P 

zuk gitmediğinden, her angi a yapı mıştır. algaların hü- 7 numaralı vatman Mchmedin a ramam aşın an yara a- iki lakırdıyı bir araya getire· 
bir hastalıktan da tamamen cumuna uğramadan, yumuşak b dığını gördüklerini, koşarak devamına karar vermijtir. Mu- mı'yecek vazı'yette bı"r adamıDl· 

idaresindek tramvay ara ası 1 · "ki · K h h k b k b b azade olarak toplanmaktadır. kumlar üstünde incinmeden yan arına gıttı erinı, a ra· a eme aş a ir güne ıra· Polı"slere karşı h"ıç te iyi dii· 
4 yaşında Tosuna çarpmıştır. d l k ı ' Bu senenin tülünü Berga· denize girenler burada bol manın yere üştüi!ünü söy e- 1 mıştır. şüncelerim yoktur. Onları gö· 
Yaralı yavru tedavi altına alın-

manın şimdiye kadar yaptığı bol eğlenmektedir. C "d /" H • h d rünce titremeğe başlarım. 
tütünlere göre birinci olacağı Zaten buranın suyu ve top- mıştır. 1 e 1 Üseyın gene sa ne e Maznun müthiş bir sini~ 

Vangm 'b 
kat'• olarak söylenmektedir. rağı tarihte de meşhurdur. Bu adam bı· r buhranı geçiren bir adam gı 1 

Pamuklar: Burada yapılan kiremitler, Değir mendağında muhtar mütemadiyen titriyordu. 
Busene koza ve akala to· toprak işleri o kadar hafif Hasan sokağındaki Şevket P ı· ı • d • • d Mahkeme reisi , müddeiumı.ı· 

humları ekilmiştir. Kuraklığa olurdu ki bunların adı (suda muk fabrikasında yangın çık· po 15 uşmanı ır miye mütaleasını sordu, nıüd: 
rağmen çapa yülünden kendi· batmaz) diye tarihe geçmiştir. mış, lOO liralık pamuk yan- _____ .__..,.________ deiurnumi muavini B. Şevk• 

Y 1 /dı mıştır. Yangın, amele T evfi· ş h •d R • ı · l d b 5 k dk"k tt"ktefl lerini toplamışlardır. anız çı·vrı" e a ı omıser ve po ıs er e uner, evra 1 te 1 e 1 

b 1 d H d 
., ğin, söndürmedt n pamuk çu· unu sonra mütaleasını serdedece· 

azı yer er e in pamugu Bı"r Parti binası yapılıyor d hk d f l k·ı . f k t b ı ""kt'" ··ı vallan Üzerine attığı sigara an ma eme e ı·tı·ra ettı· er g" ini söyledi ve mahkeııırce. 
e ı mış a a un ar so uru - Çivrı'I, ( Hususi) _ Parti . ·· - p k k ·· çıkmıştır. dava dosyasının tedkik iç•~ 
mluşhtur.d")ar~u k alnununha glore binası inşaatına devam edil- Kahvehanede hırsızlık Meşhur sabıkalılardan Ciddeli dinlendi, komiser ve polisler· müddei umumiye verilmesı 
ıs a e ı mış 8 a a to um arı mektedir. Bina, 400 kişi ala- Hüseyinin dün Ağırcezada mu- den ibaret olan şahitler, bir 
'ki' d h 1 k Üç kuyularda Zekeriyanm kararlaştırıldı ve muhakeme· 
ı ıme a 8 uygun ge me • bilecek büyüklükte bir salonu, hakemesi vardı. Maznun Hü· gün üzerinde esrar bulunan · 
tedir. kahvehanesinde yatan Ali oğlu nin devamı, başka bir giıne 

P ila;i.· lıu,;,u.,i Lia: yatak oda.,1111, 6 H b d s~yin, jandarmalar arasında bir adamı yakaladıklarını Cid- bırakıldı. 
'J 1 d b üseyinin ce in en 15 lira hk 1 Valimizin de alakası ile ça ışına o asını, bir anyo 1 b f . k 1 ma eme sa onuna getirildi; deli Hüseyinin, bu şahsı bı- Maliye memurlarmu1 

dairesini ihtiva edecektir. para i e ir çi t 15 arpin ça an üç jandarma, etrafında muha· raktırmag" a çalıştıgv ını ve po- h k · 
Çandarlı nahiyesinde bir pilaj Abdullah oğlu Mustafa yaka· mu a emesı 

Part ·ı b"ınası Cumhur'ıyet faza tertibatı aldı ve sandal- lisin vaz"ıfesı"ne mu'"dahale et· h l l ... yapılmaktadır. Pilajın bütün ' lanmıştır. Zimmet ve i ma suç arı.· 
işleri bitirilmek üzeredir.Belki bayramına kadar her halde -------- yeye oturan maznunun, bütün tiğini, kendisinin yakalanarak dan maznun Basmahane pıa· 
bu hafta açılma töreni yapıla- ikmal edilmiş olacak ve 29 mektedir. vücudünün titremeğe başladı· karakola götürüldüğünü, orada liye tahsil şubesi tebliğ nıe· 
bilecektir. Çandarlı pilajı ga- Teşrinievelde resmi küşadı Bundan bilhassa pamuk, ğı, hatta maznunlara aid par- polislere hücum, tecavüz ve muru B. Şükrü ile suç ardk.~~ 
yet yumuşak kumu bulunan yapılacaktır. bostan ve tütüıı mahsulleri maklıklı yerde duran sıranın hakaret ettiğini, hükumetin daşlarının muhakemelerine u 
sakin bir denizin içeri girmiş Yapılan projeye göre, bina fazla müteessir olmakta ve mütemadi bir şekilde ihtizazla manevi şahsiyetini tahkir edici şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
bir yerindedir. işte burada on için beş bin lira sarfedile- tarlalarda yanmaktadır. gürültü çıkardığı duyuldu. sözler sarfeylediğini söylediler. sinde devem edilmiştir. Bl ıJ 

k · B k celsede maznunlar müdafaa a· beş odalı soyunmaya, hatta ce tır. u paranın mühim bir Havanın sıcaklığı bugünler- Maznun Hüseyin, evelce Mah eme reısı şahitlere f ı· 
Yatma a l ı kısmı halk tarafından teberru h kemes·ı s d b' k sordu: rını yapacaklardı, akat ma ya Y rar yer er ynpı • de 39-40 derece arasındadır. mu a e nasın a ırço 

t edilmiştir. Bilhassa köylüleri· k' J t J1.. b" h'd' - Bu adam hükumete nun B. Şükrü: . mış ır. İşçiler, sıcağın fazlalığından va a ar yap 101' ır şa ı 10 h r. 

Ç d 1 k .. l mizin fedakarlıkları zikre şa- b kk b l ·ı ı d k r 1 - Tahsilat makbuzları, ıv 
an ar ının ço guze suyu d tarlalarda çalışamamaktadırlar. aşını aya a 1 na çası e ya· 8 eytar mı ır, yo sa po ıs ere bir vakit benim elime geçe· 

vardır. içinde kuvvetli liynit yan ır. raladığı ve bir defa da Müd- karşı bir kini mi vardır ? u·k • J 3 V J mez. Hatta bunu B. Arif n 1 
• 

bulunduğundan böbreklerdeki * * ı aşınaa deiumumiye hücuma kalkış· Şahitler maznun Ciddeli Hü- met adında bı'r mu'"fettiş te 
İlçebay Nureddin Akko-taşları düşürmektedir. Bundan Bir kızı kaçır,,ken tığı için zabıtaca yeni bir seynin hükumete lrastı olma- biliyor. Bu zat şimdi lz01ir 

başka Çandarlı tarihi bir ka- yunlu köyleri gezmiş ve köy yakalandı.. vak' aya sebebiyet vermemesi dıg" ını, sözlerile dog~ rudan de 

b d K b 
işlerini yakından tedkik ede· db l Liman işletme müdürlüğün. · 

sa a ır. asa anın ortasında Torbalı, (Hususi) - Tirenin için te ir a mmıştı. Ciddeli doğruya polisleri kastettiğini müdür muavinidir. Kendis1P
1 

rek noksanlıkları tesbit et-bir kale yükselir. Bu kale bu Kahrat köyünde tütün amele· Hüseyin, bir müddet maznun· ve ötedenberi polislere düş- davet edip sorunuz demiştir· 
miştir. h 1 civarı müdafaa için yıllarca liği yapan ve lzmirin Eşrefpa,.a lara ma sus sıra üzerinde man olduğunu söylediler.Onun Diğer maznunlar, müdafaa,. 

düşmana karşl durmuştur. Torbalıda mahallesinde oturan Abdullah oturdu, fakat asabının zafiyeti esrarkeş, sabıkalı ve ruban rınm hazır olduğunu söyle· 
Çandarlının tarihi Bergama Yakıcı sıcaklar var.. oğlu Musa, ayni köyden 13 yüzünden titremesi devam et· sinirli, kendisini idare ede- mişlerdir. 

ile başlar. Burası Bergamanın Torbalı, 27 - Birkaç gün- yaşlarında Melahat isminde tiğinden rahatsız oldu ve bağ- miyecek derecede asabi malül Mahkemece, müdafaa b91'· 
iskelesi idi. denberi devam eden sıcaklar bir kızı kaçırmışır. Musa, Tor· daş kurarak yere oturdu. olduğunu söylediler. kına taalluk ettiği için göste• 

Gayet sakin iki limanı var· burada tahammül edilemiyecek halıdan geçerken yakalanmış Maznun Hüseyin, polislere Maznuna ne diyeceği so: uldu. rilen şahidin celbine kar,r 
dır. Halk bunların birisine dereceyi bulmuştur. Yakıcı ve Tireye gönderilmiştir. Kız ve hükumetin manevi şahsiye- Hüseyin: verilmiş ve muhakeme 4 Ağu5• 
erkek liman, diğerine dişi li- riizgarlar, mahsulata zarar ver- da ailesine teslim edilmiştir. tine hakaret etmişti. Şahitler - Ben hastayım, fakat be· tosa bırakılmıştır. -................ ._ .......... ._ ...................................................................................................... ~ 

leri ve talepleri generalin di- fevkalade günlerde görül· tam bir ömüre benziyen bir Havalandıktan sonra, ba~' 

İ Ciizli Cihangir 1 
-23- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

- Ben de emniyeti umu
miye müdüründen bana refa· 
kat etmesini rica edeceğim. 

Emniyeti umumiye müdürü: 
- Tabii size ben de refa· 

kat edeceğim, tahkikatın su· 
reti cereyanından haberdar 
olmak mecburiyetindeyim. 

Dedi. General Mars, mus
tehzi bir tavırla: 

- Çok ala, çok ala, dedi, 
üçümüz de aynı hedef üzerin· 
de çalışmak için bir araya 
toplanmış olacağız. Vakla her 
birimiz büsbütün başka usul
lerle çalışmaktayız! 

- Bu, hedefe. varmak için 

bir mani teşkil etmez. 
Polis müdürünün bu sözüne 

profesör Roz da: 
- Tabii, tabii!. 
Diye cevap verdi. 
General Mars: 
- Şu halde mutabıkız. Saat 

üçten sonra benim evde top· 
)anacağız! 

Dedi. 
Selamlaştılar ve biribirlerinden 
ayrıldılar. 

* • * 
General Mars dışarı çıkıp 

ta yalnız kalınca derin bir 
nefes aldı. Dünkü hadiseler 
ve profesör Rozun garip sual-

mağını altüst etmişti. müştü. sene!. akropatik manevralar yapaca ~ 
General Mars, profesörün Ne oluyordu? Lidyanın bir hain, bir müf- biraz sonra motörü bozacı 

tahminlerinin tamamen boşa Bilhassa gazete müvezzileri sid, bir casus olabileceğine ve tayyare ile aşağıya düşe· 
çıkmasını istiyordu. Vakıa bu müthiş yaygaralarla ellerindeki bir türlü ihtimal vermiyor ve cekti. Maamafih öyle bir şe· 
hadiselerin fenne dayanan gazeteleri kalabalık arasında profesörün aldandığına ınan· kilde düşecekti ki, ne kendirıe 
kısımları mühimdi. Fakat pro· mütemadiyen satıyorlardı. mak istiyordu. ne tayyareye büyük bir zar•~ 
fesörün zannettiği gibi olmasa Müvezzilerin sözlerin,den gaze· Lidyada, profesörün tasav- gelmiyecekti. Maamatih, be 
gerekti. telerin dünkü feci vaziyet vur ettiği şekiJde esraren~iz, sabı yanlış çıkıp ta ölii~5:: 

General böyle düşünerek etrafında tafsilat verdikleri fevkattabia bir kudret ve bunu da fevkalade görrnı)' 
ilerliyorken başvekalet daire· anlaşılıyordu. Bunun için Mars kuvvet var mıydı? cekti. I' 
sinin önüne geldiğini farketti. umumi yoldan ikinci derecede General buna da imkan ver- Tayyare karargahına ~e ~ 
Başvekil otomobiline binmiş ken aklına bir şey geldı. .. .. 

bir yola geçti. mek istemiyordu. f d .... ve hava karargahı yolunu casusluk kendisi tara ın 
tutmuştu. Başvekilin bu şekil· Bugün hafif bir sis vardı. General Mars, otomobilini yapılmamıştı. Başvekil de .t~ 
de hareketini icap ettirecek Hava biraz bulutlu idi. Sert tityyare karargahına doğru şebbüsünü ancak kendilerırt 
herhalde mühim bir sebep, ve serin bir hava general hütün süratile sürüyordu. açtığını söylemişti. b• 
mühim bir hava hareket veya Marsın hummalar içinde ya· General, tayyare karargahı- Fakat.. Başvekil bu teŞ~01• 
hadisesi olmak lazımdı. nan yüzüne çarpıyordu. na gidecek, bir tayyareyi tet- büsünü acaba başka bir kı e· 

Lama ~ehri yolları halk ile General, hala Lidyayı dü· kik ile iştigale başlıyacak ve seye açmamış mıydı? BaŞ~et 
dolu idi. Bu hal," gayri tabii şünijyordu. Geçen sene tak· sonra bir tecrübe yapmak kilin bu hususta bazı şeY 
idi. Yollarda görülen bu ka· riben bu mevsimde, Lidyayı istiyormuş gibi makineye bi· unutmasl çok mümkündü. 
}abalık, şimdiye kadar ancak tanımıştı. Bir sene.. Fakat! necek ve havalanacaktı. - Sona fllll ; 

·111111..1 ?1 ?'\ ?. 
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Qünyamızın büyüh fenni hadisesi: 

Son Kutup seferi 
lWühendis, KutuP yolundan Av
rupa ve Amerika arasında yol-
culuk yapılabilecektir, diyor 

Kutba dört Rus tayyare i 
9itti ve heyet buzlar üs-

1 

tünde, tetkikata başla 1.
1 

lfegetin rad90 telgrafçısı Krenkel hareketten evel, kızına, 
Kutupta kışın giyeceği çizmeleri gösteriyor .. 

Mühendis Otto Şmit -u 

esaslar elde edilmiştir. Mcteo· 
rolojik şartlara göre, garbdan 
uçuş. yani AmerikaJan Avru· 
paya Atlas der.izini geçmek 
şartile kolay bir iş değildir. 
Fakat Avrupadan Amerikaya 
uçuş bugünkü fenni vasıtalara 

göre güç ve hatta gayrı müm
kündür. Bu iki vaziyete mu· 
kabil kutbun bu mıntakasın· 

Rapanin grubu, buzdan tuğlalarla: karargahı hazırlıyor 
~u;eçenle_rde ~utb_a. giden for· (fener radyo) tesisatile de dan bu yolun tesisi müm· 
Ott heye_tı seferıy~s~nı~ reısı, kolaylaş~mlmıştır. . kündür. 
kaı 0 Şmıt neşrettığı bır ma· Bu dort tayyarenın kutbun Baydukov, Cakolof ve Beli-

;de diyor ki: vasati on kilometre üzerinden akovun parlak muvatfakıyetleri 
G 4tA, yeniden ( büyük arz) uçtukları muhakaktır. Birinci yeni bir cihan yolu açtıkları 
~erini:le bulunuyoruz. Esirin URSS-N-170 tayyaresi kutup için tarihi bir muvaffakıyettir. 
h evceleri bizi selamlıyor ve üzerinden uçtuktan sonra yük- Şüphe yoktur ki bu vaziyet 
ıioş &eldiniz diyor! Ruhlarımız selmiş, yere inmek üzere bu· bize yeni vazifeler yüklemek-
h:ı ~u.a~~ n~şe ve saadet lut taba_ka~ı~dan kurt~lmuştu~. tedir; ç~n~ü önümüzde açılan 

ş'rıle yukselıyorl. Halbukı mılecek bır bankız saha muhım ve henüz muğ-
llı' _u halde, heyeti seferiye· bulmak bir işti. Böyle bir laktır. 
bi~~ın mesai ve muvaffakıyet bankizin mevkiini tayin ancak ikinci safhada keşiflerimizde 
tet"?osunu yapmak sırası da on iki saat sonra, güneş . yük· kullandığımız tayyarenin zan 
Qış demektir: seldiği zaman mümkün ola· ve tahmin edildiğinden çok 

iıı.. Uz sahası • şimal kutbu " caktı. Ve biz de bu müddet kıymetli olduğu anlaşılmıştır. 
'li 8Yonu, tesis edilmiş ve fa. zarfında buzların kayması yü- Bu alet sayesinde kutupta 
bat'ttedir; en yüksek. hava ta· zünden bir derece daha uzak· veya . başka ?.ir bankiz üzerin· 
~ •larından en derın su alt- lara sürüklendik. de bırkaç gun veya bir hafta 
~e lla kadar muhtelif müşahe· inilecek yeri tayin için he- tetkikat yapılmasına imkan 

lı~e tetkiklerle me~guldür. sapları bizzat yaptım. Bu ara· vardır. Böylece muvakkat ob-
l~ti andan itibaren "yer de- da buzun kayma istikamet ve serva~uarlar kutup ve civarın· 
~- ten heyeti seferiye,, adı ile süratini de tayine çalıştım. da hır mevsimlik olarak kuru-
t~~~tnin grubunu vücude ge· Bundan sonra sola doğru labilir. Bu sayede şimal buz 
~crı~t. Bu adı, heyeti seferi· uzaklaştık, 10 kilometre kadar denizi ile Atlas denizi arasın· 
~t~tı çadırına da siyah yazı· bir mesafe içinde sağlam bir daki su cereyanları meselesini 
bit Yazdık; çünkü bu grup iniş yeri aradık ve sonunda halletmek mümkün olur. Ku· 
fl~ >'erde tutunmağa muvaffak Kutuptan 20 - 35 kilometre tuplara ait herhangi bir mese· 
~lllıaınıştır. Bu da buz taba· uzak bir yerde yere indik. )enin halli için de muvakkat 
di •tının bizatihi ve mütema· İkinci teşebbüs Molokov ve mü~ahede ve tetkik postaları 
ttl~~tette kaymasından ileri Riçland tarafından yapıldı; vücude getirilir. Bilhassa Rus· 

1-' 'tir. Molokov sağ hatta doğru yada yapılmakta olan daha 
det~ ~t, biz bu kayma ve yer ilerliyerek kutbun altından seri ve kolay uçuşlu yeni tip 
dttif•rrne vaziyetini bir zarar geçmiştir. tayyareler bu işi çok daha 
lcı~kki hat~a bi~. fa~da olarak Nihayet, bizatihi kutbun, kol_~Y~~şt~.rmaktadır. . 
lttkik ettık. Çunku bu sayede kutup mıntakasından mühim Uçuncu safha yeni bır nak· 
~trıi1,'t ~abamız kendiliğinden olduğunu iddia edenlere tay- liye vasıtasının vücude gelme· 

l'._ ernıştir. yareci Aleksevin bizatihi ku· sidir. Su veya buz tankları 
t~ ~ç >'Yarelerimize, kutba doğ· tup üzerine indiğini söyliye· yüzler ve hatta binlerce kilo· 
llıGs,rn;ıa~ını ve Bankizlerin bilirim. metre süren bir buz sahasını 
)'kırıa esı nisbetinde kutba Bizim şimal kutbu faaliye· "buzkıran,, vapurlarile kıra· 
~t &u >'er~ İnmelerini bildirdik. timiz, kutubların keşfi tarihi· rak yol açmağa veya yol al-
~t /aı.ıfe ne dereceye ka· nin son safhası demek de· mağa çalışmak bugünkü sana· 
;~~,: ~ edildi? Bahriyeliler ğildir. Elde ettiğimiz bu sağ· yie göre, mümkün olamadığı 
~t h: ere mevki tayin etme· lam tecrübderimiz sayesinde gibi, böyle bir uğraşma da 

katt 1
Yacak astronomik tet- açılan yolda daha seri ilerli· gayri fennidir. Buzkıranlar, 

~%:,:i ~~lundular. . Bunun yebileceğiz ve bu istikbal kal~n bir buz tabakasını. kı~-
~~titıd dort tayyaremız kutup şimdiden eserlerile görünmek· maga çalışarak çok batı bır 

fl ~uıı en uçmağa muvaffak tedir. şekilde, fakat müthiş bir mik· 
~~rdır. Bu müşahedeler ilk sahada, kutup yolları tarda mahrukat sarfederek 

elf •daamdaki Radyo· 1 seferi dav aşında 

------·-
Bizim Orhan Rahmi Gökçe, G ülsii m, 

kollarını çaprazlamış, yakası 
bağrı açık, sinirli sinirli odada 
dolaşıyordu. Beni görünce, göz· 

• 
yınce 

teyzesinden dayak 
Torbalıya kaçmış 

ye-

!erini kırptı ve durdu: .Şehrimizde garip bir kız 
- Bilir misin azizim -dedi· kaçırma vak'ası olmu~tur. Fa· 

bu memlekette, içkile, sivrisi- kat hadiseyi okuyunca buna 
nekle, veremle ves~ir~yle mii- (kız kaçırma vak'ası)ndan ziya-
cadele gibi, başka bir müca· de ( erkek kaçırma vak'ası ) 
dele daha lazımdır. demek lazımgel«>ceğini anlıya· 

- Hayrola -dedim- ne olu- caksınız. Çünkü bu vak'ada 
yoruz, nasıl bir mücadele la- erkek, kızı dt"'ğil, kız; erkeği 
zım? k ndırıyor ve kaçırıyor. Vak'a 

- Nasıl bir mücadele mi; şudur: 
tembellikle mücadele.. Tem- Gülsüm adında oıı ~ beş ya· 
bellik denilen ruh, tıpkı şu şında bir kız, Tepecikte tey-
binbir ayaklı, korkunç mik- zesi Bn. Zebranın evinde otur-
roplara benzer. Bazılarına, ve- makta ve Amerikan tütün 
raset surttile yapışır. Herifçi kumpanyasında ışçı olarak 
oğlunu kırkikilik gülleyle ye· ça' ı şmaktadır. 
rinden atamazsın.. Kıyamet Bn. Zehra da, aynı mağa· 
kopsa yerinden oynamaz. Bun· zada işçidir. Her gün sabah· 
Iarm damarlarında, tembellik leyin erkenden mağazaya gi· 
mikrobu dolaşmaktadır. Bir de den Gülsüm ve teyzesi, .akşa-
arızi tembeller vardır. Kahve- ma kadar orada çalışarak ev-
hanelerde oturur, esneye es· !erine dönerler. Kazandıkları 
neye, esnete esnete tembellik parayı birleştirerek idare olur· 
saçarlar.. İşte böylelerile mü- lar. 
cadele lazımdır. Tıpkı, Al- Gülsüm, yavaş yavaş çocuk-
manyada hastalıklı herifler na· luktan çıkarak gençlik devre· 
sıl iğdiş ediliyorsa, öyle yap· sine dahil olmağa başlayınca 
malı .. Yatırmalı onları masaya, etrafında bazı erkekler gör-
o tembellik denilen ahtapot müş ve aynı mağazada çnlışan 
nerelerine yapışmı~s1 ameliyat - suya sokmalı onları. 
yapıp çıkarmalı ve sonra hep· İkimiz de gülüştük. Tam bu 
sini, zencire vurup taş kırmağa 

sırada yanıbaşımızdaki odadan 
göndermeli.· derin horultular gelmeğe baş· 

Orhan Rahmi hiç durmadan lamasın mı?. Herikimiz de ba-
söylüyordu. şımızı çevirip oraya baktık 

- Fakat ·dedim· madamki ve biraz sonra kapıyı açıp 
buna çare yoktur, başka bir girdik. Ne görelim? 
şey yapmalı.. Bir arkadaş, uyuyor. Hem 

- Mesela, bütün kahveha· de tam vazife zamanında .. ı 
neleri kapayıp, bilhassa yaz Orhan Rahmi, duramadı: 
günlerinde, şehrin bertarafında - Dur -dedi· işte buna 
birer duş yeri açmalı. Kahve- kaynar su lazım. Fakat ma-
hanelor kalkınca, tembelliğin damki kaynamışı yok, bir 
boynuzu da epeyce kırılmış maşraba soğuk su getire· 
olur. Buna rağmen geriye ka· yim de .. 
lan tembellere yaz ve kı~, so- Ve, yerinden fırladı. Fakat 
ğuk su ile duş yaptırmalı... o S?idince ben arkadaşı uyan· 

- Hayır, yaz günü, kaynar dırdım. Çimdik 

Hüseyin adında bir gençle 
samimiyeti artırmıştır. Aralk
rındaki aşk ilerledikten sonra 
güzel bir kız olan Gülsüm, 
bir akşam mağazadan çıkınca 
Hüseyini beraberine alarak 
evine götürmüş ve Teyzesine: 

- Biz evlenıneğe karar ver
dik. Hüseyin bizim evimizde 
kalsın. 

Demiştir. Fakat Bn. Zehra, 
bu münasebetsiz teklif karşı· 
sında derhal isyan etmiş ve 
Gülsümü dövmüştür. Kız, da
yağı yedikten sonra Torbalı 

kazasına gitmiş, oradaki akra
bası nezdinde birkaç gün kal· 
mıştır. Fakat Hüseyini çok 
seven Gülsüm, Torbalıda uzun 
müddet kalamamış tekrar iz· 
mire gelmiş, akşam üzeri Hü
seyinin çalıştığı tütün mağa
zasının kapısı önüne gitmiş, 

orada işçilerin mağazadan çık
malarını beklemiştir. Biraz 
sonra Hüseyin mağazadan çı· 
karken Gülsüm kendisini ça-
ğmnış ve: 

- Ben Torbalıda durama· 
dım, kalkıp fzmire geldim. 
Ben artık seninim. Şimdi be
nimle beraber geleceksin de-
miş, Hüseyin: 

- Nereye? 
Diye sorunca: 
- Ben nereyı 

oraya. 
istersem 

Cevabını vermiştir. Gülsüm 
ve Hüseyin, Tepecikte sebze 
bahçeleri arasında sazların 
arasında bir yf:re giderek ora
da sabaha kadar kalmışlar ve 
istkbaldeki vaziyetlerini görüş
müşler, birleşmeleri ve bir 
yuva kurmalsn için Bn. Zeh· 
raya karşı nasıl bir hattı ha· 
reket takip etmeleri lazım· 

- Liitf en çeviriniz -

ı·-ı-·eorsa·--Hareketierf ·····r··· 
~··~··~·······~·· ........ ······· ... ······..,...·~ 

Temmuzun 21 inci günün
den 27 sine kadar borsada 
muamele gören mahsullerimi· 
zin satış ve piyasa vaziyetle· 
rini aşağıya kaydediyoruz: 

Arpa : 4,3125 • 4,375 ku· 
ruştan 1083 çuval satılmıştır. 
Evelki hafta, hazır mallar, 
3,87 5 · 4 kuruştan satılmıştı. 
Vadeli mallar ise, 2,30, 3,25 
ve 4 kuruş tarasında idi. Bu 
nevi muamele üzerinden 1550 
çuval satılmıştı. ........................ 

Halbuki bir su veya buz 
tankı, buz tabakasının muka· 
vemetinden istifade ederek 
ilerlediği gibi buz tabakasının 
kırılarak çökmesinden zarar 
görmez, çatlak veya donma
mış yerlerden de gene yoluna 
devam . edebilir. Vakıa, bu 
vasıta yepyeni birşey değildir. 

Fakat . bu işe tatbiki de mu· 
vaffakıyetli bir iş demektir. 

Bu tanklar sayesind~ aed· 
r•)mlar (tayyare meydanı) vü
cude getirilebilir. Meteorolojik 
istasyonuna kurulur. Radyo
farlar ve daha birçok işler 
yapılır. 

Bunlar gösteriyor ki, elde 
edilen neticeler, vücude geti· 
rilen vasıtalar sayesinde Ku· 
tubun yolu açılmıştır ve bu 
yol şimalin büyük iktısadi 
yolu olacaktır. 

Geçen yılın aynı haftasında 
3, 3,375 ve 5 kuruş arasında 
muamele olmuştu. Bu sene 
mevsim iptidasındanberi gö· 
rülen terakki, son hafta da 
devam eylemiştir. 

Geçen yılın aynı haftasına 
nisbetle bu sene arpalarda 
25 • 37,5 san.im bir yükseliş 
vardır. 

Piyasada kafi miktarda mal 
mevcuddur. Mevrudat ta, gün
den güne çoğalmaktadır. Pi
yasa vaziyeti sağlamdır. · 

Bakla: Son hafta içinde 
borsada kilosu 5 kuruştan 
680 çuval hazır ve 4,87,5-5 
kuruştan 1400 çuval vadeli 
mal satılmı1tır. 

Evelki hafta 4,25,4-5 kuruş
tan 2950 çuval vadeli satışlar 
olmuştur. 

Geçen yılın ayni haftasında 
!>orsada 4, 187 ,5·4,3,25 kuruş· 
tan 2413 çuval hazır ve 4,25 
kuruştan da 394 çuval vadeli 
mal satılmıştır. 

Geçen hafta bakla piyasa· 
sında beliren hararet, son 
hafta içinde biraz hafiflemiş 
ve piyasada bir sükunet hasıl 
olmuştur. Vaziyetin önümüzde
ki hafta içinde tevazzuh et· 
mesi muhtemeldir. 

Pamuk : Son hafta içinde 
borsada kilosu 45,5 kuruştan 
208 balya Bursa birinci ve 

43,5 • 44 kuruştan 332 balya 
Bursa ikinci satılmıştır. 

Evelki hafta, Bursa birinci 
41 • 45 kuruştan 79 balya sa· 
tılmıştı. 

Pamuk piyasasında bir fev· 
kaladelik yoktur. Bununla be· 
raber, fiatlerde kuvvetli bir 
istikrar ve muamelede normal 
bir vaziyet hakimdir. 27·7·937 
akşamı, pamuk piyasası sağ
lam olarak kapanmıştır. 

Palamut: Son hafta içinde 
borsada kentali 440 kuruştan 
41 kental tırnak ve 340 ku· 
ruştan 65 kental kaba mal 
satılmıştır. 

Evelki hafta, 250 kuruştan 
121 kental rüfuz üzerinde mu· 
amele olmuştur. 

Piyasada durgunluk vardır. 
Çekirdeksiz UzUm: 1936 

yılı mevsim iptidasından 27 /7 / 
937 akşamına kadar 450,857 
çuval ve 1954 torb~ çekirdek
siz üzüm satılmıştır. 

Evelki hafta içinqe borsada 
1094 çuval ve 45 torba çe· 
kirdeksiz üzüm satılmıştır. 

Son hafta içinde çekirdek· 
siz üzüm fiatlerinde hissedile
cek derecede bir yükseliş kay· 
dedilmiştir. 

Fiatler, derecesini muhafa· 
za etmektedir. Üzüm kurumu 
ile inhisarlar idaresi, bu hafta 
üzüm almam11lardır. 
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Çi li er Hopeyin merkezini alarak 
muvakkat hükumeti kaldırdılar 

Deliceler 
aşılanacak 

---··--
Başı 1 inci sahifede -

Çin ordularının, ( Ken·Kitay ) 
ile (Lankfonk) şehirlerini ve 
(Pençeo) hava istasyonunu Ja· 
ponlardan istirdad ettiklerini 
bildirmektedir. 

Paris, 28 ( Radyo ) - Çin 
orduları, (Hopcy) in merkezi 
olan (Unçeo) şehrirıi işgal et· 
mişler ve Japonların arzusile 
teşekkül eden muvakkat hü· 
kumeti lağvederek, bu hüku
metin reisi olan (Okonpey) yi 
esir almışlardır. 

Mareşal (Şankay • Şek) mu
zaffer 29 ncu orduyu tebrik 
etmiştir. 

Şangayda bu muzafferiyet· 
ten dolayı şenlikler yapılmak· 
tadır. 

Tokyo, 28 (Radyo) - Ja· 
pon donanması, Çin sularına 

hareket etmiştir. 

Dün 60 nakliye gemisi, as· 
ker dolu olduğu halde Çin 
limanlarına hareket etmiştir. 

Tokyo, 28 (Radyo) - Çin 
29 uncu ordu kumandanı Sen 
Solyangın istifası Nankin hü· 
kumeti tarafından kabul edil· 
memiştir. Bunun üzerine gene
ral Japonyaya ilanıharb et
miştir. 

Dündenberi devam eden 
müsademe)erde Japonlar Sin· 
Çong şehrini işgal etmişlerdir. 

Tokyo, 28 (Radyo)-Japon 
kuvvetleri şimendüfer hattı 
üzerinde kain Nan·Yuan şeh
rini almışlardır. 

Şanghay, 28 (A.A.) - Si· 
ya.si uıehafil !>Ulh ihtiuıallcrin\n 
gitgide azalmakta olduğu mü· 
taleasındadır. Çin efkarı umu
miyesi çıkacak bir harbi kar
şılamağa hazırlanmaktadır ve 
Nankinin azimkirane hattı ·ha· 
relc:etini tasvip ttmektedir. 

Bazı müşahitler bunun bir 
yıpratma harbinin mukadde
mesi olduğu fikrini ileri sür· 
mektedirler. 

Şanghay, 28 (A.A.) - Çin 
Hc:riciye Nezareti, Çin kıta
atının Japonlara karşı muka
bil taarruza geçmiş ve bu sa
bcth Fengt ve Langfang şehir· 

iyi malumat almakta olan 
ecnebi mehafili, F engtai ve 
Langfang şehirlerin Çin kıtaatı 
tarafından zaptedilmiş oldu
ğuna dair bir Çin membaın
dan gelen haberi teyid etme
mf'ktedir. 

Nankin, 28 (A.A)- Japon 
ültimatomunun general Sung 
Che Yuan tarafından reddi 
üzerine bütün sulh müzakere· 
leri kesilmiştir. Bunu vahim 
bir ihtilafın takibedeceği artık 
muhakkaktır, 

P~kin, 28 (A.A) - Toung 
nehri yakıninde muharebeler 
devam etmektedir. Japon tay· 
yareleri fevkalade bir faaliyet 
göstermektedir. Bu tayyareler 
29 uncu Çin ordusu kıtaatı 
üzerine mitralyözlerle ateş et· 
mektedirler. Bu ordunun umu· 
mi karargahı Nankinden Pe
kine nakledılmiştir. 

Tiençin, 28 (A.A) - Tien· 
çindeki Japon garnizonunun 
umumi karargahı Japonların 
bu sabah saat 5,30 da Hsiyua 
şehrini bombardıman etmiş 

olduklarını haber vermektedir. 
Tokyo, 28 (A.A.) - Hari· 

ciye Nezareti namına söz söy· 
!emeğe salahiyettar bir zat 
Çinlilerin tecavüzlerini tekrar 
etmelerine 29 ncu Çin ordu
sunun Japonya aleyhindeki 
son derece hasmane hissiya· 
tının sebebiyet vermiş oldu· 
ğunu ve vaziyetin Japonların 
kat'i ve şiddetli tedbirlerle 
haklannın ve menfaatlannın 
emniyet ve himaycııini temin 

etmelerini İcab edecek bir şe· 
kil almış bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

Bu zat, vaziyetin yeniden 
müzakerelerde bulunmağı fay· 
dasız kılacak surette süratle 
inkişaf 'etmekte bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Domei 
Ajansı Pekinden istihbar ediyor: 

Çinliler sefarethaneler ma· 
hallesini ihata etmişler ve sev· 
kulceyş noktalara ve binaların 
damlarına mitralyöz yerleştir· 
mişlerdir. 

Ecnebi devletler lerini istirdad etmiş oldukfa- garnızon· 
rını bildirmektedir. ları müdafaa işlerinde mesai 

Tiyençin, 28 (A.A.) - Roy- birliğinde bulunmaktadırlar. 
ter Ajansı muhabirinden: Amerika sefaret müsteşarı, 
geldiğini kararlaş_tı_r_m-ış-la_r_d-ır-. - Amerika, lngiltere, Fransa ve 

Ertesi gün Gülsüm ve Hü· ltalya namına Japon sefirine 
seyin, Tepecikte Bn. Zebranın müşterek bir nota tevdi ede-
evine giderek: rek sefarethaneler mahallesinin 

- Biz artık biribirimizin harb mınkasının haricinde hı· 
olduk, herşey bitmiştir. rakılmasını istemiştir. 

Demişler ve gece sazlıkta Japonya bu talebi kabul 
geçen sevişmelerini anlatmış- etmiştir. 
lar, tamiri mümkün olmıyan Şanghay, 28 ( Radyo ) -
vaziyeti izah etmişlerdir. Bn. Çin kuvvetlerinin Japonlara 
Zehra, bu müracaat karşısında karşı kazandıkları mühim mu· 
ikisini de önüne katarak kara· vaff akıyctler Şangbayda haber 
kola götürmüştür. Hüseyinle alınınca Çinli halk, toplantılar 

tral Nevs Ajansı, Çinlilerin Başvekilimizin 
üç saat devam eden bir mu- sözleri ve 
harebeden sonra 15 de Pe-

kinin şimalinde kain Chaoku spor işlerimiz 
tayyare meydanını işgal etmiş 
olduklarını haber vermektedir. Raşvekilimizin, Türkiyede 

Tiyen·Çin, 28 (A.A.) - Ja- spor ve spor içindeki gençlik 
pon tayyareleri bu sabah fır- hayatına karşı gösterdiği ala· 
tmaya rağmen Pekin ve Na· ka, son bir yığın hadisenin 
nuyan civarını bombardıman intibaları içinde, derin bir 
ederek Çin kıtaatını aA"ır za· ıstırab ve teessür halinde dün 
yiata ukratmışlardır. Pekinin gazetelere aksetti. Bu babaca 
20 kilometre şimalinde Hsia· ses, hükumet ve parti kana· 
etiende muharebe şiddetle de- lından bu kadar muzaheret 
vam etmektedir. 37 inci Çin gören spor teşekküBerimizin, 
fırkasın mevzile taarruz etmek-
ted irle içinde yuvarlandıkları hazin 
Şanghay 28 (A.A.) _ Çin· şartlara karşı son ve kat'i bir 

lilerin Langfangta kazanmış ihtar mahiyetinde yükselmiş 
olduklarır muvaffakiyetle ait bulunuyor. 
haberler Şanghayda sür' at· - Aksi takdirde, diyor, 
süratle yayılmış ve levhalar, bütün kulübleri dağıtacak ve 
afişler ve radyo ile ilan edil- teşkilata yeni şekil vereceğiz. 
miştir. Ben, öyle zannediyorum ki, 

Şehirde iş durmuştur. Her zaruret, bilhassa hu son cümle 
tarafta zafer avazeleri yüksel içindedir. Hadiseler ve tecrÜ· 
mekte ve şehir bu avazelerle beler, son senelerde gerek 

· çınlamakta lır. teknik zavireden, gerekse bu 
Şehir bayraklarla donan· müesseselerin içtimai ve ter· 

mıştır. Tavsifi kabil olmıyan biyevi varlıkları bakımından, 
büyük bir coşkunluk içinde normal hir inkişaf yerine mü· 
nümayişler yapan halkın bu 

temadi bir gerilik içind; yu· 
nümayişleri münakalatı müş

varlandıklannı gösteriyor. Şu 
külleştirmektedir. 

Vaşington, 28 (A.A.) _ s.' veya buıada formaliteye da· 
Hull, Çin • Japon ihtilafını yanarak rniiternadiyen ruh f e-
halletmeğe hiçolmazsa mevzi- sadı ile bu işin sükun ve 
Jeştirmeğe gayret edeceğini inzibat şartlarını ihlal edenler, 
beyan etmişiir. bu tatlı baba sesini duya· 

Mumaileyh dokuz devlet bilirlerse ne mutlu? 
muahedenamesini ileri sürebil· Hele hele düşünmek gerek-
mek için le.afi cler,.r.ede sarih tir ki,' kuliibleri yaşatan ve 
malumata sahib olmadığını onlara memlekt t içinde çalış· 
ilave etmiştir. ma ve inkişaf imkanlarını ve· 

Bu tavassut ihtimalinden b renlerde gene şu veya u şa· 
bahseden B. Hull böyle bir hıslo.r değil, doğrudan doğru· 
tavassutun Tokyo ve Nanki· ya devlet ve partidir. 
nin muvafakailarına vabeste 

Kendi başlarına, kendi· 
bulunduğunu fakat bunun için 
h. b' ·· t k' ) lerini hile sürükleyip yaşata· 
ıç ır muracaa va ı o ma· 

mış olduğunu söylemiştir. 

Nankin, 28 (A.A.) - Al· 
man büyük elçisi B. Traut· 
man dün Mareşal Şan-Kay· 

Şek tarafından kabul edilerek 
yarım saat görüşmüş ve Al· 
manyanın uzak dokudaki siya· 
setinin ana hatlarını izah ede· 
rek bu siyasetin münhasıran 
barışın muhafazası için mües· 
sir surette teşriki mesaiye 
matuf olduğunu teyid etmiştir. 

Hamidiye geliyor 
-Başı 1 inci sahi/tul• -

mıyan ve ancak, sadece seyirci 
veya kulübün samimi bir azası 
olarak kalmaları iktiza eden 
sözde spor dellaları ve alla· 
meleridir ki, Türk sporunun 
bünyesinde, yıllardanberi birer 
tufeyli halinde yaşamakta ve 
her müsbet hareketi, boş ve 
kof bir idrak çukuru içinde 
boğmaktadırlar .. 

Ben, General lnönünün se· 
sinin son günlerde hakikaten 
karmakarışık bir ruh ve fikir 
haleti içinde yuvarlanan lzmir· 
de de tam bir akis bulmasını 

Beş yıllık proje 
için hazırlık 

Vilayet dahilindeki zeytin 
delicelerinin aşıla!Jması ve beş 
senede bütiin delicelerin ve 
yabani ağaçların meyveli ve 
aşılı ağaçlar haline getirilmesi 
için vilayetçe hazırlanan pro· 
jenin Ziraat Vekaletince tas· 
vip ve tasdik edildiğini, hatta 
bu iş için Vekaıet bütçesin· 
den vilayete yardımda bulu
nulacağını yazmıştık. Vilayet 
ziraat müdürlüğü delicelerin 
ve yabani ağaçların aşılanması 
için lazımgelen hazırlıkları ta· 
mamlamıştır. Vilayet bütçesi· 
ninin yakında tasdik ve iade 
edileceği anlaşılmaktadır.Bütçe 

tasdikten gelince aşı ustaları 
derhal tayin edilecek ve vila· 
yetin muhtelif kaza ve köyle· 
!erinde ağaçların aşılanması 
için faaliyete geçilecektir. 

Bekçi Mehmed 
Köy kAtibini yaralamış .. 

Torbalı, (Hususi) - ilçenin 
Karaağaç köyü kır bekçisi 
Mustafa oğlu Mehmed, köy 
katibi Halil oğlu lbrahimi taşla 
başından ağır surette yarala· 
mıştır. 

Yapılan tahkikata göre vak'a 
bekçinin gönderilen vazifeye 
gitmemesinden ileri gelmiş ve 
köy katibi işini bitirmesini 
söylediği için Mehmed, yerden 
aldığı taşla başını birkaç ye· 
rinden yarmıştır. Jandarmalar 
Mehmedi yakalamışlardır. Ya· 
ralı lzmir Memleket hastane· 
sine gönderilmiştir. 

Yangın • 

Bir evin çatısı yandı 

Dün Tilkilikte Fettah soka· 
ğında bir yangın olmuş, Evli· 
yazadelere aid iki katlı bir 
binanın çatısı kısmen yandık· 
tan sonra söndürülmüştür. Ya· 
pılan tahkikata göre, yangın 
binanın yanıbaşındaki fırının 
bacasından sıçrıyan bir kıvıl· 
cımdan çıkmıştır. 

Brük&elde 
Feci bir tayyare kazası .. 

Brüksel, 28 (Radyo} - Bir 
yolcu tayyaresi Brükselin ce· 
nunda Lambeklehal mevkiinde 
düşmüş ve yanmtştır. 

içinde bulunan dört tayya
reci ve on yolcu tamamen 
yanarak kömür halini almıştır. 

Muhtelit/eri teşkil 
TekirdaA-, 28 (A.A)- Ha· 

midiye limanımıza gelmiş, vali 
Tümen komutanı iemiyi ziya· 
ret ederek toplarla selimlan· 
mışlardır. 

istiyenlerdcnim. Meselenin ken· edecek oyuncu/ar 
di bünyesinde mevcud dava- Fudbol AjanhOı oyuncuları 

Halk büyük bir alaka ile 
Hamidiyeyi gezmişlerdir. 

Hamidiye gece Tekirdağın· 
dan ayrılmıştır. 

Düzeltme 

nın çetinliği, bizi spor işlerini tesbft etti 
ayak patırtm ile halletmekten Fuar zamanında yapılacak 
çok uzak mevkilerde bulun· temsili maçlara iştirak edecek 
duruyor. Söz hakkı ve fikir olan A ve B. lzmir muhtelit 
dediğimiz şeyi, cemiyetin iş takımları oyuncuları fudbol 
bölümündeki mevkileri itiba- ajanlığınca seçilmişlerdir. Bu 
rile bu meseleyi halletmekten, tahımlar, Uşak, Manisa ve 

Gülsüm, gece sazlıkta olanı yaparak tezahüratta bulunmuş· 
biteni, karakolda da anlatmış· tur. Zafer haberleri, büyük Evelki günkü sayımızda, karşılaşacaklardır. 

sporu ve gençliği kurtarmak Balıkesir muhtclitleri ile de 
ve onlara hakikaten maddi 
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l~ 
Valantinonun 

ilk kansı 
Şimdi ayda 350 

frank alan bir 
figürandır 

Holivuddan bildiriliyor: 
Daha bir kaç sene e

bayan jan Aker " cihanın~ 
ziyad;-gıpt; edilen kad'mı: 
Zengin idi, Rodolf ValintinO" 
nun eşi, zevcesi idi. Ve RO' 
dolf Valantino o zaman tJJıf" 
bur ve herkes tarafından P' 
restiş ile mnamele görmek" 
idi. 

Jan Aker, her gün koea"" 
takdir edenlerin kucaklar dO' 
lusu mektuplarını alır, b~~~ 
zevk ile okurdu. Kendıll ./ 
aktris idi ve muvaffa~ 
şan ve şıref e doğru koıuyo~ 

Fakat bugün, bir fili.-1' 
renksiz bir fiküran gibi çaht" 
Jan Aker, haftada ancak,; 
çok büyük bir güçlükle 

frank kazanabilen bir k•~ 
dır. Ve bu rolde de Jan r 
nız bir "mersi" diyecektitl ili' 

Jan kendisi ile görüşeP 
gazete muharrririne: • .111 

- 1929 da 300,000 dl" 

servetim vardı. Fakat bu f 
rayı Amerikanın borsa pt1' 
ğinde kaybettim; demişti~_.. 

8 milyon frank e<ıen b5 
bir servetten sonra h.....,.. 
350 frank ile yaşamak cİJJı' 
fecidir. Kendisi de: .~ 

- Evet, diyor, se~ 
kaybettikten ronra m ~ 
bir hayat yaşıyorum. su .. ~.
beraber biraz para arttırdl"' 
çalışıyorum.. _ .. ..-

Jan Aker, bu dü~ 
zamanmda eski devırl~ 
bahsederken ·nedense· Rı..J 
Valantinodan hiç balı'" 
mektedir. 1 

sebebi ŞU 

lacak ve 
caktır. 

)ardır. Tevkif edilen Hüseyin, afişler ve levhalarla derhal Yamanlarspor kongresinde şid· ve manevi bir yardımda bu- A muhtelitini teşkil edecek 
şimdi Ağırceza mahkemesine ilan edilmiştir. detli münakaşalar olduku ve lunmaktan çok uzak olanlara, oyuncular: Nejad, Ali, Enver, Üzüm satıf 
verilmiştir. Fakat Gülsüm: Tiyen·Çin, 28 (A.A.) - baz azanın kongreyi terk~ttiği bol bol ibzal etmekten çekin· Adil, Mustafa, Said, Namık, K S 

- Benim yaşımı küçük Tiyençindeki Japon j'8J nizo· yazılmıştı. melidir. fşi, parti otoritesi ve Küçük Kemal, Basri, Hakkı Ç. Alıcı • 
tesbit etmişler. Hüseyinlc ev· nunun umumi karargahı Ja· Haber ıldıtımıza iÖre, mli· cemiyet ahlakı içinde kat'i (Üçok); lbrahim, Adnan, Fethi, 32,5 Es. Ban. 12 

leneceğim, diyerek hukuk ponlarm bu sabah saat S,50 nakaşa olmuş deA-ildir. Ancak bir şekle bağlamak lazımdır. Nurulla, Hakkı, Halid, Meh· 450856,5 Eskı satıt 
mahkemesine müracaat ede· da Haiyuan şehrini bombar- azad n ikisi, kongrece kabul Geridekileri ve geriyi bir ke· med, Reşad 'Doğanspor). 450889 U. satış 
ceğini mahkeme koridorlarında dıman etmiş olduklarını haber edilen temennilerde bulunmuş- nara bırakarak, bugünün ve B. muhtelitini teşkil edecek Zahire satlf 9'-
dolaşan bir muharririmize vermektedir. !ardır. Keza, kongreyi terke· yarının ihtiyacı üzerinde dur- oyuncular da: Hilmi, Cahid, Ç. Cinsi 5, 
söylemiştir. Şarıghay, 28 (A.A.) - Cen· den de olmamıştır. maktan başka çare yoktur. Küçük Mehmed, llyas, Saim 1252 Buğday S 

1 işte bir tütün mağazasında Bir kulübün azası olmakla, (Üçok) Muzaffer, Kamran, 3 Vag. Arpa 4 
1 başlıyan ve sazlıkta alevlenen JI daimi encümeninden: o kulübe bir veche vermek Melih; Hasan, Hidayet, Hik· 574 Arpa 4 

bir aşk macerasının sonu 823 lira 96 kuru~ açın tutarlı Bergama ilim evi ihata duvarı yapısı ve onun bünyesini şu vt'ya bu met, Asım (Yamanlar) Şeref, 40 Çavdar 4 

şimdilik bu vaziyettedir. Fa· 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin şekilde işlemek arasınd' bü· irfan, Ali, Ömer (Doğan· 13 K. Dilrı 1 

kat muhakeme sonunda Gül· 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatları yük farklar, büyük idrak, kav· spor)dur. 458 Nohut 6 
süm ve Hüseyinin evlenecek· ve müteahhitlik ve Ticaret odası belgelerilc birlikt~ 12 Ağus· rayış, salahiyet farkları vardır. Bu genç sporcular, yakında 350 Kepek 

J! ı,.ri v,. tlAY~"'" u1lrıtt _,ı,.,.,.,J_..!n~t~nn~a~Q~~~;(ı~r~M~l:.:f:.:_:m::..._.b_,._cn_i_n_ii_""_•_t~1 -1 _d_,._11_<1_,._im_i_"'_"_ci_ım_,.n_i_n .... ~_bas_·_..:..:..B_u_n..;,u..;, • .-hiiıeoııııii•m•i•ı-k•a•fa•m•ı•ua-v.e_r_· ..;.__b_ir_li_kt_~ __ ç_al_ıs_m-'~u1u:~!.!:raı__b_a..:.şl2:ı 2..f._. ~:._9..ı;ıl~B_. _P_a_m_uk---E 
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r Gümrük Muhafaza genel komutanlığı ls
tanbul satın alma komisyonundan; 

~azan: M. Ayhan 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan tutarı ilk teminat 
... 

Eksiltmenin 

Yazlık elbise 
Erat kaputu 
Erat bineği 
eğeri. 

4031 
2147 
367 

takım 

tane 
il 

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

Tarihi 
13/8/937 

" 14/8/937 

Günü 
Cuma 

,, 

Saatı 
11 de 
15 de 

Cumar· 16 aa 
tesi. ~oğan,"" sabahın alaca karanlığında 

a~nizde dolaşmağı doğruq'bulmadı •• ---·· 
1 - Gümrük Muhafaza eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün 

palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
ve saatlarda ka· 

d lr ınüddet gitti, sonra sandalı biri idi. Buraya on dakika lan haiz olmaları kendisini çok 2 - Şartname ve evsaftan komisyondadır. 

~urarak etrafa baktı. Artık evel gelmiş ve bahçe kapısını sevindirmişti. 
"-la Yeler gözükmüyordu. Bi· fasıla He üç defa vurmuştu. Doğan, binaya doğru yak-
'tn nn çoğunda hayat ve in- Fakat içeriden, hiç bir cevab laşırken, duvara yapışık duran 

3 - isteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplarını kanuni vesikalarile bir· 
likte teklif mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada eski 
Gümrük binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 24 29 4 8 4404/2504 

b olrnadığı beUi idi. Esasen gelmemişti. Bunun üzerine: Tiresyonı kımıldadı ve: J 
~Padaki köşklerden bazıları- - Nasıl olur .diye mırıl- _ Bana bak, nereye? zmir harici askeri satın alma ilanları 
~nc1erdenberi metruktü. danmıştı· Prenses Dorota bana Diye seslendi. Çanakkale Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
di . le halk arasında söylen· bu akşam için randevu ver· Doğan, hiç istifmi bozmadı: Alınacak odunlar Kilo Muhammen F. Teminat. 
ke~ne göre, bazı asilzade er· mişti. Bana mı söylüyorsun? Kuruş Lira K. 

İhale T. Saati 

~ \'e kadınlar, biribiri ile Çok asabileştiği muhakkaktı. - Evet, sana söylüyorum. Gelibolu birlikleri için 378,000 1 283 50 19/8/937 11 
Qı"nuşrnak ve sevişmek için Yiizünü buruşturuyor , .e boğa· - Ne dedin bakayım? Kilitbahir " 711,000 1 534 00 19/8/937 11 Perşembe 

bu~ltit Yer bulamayınca, sahibi zından sarkan bir kordonu, Zabit kızmıştı; hiddetli bir Ç. kale ve Erenköy ,, 1,518,000 1 1138 50 19/8/937 16 
~ un~ukları bu binalara gelir, sıkıp duruyordu. Dönüb dön· sesle: Ezine ve Geyikli ,, ,, 1,321,000 1 991 00 19/8/937 16 .. b'1 orada geçirir ve ertesi memek hususunda bir karar - Nereye gidiyorsun he Yukarıda cins ve mikdarları ve şekilleri yazılı kuru odunlar kapalı zarfla satın almacağın-
lıtl •h, şafak sökmeden ayn· veremiyordu. Arasıra geldiği herif! dedim, işittin mi şimdi? dan isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Çanakkale Müstahkem mevki satın alma 

0dı.. bu tenha ve emniyetli aşk yu· - Sonu Var- komisyonuna lazımgelen vesaikle birlikte gelmeleri. 29 3 8 13 2578 

._ 
0

A'an gondolu, böyle bir vasından, bomboş dönmek /zmir Komutanlıfı ildnları 
tıh:Y•n arka kapısının açıldığı gücüne gidiyordu. Birkaç da-

A rtJda durdurmuştu. kika beklemek kararını ver· lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
~ .. d•ıl kapıyı görmek için mişti.. Prenses, Venediğin sa- 1 - Tayyare alayının 17000 kilo sığır eti ihtiyacı açık ek-
~"n ) siltme usulile alınacaktır. 
aı.._ 0 .. U, köşeden çevirdi, aklı rışm ve çapkın dilberlerinden 2 Ooyle düşüniiyordü: biri olmakla şöhret bulmuştu. ihalesi 30/7/937 cuma günü saat 16.30 da kışlada 

- Ş satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
tib u binalardan birine gi· Evlendiğinin ikinci ayında ko· 3 Tahmin edilen bedeli 4760 lira muvakkat teminatı 
lb. llbaha kadar bir köşede casını cürmü meşhut halinde 3 7 l d ş """"ın k 5 ira ır. artnamesi her gün komisyonda görü· 
~ d a ·· Çünkü denizde ve yakalamış ve nikahı bozmuştu. Iebilir. 
llltk a uzun müddet dolaş· Buna mukabil kocasından bi.ı· 4 isteklilerin Ticaret odasında mukayyit bulunmaları 
bn·' nazarı dikkati celbede- yük bir servet te koparmağa şarttır. 
~ltdi. Keza, şehrin diğer muvaffak olmuştu. Esasen ken· 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde· 
birlııına geçmek te tehlikeli disi de zengin ve güzel olduğu lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz 

c''Ydi. için, hiç evlenmemeği karar· ve mektuplarile birlikte ihale saatmda komisyona 
bi,i 0ndolu, demir halkalardan laştırmışh. 0 gün, bugün şeh· müracaatları. 14 20 24 29 2354 
i~ı"' bağladı ve karanlıkta rin en güzel erkeklerini seçi· lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
dııı, 'rtıete başladı. Uzaktan, yor ve burada eğleniyordu. Bu l lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanah için kapalı 
~ '1a yapışmış bir gölge son aşık ta asilzadelerden ve zarf usulü ile 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. 

r ribi oldu ve durdu: 2 f halesi 9 Ağustos 937 pazartesi günü saat 16,30 da ......... ş Dokanın genç süvari zabitle· 
[)· cytana çatmıyalım da.. rinden Tiresyoni idi .. Bilhassa kışladada satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

döıı •ye ınmldandı. Ya geri bu genç, onu çok meşgul et- 3 Muhammen tutarı (15300) Onbeş bin üçyüz lira olup 
l~~~k lazımdı, yahut karan· mişti. Çünkü o, yalnız güzel muvakkat teminatı (1147) lira 50 kuruştur.I 
btbç 1 

• o herife rağmen, şu değil, ayni zamanda kahraman, 4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
tıııd erıın demir parmaklıkla· · k d 5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıdlı bulunmaları şarttır. •n le ve arakteristik bir insan ı . 

Q• aşma ... f f 6 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
ır sanı·ye ·ıçı·nde du .. şu .. ndu··.· şin asıl enteressan tara ı, d l k k lerin e yazı i vesi alan muvak at teminat makbuz ve 

b.,;--.. li. ır•ız veya uğursuzun Prenses Dorota buraya, su ve kl"f k 1 'h 1 · d b l ., .., te ı me tup an ı a e saatın en en az ir saat evve 
~ b ıse bir şey değil.. Fakat toprak altından geçen gizli komisyona vermiş bulunmaları. 24 29 3 8 2529 

tı •tlca maksatla gelmişse.. bir yoldan geliyordu. Bu yo· l 
'l•t 1 d"ğ .., p . zmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: · 

b·ıt " ırına derhal geliveren, un ı er agzı, rensesın, gene ı_ l - Tümen Manisa merkezind,.· bulunan hayvanların ihti-
'fıc: macerası oldu. daima kapalı duran bir evinde . . (2 I 1 k b d k ......_ yacı ıçın 62900) kiyüz a tmış i i in o uz yüz 

~lbh·ı~ırn ·diye mırıldandı· idi. Bu evden de asıl sara· kilo saman kapalı zarf usulile münakasaya kanul-
1\...ı:ır ya, belki de.. yına, gene aynı şekilde bir muştur. 
~an aldanmamıştı: yolla girilirdi. 2 - Şartnamesi her gün parasız Manisada Tümen satın 

~~teçbu) sahıs, ince sivri sa- Prenses, kocasından ayrıl· alma komisyonunda görülebilir. 
~ı' dik bıyıklı, otuz beş dıktan sonra bu sarayı ve ev· 3 - Münakasası 9 Ağustos 937 cuma günü saat 11 de 

lrırıda, gayet şık giyinmiş leri almış ve bilhassa bu şart· Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapı-
A ~ lacaktır. 

~kerİ f abrİka(ar Um Um mÜ• 4 - Kilosunun muhammen fiatı iki kuruş elli santim olup 

I• tutarı 6572 lira 50 kuruştur. 

1İğünden: 5 Muvakkat teminatı 493 liradır. 
~ _- ••kkal 6 İstekliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair 
~~ e civarında Hasan vesika göstereceklerdir. 

dede mevkı•ı•nde yaptınla• 7 - Muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektupları 
münakasanın yapılacağı saatten en az bir saat evvel 

k • t komisyona vermiş olacaklardır. 24 29 3 9 2528 
1( Ca IDŞa& fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

'~tif bedeli 19439 lira 74 kuruş olan yukarıda yazılı in· 1 Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarf ile 
)~ll'1 Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma kom is· 71000 Yetmiş bir bin kilo sığır eti satın alınacaktır. 
~ ÜCl. 18 Ağustos 937 çarşamba günü saat 15 de kapah 2 Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 21300 lira bi· 
~ ıhale edilecektir. çilmiştir. 

~il &rne 98 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip- 3 İhalesi 17 /8/ 937 salı günü saat 16 da Çanakkale 
~Ilı llluvakkat teminat olan 1458 lirayı havi teklif mektup· Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ ~ ~~zkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 4 isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
~l~.; 11 ılerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ncü mad- olan 1598 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 
~..':.~ yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona maddelerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona 
~lırı. 29 31 2 4 2556 müracaat etmeleri. 24 29 3 8 2494 

~e\r)et demiryollarından: 2593 Lise ve Orta okullar alım sa· 
'ıı:!''nırnen bedeli ile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı tım komisyonu backanlıgv ın-
~I 18 181 937 çarşamba günü saat 16 da açık artırma Y 
'k~ İzrnir AJsancakta 8 inci işletme idare bina ~ ında sa· dan: 
h ır. 
Qlı • 

~:::. girmek istiyenlerin 5668 kuruş muvakkat teminat 
~dta· 1 \'e kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü 
~I) 1 rnucbince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
~ 11•nıe ve tekliflerle ayni gün saat 16 ya kadar lzmir 
~ .... :itte 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaatları 
~ .r. 
Ci~ ait şartnameler komisyondan parasız alınır. 

1 Miktarı Sikleti Muhammen bedeli 
Kilo Kuruş 

Beher % 7 .5 mu· 
Kiloluk A. Kilo tutarı Cinsi Oranlama değeri vakkat te. 

200 8 1600 Çelik örs 65 X 1600 : 1040 Li. 78 Li. 
İzmir bölge San'at okulu için satın alınacak 8 adet çelik 

örsün 27-7-937 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde istekli 
çıkmamasından ötürü 10 gün daha uzatılmıştır. istekliler ihale 
günü olan 3 Ağustos 937 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 
da Hükumet konağı Kültür direktörlüA"ü dairesinde alım satım 
komisyonuna makbuz ve belgelerile birlikte başvurmaları ilin 

Burnava Tümen sa. al. komisyonundan: 
1 - Ödemişteki taburun senelik ihtiyacı olup 19/7 /937 

pazartesi günü pazarlığı yapılan 14400 kılo sıtır eti· 
nin münakasasına talip çıkmadığından yeniden pazar· 

2 

3 

4 
5 

Irk suretile münakasası yapılacaktır. 
Pazarlığı 4 181 937 çarşamba günü saat 15 de yapı· 
lacaktı. 
Umum tahmin tutarı 2880 lira olup 
natı 216 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

muvakkat temi-

isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sat. 
alma komisyonuna gelmeleri. 2548 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün. 
den: 
Seneliği 

Lira Cinsi Mevkii Vakfı No. 
96 Ev Şerif Ali S. lkıçeşmelik camii 26 
36 Ev Damlacık Abbas ağa S. ,, ,, 6 
60 Dükkan Cami ittisalinde tuzcu S. ,, ,, 6 
48 " Şerif Ali S. ,, ,, t 

120 Kahve Cami kapısı ittisali tuzcu S. ,, ., 2 
72 Diikkan Çilengirlerde ,, ,, 29 
Yukarıda yazılı kiralık akarat müzayedeye çıkarılmıştır. lha· 

leleri 6-8·937 cuma günü saat onbeştedir. Taliplerin Vakıflar 
idaresine müracaatları ilan olunur. 29 3 6 2572 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı ·umum müdürlüğünden; 

1 - 934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup ida
remiz satışlarına iştirak ettirilmek üzere depolarımıza 

2 

tevzi olunan afyonlann sahiplerine 936-937 senesi sa· 
tışlarımız üzerinden tediyesi lizımgelen yüzde otuz· 
tarın tevzii mukarrerdir. 
Tevziat morfin makbuz sıra numaraları ile ~aşağıda 
gösterilen günlerde yapılacaktır. 
lstanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sıhip· 
leri ellerindeki morfin makbuz numaraları ile açık ad· 
reslerini birer mektupla idaremize bildirmelidirler. Bu 
takdirde tahakkuk edecek hisseleri havalcten adres· 
!erine gönderilecektir. 

" 3 - Ellerindeki makbuz numaralarına nazaran gününüdr. 
müracaat etmiyenlere hisseleri tevziatm sonunda veri· 
lecektir. 

Makbuz No. Müracaat tarihi Gün 
1001-1025 28 Temmuz 937 Çarşamba günii 
1026-1050 29 ,, Perşembe ,, 
1051-1075 30 ,, Cuma " 
1076-1100 2 A~ustos 937 Pazartesi " 
1101-1125 3 ,, Salı 
1126-1150 4 ,, Çarpmba " .. 
1151-1175 5 ,, Perşembe " 
1176-1200 6 ,, Cuma 
1201-1225 9 ,, Pazarte5i 

" 1226-1250 iO ,, Salı " 
1251-1275 11 ,. ~rşamba " 
1276-1306 12 ,, Perşembe ., 
501- 538 13 ,, Cuma 

" 
539- 588 16 ,, Pazartesi " 589- 620 17 ,. Sah " 

T. C. Ziraat bankası lzmir ıu
besinden: 

Hükumete ait buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolara 
konma ve çıkanlmalarile nakliyeleri açık eksiltme ile 16/8/937 
pazartesi günü saat 15 te bankada toplanacak komisyon ma· 
rifetile isteklilere ihale edilecektir. 

Taliplerin 16 /8/ 937 saat 12 kadar bankada mcvcud şart· 
nameyi görmek üzere 500 lira teminat okçelerile birlikte 
mezkur tarihte bankada bulunmaları ilin olunur. 

30 31 
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Sayfa 8 ANADOLU 29 Temmaı 937~ 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b· 
tT A l rehleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
v apur cen ası • - · 
ZEGLUGA POLSKA A. B. "UMDAL,, Umu- - iç hastalıkları mütehassısı -

KUMPANYASI 
,,LECHISTAN,, motörü 21 mi Deniz Acenta-

Temmuzda beklenmekte olup lığı Ltd. 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· H JJ • L• 
ZIG limanları için yük ala- e enlC IDeS 
caktır. L• • d 

SERVi s MARITIM ımıte 
ROUMAIN 

'·SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO-
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

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

Telefon: 4142/4221/2663 
........ a-... Dlll!lm ..... iill 

V.N. 
W. F. H. V AN-I 
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

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

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

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

AMERICAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXTAVIA" vapuru 7 ağus· 
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL Ti MOR liman· 
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

EXETER,, vapuru 13 ağus· 
tosta PlREden 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 İSKEN
DER1YE ve PORT SAIT li· 
manlarından mal çıkaracak 

PHELPS LINE 
"UTSIRE,, vapuru 20 Tem

muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 

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

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUM[ DENiZ ACENT A· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 ....... ~ ........... . 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yük çıkara
caktır. 

"LESBJAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yiik çı· 
karacak ve aynı zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u. 
livet kabul etmez. ---LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE" vapuru 1 

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

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

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

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

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakoc; ıllcaları 
Seferihisarın 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 şifasl tec
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor· 
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine müracaat 
etsin. Telefon : 2361 D. 15 

~ .J. .'' •• ~.~ ·""! ...... · ..... ,~·.·, ~. ~-,..:_. .. 'lıı : : • 

Askerimekteblere 
t:alebe allnıyor 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liselerile 
Konya ve Enincan Askeri Ortaokullarının bütün sınıf· 

larma, Kırıkkale'deki San'at lisesinin birinci (9) sını· 
fma, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflarına 
talebe alınacaktır. 

2 - Keydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütün 

3 

4 

askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 
Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temmuzda 
başlar ve 10 A~ustosta biter. Yalnız Ankara Gedıkli 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylfile kadar de· 
vam P.der. 
Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarada bu-
lunanlar Cebeci' deki Gedikli Erbaş hazırlama mck· 
tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde 
oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde otu· 
ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını tamamlat· 
tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde 
~irmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tara· 
fından seçme imtihanı için çağınlmadıkça hiçbir istekli 
beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mektebe ka· 
dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dön· 
mek için yapacakları masraflar tamamen kendilerine 
aittir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi 
nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bun· 
lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılmı· 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene 
tahsil fasılası olanlar ve girmek için ııüfus kağıdında 
yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamazlar. 

9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı 
köy llkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocukların· 
dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere kabul 
edilir. 2210 ve ayni gün KôSTENCE, 

GALATZ ve IBRAIL liman
larına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN. BuCAREST 

"BAAL~~.: ~otörii 24 inhisarlar umum müdürlii-

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

temmuzda bekleniyor. iSKEN- g" Ünden: 
DERiYE DUNKERK ve NOR-
VEÇ limanları için yük ala· 1 - Şartnameleri mucibince 100-200 bin tuz, 30000 üzüm 
caktır. çuval, pazarlıkla satın alınacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 2 - Pazarlık 30-7-937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
tarihleri ve navlun tarifeleri 14 de Kabataşta Levazım ve mübayeat şubesindeki 
hakkında bir taahhüde girişi· alım komisyonunda yapılacaktır. 

JOHNSTON WARREN lemez. 3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube· 
_. nııııııııınıııııııııı ııııııı. Doktor ,,111111111111111111uı111111111 den aımabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte A. Kemal Tonay _- % 7,5 güvenme paralarile biılikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. 24 26 28 253:~ 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları = -----------------------
Birinci Sınıf Mutahassısı = Askeri fabrikalar umum mü-

- (Verem ve saire) = = Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başıoda 30 sayılı = dürJüg" Ünden: 
_ ev ve ınuayenchanesinde sabah saat 8 den akQam saat 6 ya = 
-ııııııııııııııııııııııııııııııtittiılııİıliılilmilıiııİİılıll T1:1eJon: 4151 11111111- 1000 Metre mik' ahı Ceviz 
ödemiş inhisarlar Müdürlü· tomruğu "" •• d Tahmin edilen bedeli 40,000 lira olan yukarıda mikdarı 

gun en: yazılı Ceviz tomruğu Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

Ödemiş lnihisarlar ambarında mevcut 68250 kuruş kıymeti alma komisyonunca 13-Ağustos-937 Cuma günü saat 15 de 
muhanımeneli 2715 kilo iskarta kalıp çullarile 2J kilo kınap kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira mukabiiinde 
parçaları açık artırma suretile satılacaktır. Çul ve kınapları komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3000 
ve satış şartnamesini görmek arzu edenler her gün artırmaya lirayı havi teklif mektuplarının mezkur günde saat 14 de ka-
iştirak edeceklerinde 9/9/937 Pazartesi saat 14 de müdürlü· dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu· 
ğümüzde müteşekkil komisyona müracaat edebilirler, muvak- nun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-

ia ona müracaatları. 24 26 28 30 2448 

Manisa Sıhhat ve içtimai mıı
avenet müd. iskan bürosun" 
dan: 

Kereste Bedeli 
M. mik'abı Lira Kt1· 

Manisada 19 göçmen evı ıçın 80,066 3603 00 
Muradiye köyünde 22 göçmen evi için 113,962 5128 29 
Saruhanlı ,, 13 ,, ,, ,, 68,575 3085 87 
Hocalı .. 24 ,, ,, ,, 126,600 5697 00 
Koldere .. 39 ,, ,, 11 195,981 8819 14 
Mütevelli ., 35 ,. ,, ,, 173,489 7807 ~ 
Gömülceli ,, 37 " ,, ,, 186,823 8407 

5 Kayışlar 11 14 ,, ,. ,. 73,850 3323 2 
Çobanisa ,, 2'1 ,, ,. ,. 126,600 5697 00. 

•. ıtl 
1 - Yukarıda yazılı yerlerde yapılacak göçmen evlerı ı~7 

hizalarında gösterilen mikdar kereste 9-Ağustos-19.51 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,30 da M•11~·t· 
iskan müdürlüğünde her köyün ayrı ayrı ihale e ı 
mek için aksiltme ile münakasaları yapılacaktır. 7 S 

2 - İstekliler yukarıda yazılt bedeller üzerinden %d.I~ 
nisbetinde teminat akçesi ve kanunen kabul e \,r 
teminat mektuplarını vezneye teslim etmeğe mecb 
durlar. .• . , .. 

3 - Eksiltmeğe gireceklerin kanuni tarifata göre vesaik•~,. 
komisyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına fi 

yet etmeleri ilan olunur. 25 29 25~ 

Askeri Lise orta mekteplere 
Ücretle öğretmen aranıyor . 

1 - İstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa aJk~ 
lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede ask et! 

2 

san'at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan a5'Jı 
orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, fransızca, [JILI 17"' 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih guf11.4 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, rır 
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. ., 
isteklilerin lise ve orta mektt;p öğretmen ehli)'.~~ 
haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu ~I b" 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Küftur t~ 
kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olnı•k 
ibarettir. ~ 

3 - lslanbul, Bursa san'at liselerine birinci maddede ~ 
dersler için 108:126 orta ve gedikli orta mekt~ 
ait dersler için 98: 108: liraya kadar ücret 
cektir. 111'~ 

4 - İstekli olanlar dileçclerine aşağıda sıra ile Y'~;ıe" 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa "e 
askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. 

1 Tasdikli ve fotoğraflı fiş • J 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri ' 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. J~ 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat ift' 

durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar 
neccktır. ,,;J 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınaca.k _6' 
raporu. ôffP• 

2 - Noterlikçe tanzim ~dilecek taahbüd senedı ( Ac1 
müfettişlikten verilecektir. 1 'P' 

6 - isteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 AustD 
gününe kadar müracaat etmelidirler. Jf' 

7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia ede~~ 
7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 '}, 1 

hastanesi sertab' Eşref paşa 
betin den: I 

Hastanemizin 937 senesi ihtiyacı için yaptırılacak ol:" /.. 
lira muhammen kıymetli 65 kalem muhtelif cinste e'ira .. J~ 
bua 17·7·937 günlemecinden itibaren on beş gün oıll ~ f 
ek.s~ltmeye konulmuştur. Taliplerin nümuneleri gör~ek ... ~ 
raıtı anlamak üzere her gün hastane heyeti idaresıne .. ,r~ 
caatları ve eksiltme günü olan 2·8·937 pazartesi ~~rı~~ 
dokuzdan on ikiye kadar vilayet encümenine mur• 
ilan olunur. 2421 17 21 25 


