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Şimendifer yolu inşaatına 
yakında başlanıyor 

Japonlar, Dün Peliine Girdiler 

Bir Japon 

Mısır 

Kral, J\tısır k11nunuesasiı1ioc 
g3ı f', 19 yaşına girdiğinılen, bugün· 
den itibaren Mııaırın de,•leı işlerini 
tedvire başlamı~ ve temeiyn asına 
sadılı.. kalaca~ıoa dair parliimerıto 
hıızuruuda andiçmioıir. 

Niyabet meclitıi, hu ınüna;ı.e. 
heıle bugünden itibarerı dnlet 
umurunu krala d~vretmit ve biat 

ederek Abidin ıarayını terkcyle· 
miıtir. 

Kral, parlılmentod,m dönerken, 
yanında yalnız Baş,·ekil .Natıas 
pa~a bulunuyordu. 

. Ba9 Eden Bµriin f>&t,. il7ı>ri pııruılıa ı-n. 
lstanbııL ?O (U··---:) yük hır ziyafet verilmı§ ve hüliin 

Kralı 

.f: •#' .... . .... 
fısınn her tarafında bu gece 

fener alaylan tertib edilmiıtir. lngiltere Hariciye Nazırı Bay parlamento ve iyaa aza11 ile kor. 
Edenin, yakında Romaya gi- diplomatik hazır buluamu~lardır. lzml•r spor ı·şıerı• derek, ltalya Başvekili Bay Abidin •rayında gece de mii· 
MussQlini ile konuşacağı Lon· k.ellef bir gardenparti tertib edil-

Kahire, 29 (Radyo) - Royter 
ter Ajansından: Kral Faruk, bu •· 
bab Mısır kralı olarak kiliç ku· 

g özden geçirilecek _dr_ada_n _hah_er_v=eril=me=ktir=. =m=işti=r. ==-----
----· Cumhuriyet bayramımızda 

~anmıştır. 

Kahire., 29 (A.A.J - Royter 

Spor Kurumu ikinci reisi B. Ad-
nan yakında şehrimize geliyor 

Ankara, 29 (llu•ıı~i) - Türk sııor kurumu ikinci rei11i Aydın eay· 
lavı B. Adnan şehrimize g•·lıııi~tir. 

B. Adnan yakımla hnıire gidecektir. Orada Luluntluğu müddetçe 
spor işlerini gözden ı:;eı;ircc,.k ve fuar güıılerinde fzmirdl· spor hareket· 
leri için görüımelercle buluııaraktır. 

Balkan güreı müsabakalnnnıo orada yopıloıası ve Uunıeıı milli ta· 
kımı ile Türk milli takımının lzmirde karşılıı~nıııları ıuıılıtemddir. 

Aynı zamıında lzıııir·Aul.:ara , .e hnıir·JsıauLul mulıtclitlcri orasında 
da maçlar yapılac·aktır. 

Gürültülü bir seyahatten sonra 

lngiltere Kral ve .. KrC!!içe
si Londraya donduler 

~~~~--..... _.~~--·----~~~ 
İrlanda, 

köyleri 
zabıtası, şüpheli birçok 

işgal altına aldı 

kü hiidi.;ı'lerden 

dolayı bazı §Üp· 

heli köyleri işgal 

altına alwı~tır. 

Ynpıl•ııı talı· 

kikaııı görf'. ılüo· 

kü lılidiscler es· 

n a s ı n d a posta 
merkezlerinin Lir· 
çağu lıombalarla 

şimendifer lıaıla· 

nnın birçoğuna 

da dinamit koy· 
daldan anlatıl· 

Ajansı muhabirinden: 

Ankaraya bir çok hü-
Kral Faruk bu Nbah alkıflar 

içinde Mısır Kralı olarak kılıç 

kuşanmı~tır. Bu merasim (.,'iraun. 
lardan) beri Mıeırda yapılan ilk 
merasimdir. kümdarlar gelecek 

lran, Irak ve Afganistan Hariciye Nazır- Ankara da 
ları ile Asya paktı görüşülecektir tifo var 

r - lece.it olan 1ran, Irak. ve Afganistan ----
" ~ Hariciye Vekilleri, bu fırsattan is· lstanbul, 29 (Hususi) - Son 

ı. 

Afgan Kralı Zahir Ran 
Uelgrııd, 29 (Padyo) - 29 teş· 

riuievel Cumhuriyet bayramında 

Lirı;ok ecnebi hükümdar, veliabd 
ve devlet ricali Ankarıtda toplana· 
cak ve Türkiye Heisicum buru Ata· 
tiirke arzı tazimat evliveceklerclir. 

İbniesuud, Yeme~ l~amı, Jrak 
Kralı Gaziyülevvel, Afgan Kralı ve 
Veliahdı, Ankarayı ziyaret edecek 
hftkümdarlar arasındadır. 

Bundan ba,ka Romanya Baş· 
vekili B. 'f ataresko ile İtalya Bari· 
ı·iye Nazırı ve Balkan antantı Ha
ncıye .Nazırları da Cumhuriyet 
bayramında Ankarada bulunacak· 
lardır. 

tifade ederek Aıya paktı için bir haberlere göre, Ankarada da 
toplantı yapacaklardır. tifo hastalığı çoğalmıştır. 

işaretler: 

Deli diye başımıza imtiyazlı 
bir bela kabul edemeyiz! 

Dün, 1\'ecatibey mektebinden muallim Dayan İsoıcı Perran hlnrehanc· 
miıe geldi veJıakilaıen hepimizi hayrette bırakan bir ~ikliyeııe bulundu, 
Bayan Perran deıli ki: 

- Bayraklıda oı uruyorum. l :lerim dolayısile lzmire geldim. Basma· 
ne ista~yonunda inelim. Otobüs beklemeğe başladım ... Ansızın arkamdan 
biri hücum eni, heni ıiddelle yuoıruklamağa başladı. Bir iosnnıo, biı; 
h ıberi yok iken birdenbire taarruza uğrayıb yuwrnklanmasının verdiği 
heyecaoı takdir edeniniz. Başımı çevirdim .. 

iyice giyinmiş, iri yan bir adam. Beni hem dövüyor, hem de en 
ağır küfürlere boğuyordu. Nihayet bir kadındım. Eıraftan, kahvehane• 
den vesııireden koıuotular, onu yakaladılar. Ben, heyecanımdan, teeHÜ· 
rünıdt n, utancımdan ve korkumdan ağlıyordum. 1\Ieğer, bu adam deli 
inıio. Gidip poli8e ba~vurdum: 

- :\e yapalım ·dediler· deli imie. 
- Düşününüz rica ederim, bir deli sokak ortasıoda bize !!Bldırahi· 

liyor da ona kimse birıey yapmıyor. Yani deli cemiyet içinde elini, ko· 
lonu sallıya sallıya, meeuliyetaiz \'e lam bir hürriyetle dolaoacak •• Bu 
ne i,tir? Ben, asabıma oldukça hakim bir kadın bulunduğum halde, ni· 
hayet bütün hislerimi aAlamakla avutmağa çalıştım .. 

Bayan 1smet Perran, teeısürlerini uzun uzadıya anlattı ve dütündük: 
Bir inaanın ansızın velevki ansızın olmasa bile, durup dururken 

hücuma uğraman ve üstelik dayak yemesi, adeta felaket gibi bir ıeydir. 
Muayyen bir düımamn taarruzu kabul edilebilir. Fakat biç yüzü görül
meruiı bir insanın birdenbire saldırması; ineana neler düoündürmez? Me· 
sela, Bayan İımet Perranıo yerinde, bic sinirli, bir hamile, kalbinden 
muztarip bir kadın tasavvur ediniz. Bu hemşir~, karşısındakinin deli 
olduğunu da anlartıa vaziyeti ne olur? .. Saniyen, bir kadına saldırmakta 
ve onu sokak. ortasında böyle dövmekte tcreddüd göstermiyen bir deli· 
nin, yann öbür gün eline geçir ceği bir silahla daha müdhiı hadiaelere 
de atılmıyacağım bize kim temin eder?. 

Delidir, diye vatandaııa bapoa imtiyazlı bir beli kabul edilebilece-



Sayfa 2 

~Kt-Q 
Bir seyahatin boş intibaları 

Bıınıı cntcrei!an göıüu<lii de yazmaktan kendimi alamadım: 
Beş ahı baynn oturu)orduk. içimizde, lieeyi bitirmiş. fakat fakir ol· 

duğu için üni\'er iteye gidemiyc1.:eğinden üzülen bir kız <la vard.ı. 

Aramızdııkilcrken bir bayan Avrupadan yeni gelmi~ti. lntıbalarını, 
büyük bir gururla aolatı)·ordu. Avrupaya gidip gelmi~ olmanın ı;ülü~ç 
azameti içinde bulunan o bayanı, diğerleri merakla dinliyorlardı. Dık· 
kat ettim: 

Bütün intibaları, hep sudan §eyler .. 
Veaedikten çıkıuca bir kadına rasj;dmiı iwiı, kadın öyle giyinmiş, 

öyle gi)inmi' ki, aman bayanlar, sormayın .. Sonra bir terziye gitmi~, 

yeni bir ~eyalı:ıt kostür11ü ılikıirmif. Bir fasıl da hu... . 
Al'ka~ınrlnıı Viyanaaın nıcdlıi .. ~e parlak, ne muhteşem yerlermı~ o~· 

}ar. Hele Paris, hele Pari.,! ... Modern hayatına doyum olmazmış .. 1dml• 
ni unutmuş amma, şehrin ortasından bir m•hir akıyormuş. Sonra, bir 
müzeye gitmişler. (Onun <la ismini bilemedi. Galiba J,un müze11i ola· 

cak.J Orada gördiığü şeylerden hayrette kalmış .. Bayın, bir buçuk saat 
eöylcıli, fakat bütün ııöyledik)P.rinin hullisası, hiçtı"n ibaretti. 

O arada clikkııtime çarpan ve gururumu okşıyan bir haıka hudi~e de 
tekerrür edip durdu: . . . 

Avropayıı gidip binlerce lira sıırfeden o h~ya~, her g~zdı~ı ~.e~ır 
hakkında incir çckirdi~i bile dolduramıyacak rntılıalar verırken, bı1:1~ 
şu üniversiteye girememeğe ınahküm fakir Ji ~eli kız, yüzünii görmcdı~ı, 
fakat mahiyetini, tarih, teşldlilt, nüfu~, politika ve berşeyini adamakıllı 

bildiği Anapa ve onun tehirleri nakkuıda diğerlerine walüruııt veıiyordu. 
1,e evvela V t'ne<likle ba~ladı. Sonrıı Venedikteu Viyana ya haugi y<>l· 

dan, nereleri, ne ı;ibi topıak parçalarından geçildiğini anlattı. Bizim 
Al·rupa seyyahı da mecbur kaldı, sö:tünü sık ~ık kcııip onu dinlemeğe 
haşladı. Lisflli kız, daha sonra Viyanaya geçti. Türk tarihinde Viyana 
muharebelerini \'C akınlarını kısa kısa i~arel etti ve döne dolaşa, eııki 

Avusturya imparatorluJhınu, onun yıkılıtını ve yerio<le }eni devletlerin 
teşekkülilnü, onların bugünkü siya i, milli ve içtimai akidelerini anlattı •. 

Ve hu arada, bizim Avrupa seyyahı: 

- Yaa -diyordu· demek öyle ha! . 
Beo, fazla kalaoıııdım, ayrıldım. Zevkim ve gururum tasavvur edıle· 

miyeeek bir şekild~ göğ üınil oieirmişti. Bundan fôyle bir netice çıkardım: 
I - Bir seyahatten intiha alabilmek içio de mutlaka kültür lıi0 

zımdır. Yoksa, Avrupaya gidip gelmek, nafiledir. 
2 - fsıikbale ürni<lle bağlanabiliriz. Dilnkillerle bugünküler araııo· 

daki farkı, a ırlar dolduramaz. 

Sabık boksör evleniyor! 
Nevyorkun sabık boksör

lerinden Kid Makkoy, orta 
siklet sabık şampiyonudur ve 
şimdi 63 yaşında bulunmak
tadır. 

Sabık boksör şimdi henüz 
kırk yaşında bulunan bir ka· 
dınla dokuzuncu defa olmak 
üzere evlenmektedir. 

Kadıncağız da henüz 40 
yaşında olmakla beraber, dör
düncü defa kocaya varmak
tadır. 

Yeni Dalay Lama 
Son Dalay Lama 1933 se-

nesin in 17 Kanunuevelinde 
ölmüştür. 

Dalay Lama, sarı ırkın en 
büyük ruhani hakimidir ve 
Tibette Lahsada Pitala kas
rında oturur. 

Dalay Lamanın · ölümünden 
bu kadar zaman geçtiği halde 
yerine geçecek olan kimse 
daha evelki gün seçilmiştir ve 
bu da henüz iki yaşındadır. 

Dalay Lama, ekseriya ölen 
Dalay Lamanın son sözü esas 
ittihaz edilerek seçiJir. Bir 
son sözden, bir veya birkaç 
sene sonra ve iki yaşında bir 
çocuğun nasıl Dalay Lama 
seçilebileceğini bize sormayı
nız; bunu Tibet keşişleri olan 
"Lama,,l ... r bilir, çünkü men· 
faat hep onlarındır. 

En bUyUk daktilo makinesi 
Evet, küçük, veya portatif 

daktilo makinelerinden başka, 
yazıhaneler ve bankalar için 
bir sahayı baştanbaşa işgal 
edecek kadar büyük yazı ma· 
kineleri vardır. Fakat bizim 
bahsedeceğimiz makine bun
lardan çok büyüktür. Yani 
Çin harflerine tatbik edilmiş 
bir yazı makinesi .. 

Bu yazı makinesinin büyük
lüğünü anlatabilmek için 4000 
harfe malik olduğunu söyle
mek yetişir! Malum ya bizim 
yazı makinelerinde nihayet 

Saime Sddi 

Sakal ve velospit 
Meşhur meseldir: "Sakalı 

olan tarak taşır!,, Fakat sa
kalı olanın velospiti olma· 
ması hakkında bir hüküm 
yoktur! Bununla beraber Ko
penhagda geçen şu hadise 
bu hususta bazı mecburiyetler 
tesis eder sanıyoruz: 

Kopenhagda sakalı gayet 
uzun olan bir adam, velospit 
ile gezerken, makinesine arız 
olan bir sakatlık hasebile 
durmuş ve makineyi tamire 
başlamıştır. Bu sırada orada 
bir otomobil varmış ve oto· 
mobil harekete geçmek için 
bir hareket yapmış zavallı 
adamın sakalını tekerl~ğine 
dolamıştır. 

Velospitli adamın uzun sa· 
kalını otomobilin tekerleğin
den kurtarmak için sarf edilen 
mesai boş kalmış nihayet 
adamcağızın - kimbilir ne ka · 
dar senelerin mahsulü · uzun 
::,akalını kesmek mecburiyeti 
hasıl elmuştur. 

SUtten elbisel 
Lehistan hükumeti hersene 

hariçten mühim miktarda ya· 
pağı idhal eder. Fakat iktı· 
sadi zaruretler yüzünden bu 
ya bağı idhalini men' e ve 
tabii yapağının sun 'i yapağı 
ile ikamesine karar vermiştir. 

Sun'i yapağı Lantol denilen 
bir maddeden yapılır; bir hal· 
yan tar1tfından kazeinden çı· 
karılmış bir maddedir. Bir 
kilo kazein 33 litre sütten ve 
bir kilo kazeinden bir kilo 
Lantol elde edilir. Lehistanda 
senede 1200 ton kazein istih
sal olunur ki, bu miktar ya· 
kında 135,000,000 litre süt
ten istihsal edilmek üzere 
6000 tona iblağ edilecektir, 
Şu halde, yakın zamanda 

Lchistanda koyunlar insanlara 
yünleri ile değil, sütleri ile 

,. 1 ı 1 1 • 

a müracaattan. 

ANADOl .. U 

Piyasaya, gelen 
üzümler 

Domates ve biber yedikten sonra ölmüş 

Müddeiumumilik vak'a-
üzüm ;·;:c;ir piya- yı şüpheli gördü 
saları ayni zamanda _, b .. - ·· · J k 

l k Ceseae ugun otopsı yapı aca , . açı aca 
Üzüm mıntakalarındaki ser- ölümün sebebi anlaşılacak 

gilerde mühim miktarda üzüm Dün Tepecikte Osman adında bir adam, fazla miktarda 
vardır. Bir kısım üzümler, ku- dometes ve biber yemiş ve karnını tıkabı..sa doyurduktan 
ruduğu için çuvallara doldu- sonra ansızın fenalaşmış, yere düşerek ölmüştür. Ölümü şüp· 
rul~uş. ve satış i~in ş~hri.mi.z- heli görülmüş ve ceset, hükuf!let doktoru B. Esada muayene 
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Borsa 
idare heyeti 
- ---.•----

Odaca iki üye 
seçildi 

Yeni borsa idare heyeti, l 
Ağustostan itibaren vazifeye 
başlıyacaktır. Nizamname mu· 
cibince Ticaret odası idare 
heyeti tarafından oda namına 
borsa idare l l/etine üye olıı· 
rak B. Ahmet Rağıp Üzümco 
ve Şerafettin Serbestoğlu in· 
tihap edilmişlerdir. Bu üyele· 
rin de iştirakiyle toplanac~~ 

·olan borsa idare heyeti, reıs 
ve reis vekili seçimini yap8' 

caktır. dekı sımsarlara gondenlmıştır. ettirilmiştir. 

Fakat henüz piyasada pek az Yapılan harici muayenede, ölümün sebebi anlaştlamanuştır. Ruam 
uzum vardır. Hetta gel~n Bunun tesbiti için müddeiumumilikçe cesede otopsi yapılmasına ., [ .. 
üzüm miktarı 100 çuval bıle lüzum görülmüştür. Otopsi bugün yapılacaktır. mucade eSl 
tutamaz. Onun ıçın piyasa Başdurakta cami avlusunda ölü olarak bulunan Hüseyin v · ı · t k 
henüz açılmamaktadır. Fakat oğlu Kanberin de kalb durmasından öldüğü vapılan muayene &Ocaı l. mın a a-
Ağustosun ilk haftasının son- neticesinde anlaşılmıştır. sında yapılacak .. 
!arına doğru lzmire mühim 1 f h Ziraat Vekaleti, bu sene f{O' 
miktarda uzum geleceği :e Enternasyona uar a- caili vilayetinde ruam müc8' 
piyasanın açılacağı tahmın 

1
• delesi yapacaktır. Mücadeleye 

ediliyor. Havalar, çok sıcak zırlı ları •ıer ıyor 20 Ağustos 937 tarihinde b3~· 
devam ettiği için sergilerdeki • __ !anacak ve en geç 20 Birine•· 

üzümlerin çabuk kurudukları Bursa ve Yalova da birer paviyon hazır- teşrin 937 de son verilecekti':. 
görülmüştür. Bu sene, üzüm k ld Baytarlardan müteaddid ıtl~. 
· lıyor. Fuar tangosu için müsaba a açı ı 

1 
dı pıyasasının geçen seneye na- cadele komisyonları teşki e 

zaran bir hafta evel açılacağı Fuarın açılma günü yaklaş- muhafaza edilmektedir. İki gün lecek ve her komisyon, keıı: 
tahmin ediliyor. İncir kuruma makta olduğundan, inşaat İş· evel bır balıkçının Bayraklı disi için tesbit olunan ınıntB 
vaziyeti de aynidir. incir piya· lerinde faaliyet artmıştır. Fuar ile Salhane arasında yakala- kada faaliyete geçecektir. 

d . ·ı k d• sasının a uzum pıyasast. e sahasında işçi ve ıısta adedi dığı muazzam bir deniz ap· lzmirden bazı baytarların .. 
1
• 

birlikte açılması muhtemeldır. arttırılmıştır. Bütün paviyonlar lumbağası da Burnovaya gö- bu mücadeleye iştirak etttırı 
Kıdem zammı 

ve tazminat 
--... ···----

Birçok öğretmenler 
tevziattan istifade 

of tiler 
Geçen senelerden kıdem 

zammı ve tazminat bedelle
rinden alacaklı olan İlkokul 
öğretmenlerinin, paralarının 
Kültür Direktörlüğünce veril
mesine başlandığını yazmıştık. 

Şimdiye kadar sekiz kaza· 
daki öğretmenlere 9000 lira 
tevzi edilmiştir. Tevziata de
vam edilecektir. 

ve diğer işler 19 Ağustosa türülmüştür. Çok büyük olan meleri muhtemeldir. 
kadar tamamen hazırlanmış ve bu deniz kaplumbağası, sırtına 
ikmal edilmiş olacaktır. binen beş yaşındaki bir ço· 

Fuardaki eski tiyatro tamir cuğu taşıyabilmektedir. 
edilmektedir. Sahne kısmı bu Belediye ve fuar komitesi 
sene tamamen değişecllk ve reisi Dr. Behçet Uz, hergün 
teşkilatlandırtlacaktır. Fuarın sabah ve akşam fuar sahasına 
açık bulunduğu Siralarda on- giderek yapılan işleri teftiş 
l.Jt:1>' guu o, ... ~ll. • .ı .. ~.; ., .. nn. etmektedir. 
beş gün de Halk opereti bu- Fuar komitesı lzmir Enter-
rada temsiller verecektir. nasyonal fuarı için bir tango 

İktısad Vekili Bay Celal müsabakası da lertib etmiştir. 
Bayarın işareti üzerine Bursa Bu tangonun güftesini yazana 
ve Yalova da fuarda birer elli ve bestekarına da elli lira 
paviyon hazırlamağa başlamış· 
)ardır. Bu paviyonlar turistik 
mahiyette olacak ve resimlerle 
süslenecektir. 

ikramiye verilecektir. 

Belediye reisi . 
Lokanta ve oteller• 

teftiş etti ,ı 
Belediye reisi Dr. Beb~o· 

Uz, dün şehirdeki bazı 
1 

fi 

kanta, aşçı dükkanları, otel ep· 
ve hanları dolaşmıştır. ~~r 
!ardan noksanları olanlar 
hal tecziye edilmişlerdir. ·~ 

d. cl11 
Bundan başka, Bele ıy el: 

tesbit ettiği tarifeden yük5 eti 
fiatle satış yapan üç gazi00 

da cezalandırılmıştır. 

Cinayet tah
kikatı 

Cemile Çanakkaleyel 
gönderildi 

Hayvanat bahçesinin bu 
seneki fuara yetiştirilmesine 
çalışılmaktadır. Hayvanat bah· 
çesinin atrafını çevirecek olan 
parmaklık l ar, yakında getirti· 
lecektir. Şimdiye kadar hediye 
olarak verilen ve satın alınan 
muhtelif hayvanat, Burnovada 

Paraşüt kulesi inşaatı da 
bir hayli ilerlemiştir. Kuleye 
çıkmak için bir beton merdi· 
ven yapılmaktadır. Dış kısım 
ve kazıklar sökülecektir. 

Yunanistandan şehrimize gel
mek istiyen seyyahlar fuar ko· 
mitesine müracaat ederek bazı 
malumat istemişler, kendilerine 
muhtelif broşiirler ve malumat 

Karşıyaka 
vapurları , 

'/1' Eylıil ortasında 1 

vapur geliyo~d~r 
İzmir liman işletmo rn~ r'' 

lüğii tarafından İzmir • ~',;e 
yaka arasında işletilm~~ :ıı b Bir hırsızlık suçundan iki 

buçuk ay hapse mahkum olan 
Çanakkaleli Cemile, mahku
miyet müddetini doldurmuş 
ve Çanakkale müddeiumumi· 
fiğine gönderilmiştir. Cemile, 
Çanakkaledeki emlakinin kira 
bedellerini tahsil için İstan
buldan Çanakkaleye gelen 
merhum general Yusufun zev· 
cesi Bn. Saadetin öldürülmesi 
vak'asında alakadar olmakla 
maznundur. Çanakkale müd
deiumumiliğince bu cinayet 
tahkikatına devam edilmek· 
tedir. 

B. Tahir Başeğmez 
İzmir memurları istihlak ko· 

operatifi muhasebecisi B. Ta· 
bir Başeğmezin yüz elli lira 
aylıkla Sümeı bank Nazilli 
mensucat fabrikası muhasebe
ciliği muavinliğine tayin edil· 
diğini haber aldık. Bu memu· 
riyet için açılan müsabakada 
B. Tahir birinciliği kazanarak 
tercihan alınmıştır. 

Bir orman yanıyor 
Dün sabah Çeşmenin Zey

tinli köyii civarındaki orman· 
farda yangın çıkmıştır. Rüz· 
garın tesirile ateş birdenbire 
yayılmıştır. Jandarmalar ve 
halk yangını söndürm0ğe ça· 

1. 1 1 

gönderilmiştir. 

Kadının cesedi kuyudan çıkarıldı 
_ lngiltereden zarif ve guı 8ğ,c 

yolcu vapuru satın alınac li'' 
yazmıştık. 18,000 İngiliı ol' 
sına mübayaa edilecek 11Jı ?u vapurun Eylül ort~ıarıed 
lzmire getirilerek teslı(11.111s leceği haber alınmıştır. ı..10ııı1 
işletme müdürlüğü, ayrıcB ~ı'l 
bin İngiliz lirasına iki g o' 
ve konforlu yolcu vapurıı ti 
ha inşa ettirmektedir. (3ıı 0lıl' 

~~~~---~~~~-

Kadın kuyuya düşmüş 
mü, yoksa atılmış mı? 

Adliyece yapılmakta olan tahki
kat bunu meydan çıkaracak 

Dün Şehitlerde Demirhane 
sokağında 45 sayılı evin kar· 
şısındaki bahçenin su kuyu· 
sunda bir ceset bulunmuştur. 
63 yaşlarında ihtiyar bir ka· 
dına ait olan cesedin hüviye· 
tini tesbit etmek ve vak'anın 
iç yüzünü anlamak için tahkı · 
kata el koyan müddeiumumi 
muavini B.: Kemal Berk'arda 
cesedi kuyudan çıkartmış ve 
bir doktora muayene ettirmiş
tir. Cesedin üzerinde hiç bir 

başka kimse bulunmadığı için 
çok müşkül bir hayat yaşıyor· 
muş .. 

İhtiyar kadının kuyuya düş
tüğünü gören olmamıştır. Fa· 
kat öliim vak'ası, şayanı dik· 
kat görülmektedir. Çiinkü Bn. 
Saide, kocasının kazancile 
pek ala geçiniyormuş. f htiy .u 
kadının ölümii için ortada bir 
sebep yoktur. 

Boğulmak suretilc öldürül
dükten sonra kuyuyıt atılmış 

rn1 purlar gelecek sene tes ı ~-r 
nacak ve derhal lzmir • Jil( . e 
şıyaka seferlerine tahsıs ~ 

cektir. ~' 
A - :$ 

i ı an 
ııı''' • (.il • 

Buhar makincsirııo f 8Jı)(J 
<lolayısile muvakkate~ 9

11ı 
tini tatil edf'n fabrıkan·ııd'c 

tcS1 1 Ağustos 1937 pazar bl'şlı) 
itibaren çalışmağa 

k "i' ca tır. . ıe. 
yara, bere görülmemiştir. Et
raftan yapılan tahkikatta ce· 
sedin, o civarda oturan Ahmet 
karısı Bn, Saideye ait olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bn. Saide bir scned( ııberi 
hasta ve yürüyemez bir hal· 
deymiş. Hatta odanın içinde 
bir taraftan diğer tnrafa git· 

olması da muhtemeldir. Onun 
için müddeiumnmilik, Bn. Sa· 
idenin cesedine otopsi yapıl
masına lüzum göstermiştir. Bu· 
gün yapılacak otopsi netice· 
sinde ölümün sebebi anlaşıla· 
caktır. 

Binaenaleyh işçilerifl1 1.ı $'~ 

1 
vazifedarlarının es~is~8ş1rıd' 

1 o gün saat yedide ış ltıflııf 
bulunmaları lüzumu ilan ° /t 

' • ~t lzmir Patrı,,. 
Maamafih, karanlıkta emek· 

~ 1 ıiyerek dolaşırken kadının ku-
l yuya diişiib bogulmıış olması 

· · · ınnq ?t 

mensucatı 
TA~ 
?O 
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-~-Seyahat mektupları 

_ _ ~~W~ ~Karadenizin enginlerile 
Md-(J . il -.-d- b---~·ı-_J Sporumuz karşı karşıya! 

r
, a rl . cep eSID e aş 1- tstanbuı vetzmirde,sporcu- Vapurda vey~[~;·kalabalığı or-

~ h k A luğumuzun alabildiğine kadar d k 

... 

I! yan IJ are at ag""' ırlaştı:~ ~ dejenere olduğu şu günlerde. tasın a çö en bir yalnızlık hissi. 
f:i birdenbire Başbakanımızın sesi -----·-----2j Temmuz Korndeniz açıklan k•"d · Ak f 

duyuldu. Bu ses, içinde bu· D - ll d u arı geçmış, su tam e· 
lJ •k • f: • k -- ~ .ı lunduğumuz terletici ve bunal· enızyo arı i aresi Kara· nerlerin hizasına gelmişti. Ar· 
cıer ı ı tara ye ti l deniz ekspreslerini tam saat k K ' nı uvve ıer a mıştır. Geçen muha- tıcı havada, bir bahar rüzgarı .k.d ı b ı h d tı aradenizin enginlerine on 1 1 e stan u rı tımın an baka baka içimizi çekmekten 

re beler Je maktul -1." I" ... • / d gibi esti. Arkadaşımız (.,.) ın hareket ettirmek için hangi a~ atışenıerı aömmeg., e baş a ılar dünkü yazısını okuduktan son· başka yapacak bir~ey yoktu. 
Paris, 29 (Radyo) - Mad· de b" ··a l l ö b" d k" k · · · k hesaba istinad etmiş, bilmi· Ufak bir rüzgarla şımardıgyı 

.rid c h . d k' .
1 

. t ır mu ala e demek ola· asiler tarafından yapılan hü- ra, ız .e es ı ·anaatımızı te · yorum. Herhalde bunun neti· 
ru"u edp esın eşt ı ası erın aar· cağAın\.. ~ayd~tmiştir. cumları tardetmişlerdir. Asile- rarlamak zaruretini içimizde cesi yolcular hesabına hiç te söylenen Karadenizin bugün 

.. urmamı ır au· n d d k maşallahı var. Bir çarşaf gibi 
Mad 'd h rİ· h k~t J \; ~dr, "9 (A.A.)- Milis· rin bu muharebelerdeki zayiatı uy u · iyi değil... sakin ve uslu... Bu gidicle 

Yavacl rdı ğ me ab~ldı . arket 't.ın -=-er "iBa Harta mıntakasında 200 kişiden fazladır. Çünkü tezebzübün bir başka Geçen sene bu mevsimde y ., a ı mı ı ırme eaır. ,. türlüsünün İzmirde de bulun- A d d yarın sabah birden evel (Zon· 
T \_ K ı -- · vrupa an önerken Venedik- ld k) 

Opçu faaliyeti devam dmel' .. ' avga 1 maçta kabahati• duğunu ve hepimizin, sele ka· gu a tayız ... ted· H ~ · 1 ten vapura binmiştim. Gemi B"l d K 
,. tlır. er iki taraf 'f n•. kuv- pılmış gibi bu cereyan ı"çı"r.de ı mem ne en aradenize •c u ~ tam öğle üstü hareket etti. ·ık d f Ycferalmıştrr. nduk''~met, vazi- olanlar cezalandırıldı. yuvarlandığımızı inkar edeme· Arkasından da ltalyanlar ye- ~: de a seyahat ettiğim halde ~ kın sd~ğlam ol '~ğunu bildir- yiz. Fakat bizce, lzmirdeki k ıçım e yeni toprakları, yeni 
"

1

e le 11' - • - me kampanasmı çaldılar. manzaralara görmiye giden o 
u • Ekrem bir sene, LUtfi 9 ay, Reşat 7 ay, Necdet ve teşkilatı mutlaka tanzim ve Şimdi düşününüz: .-.ava• A' .. 

1800 
b .. d d h iştahlı adam hali yok. Yolcu· 

l'.tili• J ıansına gore, GUndUz Uçer ay, lbrahim ile lsmail albşar ay u muessese e mevcu as- Ta iç Venedikten kalkan 

d h 

·1 l" l l v • 1 k lara varıncıya kadar herşeyi 
.a a a ası ere tes ım o • bo k t t ld I ta ıgı ıza e etme zarureti yeni gemi insana hayal·ı, efsanevAı d ın Y o cezasma çarp ırı ı ar. ya ırgıyorum. Koskoca vapu-

le ~şt.ur. Her iki tlraf maktul- lstanbul, 29 (Hususi) -Fener stadında yapılan Galataray • doğmuş da değildir. O, sene· bir şehirde imiş hissini veren run içinde yapyalnız kalmıı 
rını defnetmektedirler. G"" d k" k ı k b h 1' ·· ··ı ı lerdenberi, ayyuka çıkan muh- o bı"tmez tu"kenmez kanalların, b" S I uneş arasın a ı avga ı maçta, a a atı goru en er tec- ır insan gibiyim. Vakıa gc· 

a amanka, 29 (Radyo) - ziye edilmişlerdir. Bunlar arasında Galatasaraydan Ekrem bir telif tezahürlerile devam ede· o sayısız tarihi eserlerin önün- mide yolcu yok değil, var; 
Madrid cephesinde topçu dü· sene, Lütfi dokuz ay, ~eşat yedi ay, Necdet ve Gündüz üçer gelmektedir .. Milli küme maç· den yavaş yavaş bir geçitresmi hem de lüzumundan fazla ... 
e.llosu devam etmiştir. Mad- ay, Güneşten lbrahim ile İsmail altışar ay boykot cezasına farı başlarken vaziyetin aldığı yaparken siz her tarafı kapalı Birinci ve ikinci mevki kama-
ldde ileri hareket durmuştur. çarptırılmışlardır. had şekil üzerine kulüb adet· bir salonda bir makarna taba- ralarda bir tek boş yalak ol-
k eroelde vaziyet berakistir. Bir Masör Danyal ile Güneşli muharrir Eşref Şefik kulübten ve !erini indirdik, fakat neticede ğının karşısında bulunacaksınız!. madığı gibi güverteler de ba-
.1 llırn milis kuvveti eri Sigoega leşkiliittan çıkan 1 mışlardı r. Sabık m ıntaka rei, i Fethi de spor gördük ki, dar zamana sıkıştı· Gözü görmek i stiye n bir in· lı k istifi insan dolu.·· Fakat 
ı e Teroel arasında tecrid edil- işle.rinde vazife almak hakkından mahrum edilmiştir. rılan bu işi, bilhassa eskiden· sana bundan daha fena bir şa- ben yalnızım, hem de yapyal· 
mi r b · 1 Y ı ı k h Pş •r: . lstanbul Spor kurumu bölge başkanlığına Adil Giray tayin erı spor ve sporcu uğu istis· ka tertip edilemezdi. O gün nız..... a nız 1 

issinin içim· 
a 29 (R d ) H t · l t" ı · - de bu kadar üzücü ve bu ka· 

. rıs, a yo - ormye edilmi~tir. mar e mış 0 an ıp erın mute· zil çalan karnımla görmek is· •ıansı bildiriyor: ff b •ı • • k madi tasallutları, maksad üze· t · .. 1 . d dar ezici bir hakimiyet aldığı 
A 

ar gemı erımız ya ında y ıyen goz erım arasın a geçen hiçbir zamanımı hatırlamıyo· 
.. ragun cephesinde asilerin t U rindeki samimiyetsizlikleri, ayak kısa bir mücadeleden sonra dord" d ı ) l' ·ı b rum. Gün oldu çöllerde, ucu 

h 
uncü kolor usunun i eri gos av ı· 1 .d ki po ıtı rnsına enziyen patırtıları kararımı vermiş, mancarna 

lreketi devam etmektedir. ıman arına gı ece er ve etrafa sı.ldıkları kötü tezvir d" t bucağı gelmez kum denizleri A.. B 1 d ıye ısrar eden talyan kama- içinde yapyalnız günlerce do· 
silerin Kalomardayı alarak e gra , 29 (Radyo) - Türk harb gemileri yakında Yu- ve fesad karşısında, istenen rotunun suratına rağmen ye-

ecnuba doğru ilerlemektedir- goslav h•rb gemilerini ziyaret için Yugoslav limanlarına gele· hedefi tutamamıştır. meği feda ederek küpeştede !aştım, dilinden bir kelime bile 

1~r. HükUmet kıt'aları Taj üze· cektir. 13 muhtelif gemiden mürekkeb olan Türk harb filo- Maamafih, mevzuu tekrar kalmıştım. anlamadığım yabancı şehirler-
~'."°. ç~kilmektedirler. Bu ne· sun?• kruva_z~rler denizaltı gemilerile Mecidiye gemisi vardır. ele alırken yapılacak şey, Baş· §1.vJli hAfli•• d\l"l:İ b"~:ı•. de_ haftalarca ~aldı)~·· 16.ıııdııki 

r ıstınat noktası olacaktır. Am ıral gem ısı, Yavuz zırhlısı olacaktır. Yavuz. A ~ ~ ""; .; " ., h> ~ · - -- - -'-··-·· .. -· .... ısr 1 nın a aşıma bu kadar bar iz, bu derece 

V ı b d
. dini gösteren ciddiyet, otorite gelmek mukadderm·ışl · · b" k"l 1 d "H 

alansiya, 29 (A.A.)-Ba~- mü ·:.111 la~ı u ~c::mııe~ınden ırı ır. . . ·· ezıcı ır şe ı a ma ı. er 
•ekil Giral, Almanya ile !tal· Turk fılosu evvela Bronosnak lımaııını zıyaret edecek ve ve kat'iyetle hareket ederek, Aksu, Beykoz hizalanna he- şeyim. lzmirde kaldı, çok 
Ya bundan böyle asker ve birkaç gün kalacaktır. Bu münasebetle merasim yapılacak, evvelii: nüz gelmişti ki başkamarotun sevdiğim kızımı lstanbulda bı· 
ttıalıeme göndermedikleri takdir· Türk denizcilerine ziyafetler verilecektir. 1 - Bu gibi yirminci de- muzib kampanası o dakikada raktım. Ve ben Karadenizin 

d 
• recedeki ukalaları kenara fır- bana pek manası ve yavan f ki ·· ·· · · l"k 

c muh b · l [ [ K d •k k k u u an gorunmıyen engın ı · 

d 
are ~nın_ sen~ ~o~u~- ta yan ar ,,.6 ı se as er cı ar- latmak, •n eve! bıtebıleceğını umıt •.o , gelen se;ini duyurmaya baş- !eri içinde insan dolu koskoca 

Clf ğ' b d [ k d [ ? 2 - Eski kulüp firma ve ladı. Yarden mi geçersiniz bir vapurun ortasında yalnız, 
rn~ ..... ınL beynelmileli ~a.t uat ı ar mı cı arma ı ar mı. formaları mevzuuna kimseyi serden mi?.. Boğaziçi bütün yapyalnızım ... Bu his o kadar 

111essillerine söy emıştır. • k •· k Go·· .. d"" .. .. .
1 

Londra, 29 (Radyo) - Avam kamarasında muhalefete men· at ıyen yanaştırmama ' haşmeti, o doyulmaz gjjzelli2i zalim, bütün mevcudiyetime 
run uğune gore, ası er .. . El . l 3 E k" k ı·· 1 l k 1-rafı d k k sub mebusların bugunlerde Kadıks ve eezıreye talyan as· - s ı ·u up er mese e- ve o bir genç kadın vücudü· o kadar hiikinı ki eğer en· 

lan ° a as er ve para no • kerleri çıkarılacağına dair sorulan suaılere cevab veren Sir sini hukuki ve kanuni forma- nün bütün zarafetini andıran dime aldığım bir "hedef. ol· 

l 
1 vardır. Diğer taraftan T E k" litelcrini de tamamlıyarak sona l h l 1 d s· Z ld k k . tılya htik" . d · -d omas s ıp: tat ı in ina ara önüm e... ır masa ongu a ta araya ın· 

hal k ~m~tı a emı mu a· .. _ 22 ve 23 Temmuzda Garbtan gelen bazı vapurlar tara- bağlamak, misli dünyanın hiçbir nokta- mek ve ilk vasıta ile geri 

c omıtesınde zama ka- · El · k · k t l k l q"tn ğ I kt d fından Kadıksc ve cezıreye as erı ı a ar çı arı mıştır. Fakat 4 -Yeni teşekküllerde, bil· sında bulunmıyan bu manza- dönmek işten bile değili .. 
a a ça ışına a ır. 1 • l b l d,, b'I . h k kk il il G· 

1 
b .. -ın bunların talyan askerı o u oma ıgını ı mıyoruz.. assa es i tcşe · ü er manzu· rayı mı feda edeyim, yoksa . • • 

rın · 1 ~8 yka. 1 ancı. gonu ul e: Demiş ve diğer bir suale de Lord Herving: mesi ruhunu bulundurmamak, zavallı midemi mi?.. Akşam yemeğinden sonra 
L gerı çe ı mesı mese esı i b h'l · · "•kkınd l "it t f d .. _ Almanların spanyanın azı sa ı lcrıne sahil ıniıdafaa yani, yeni müesseseler kuru- Bereket versin bu defa va· güverteye çıktım. Sakin, gamlı 
~•pıt kl'f. k k k top arı yer eştır ı en a ın a · enın ver ı ı mus e ce- lunca, şu vaktilc hcrşeyi her· ziyet Venedik limanındakinin bir sema altında Aksu, suya a ngı ere ara ın an 1 1 • d"kl · h kk d B Ed · d'ğ" ·· b t 

an te ı ın ço arısı ve . b k y ı b A ki" t()k h l 
1 

l 'ilk b' vahtan başka bır ceva ım yo tur. a nız unların resmı şc ı bad eden tek taraflı, müfrit ayni begy ildi. Bu gidişin bir de atılmış bir ok gibi kayıyor. 
t 

pa a ıya ma o acn ır 1 .. h b k t B 1 d Al l · · •klif ld .. 
1 

. spanya namu esa ına onmuş ur. un aı an man arın ıstı· kulüpçülük vo aşağı seviyedeki donü,ü vardı. Venedikten bir Fakat hayret ... Ortada kimse· 
St>tle .0 . 1 Auğunu s~y .emış ve şu fade edeceklerini tahmin müşküldür.,, rekabetin tekrar sırıtıp gelme- lcr kalmamıs, sanki mah'yel· rı ı ave etmıştır: defa geçiyordum. Bundan son- .. 

B 

Cevabını vermiştir. sine ı"mkaAn bırakmamak, l d"' .. d"" l · · ·s at etmek ı"st'ıyo rlar· 
. - u geri çekilme keyfiyeti ra yo umun ora,a uşup uş- erını ı P 

:ıalbi bir sistem dahilinde ya- Türkiye-frak demiryo/u 5 - Oyuncuları, bir hamur miyeceğini ancak Allah bilirdi. mış gibi yemekten sonra mut· 
f 

1 
nıalıdır. Çünkü asiler tara- haline getirdiktçıı sonra, eski Halbuki Boğaziçi için vaziyet laka hızlı hızlı gezinmek ıiar-

~ndan bizim tarahmızdakin· inşaatı yakında başlıyor.. bulundukları toşekküllere göre ayni değil. Sağ kalır da dö- !arından olan lngilizce konu· 

tıc .. n ÇOk ziyade yabancı gö- değil, kendi semtlerine göre nersem beş 011 gün sonra yine şur iki yabancı durmadan gü· 

il 
lstanbul, 29 (Hususi) - Türkiye-Irak demiryolu istikşaf ı, B b B' U ülcr vardır. d l . ayırmak lazımdır. u eşinci buradan gcçecegw im. Denizyol- verteyi dört dönüyor. ıraz 

b muhtelif mühendislerce ikmal e i miştir. inşaatın, ilk fırsatta l o. Giral son söz olarak iısi· başlaması mukarrerdir. noktanın, bilhassa yıkılmak is· ları idaresi avdetle Boğaziçin· ileride bir masanın kenarına 
~re muharip hakkının tanın· k b tenen eski zihniyet ve telak- den geçiş saatimizi de yemek ilişmiş kalın telaffuzlu dilleri 
... keyfiyetinin asiler ıehin· Yugoslavya me te kiyi kat'iyeııe ezmek bakımın- zamanına uyduracak kadar süküneti yumruklar gibi konu· .. . l b [ /J • dan ehemmiyeti çok büyüktür. muzibliği ileri götüremezdi ya!. şan birkaç Alman.... Daha ANADOLU gemisı stan u a ge ı.. Hatta, itiraz edecek olanları Kendi kendime bu ;hod- beride elleri arkasında )AYAi 

~nlük siy;sal gazete 

~ahip 'e ba~yazganı 

lJ liaydar Rüşdü ôKTEM 
~ tlıunıi neeriyat 'e yazı i,Icri 
I lldııru : Hamdi 'üzhct Çançar 
darh -l t aneai: 
~tnir ikinci Be)ler Eoka~ı 
l' Oalk Partiai binası içinde 

l'tıtlgraf: İzmir - ANADOLU 
tfon: 2776 •• Posta kutusu 405 

'tıllı ABONE ŞERAiTi 
gı 1200, altı aylığı 700, üç 

\'ab ylığı 500 kuruotur. 
~cı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
.. lfeı yerde 5 kuruotur 
"'taG -geçıniı nüshalar 25 kuru~t ... 

~4DOLU MA J'BAASINDA -

lstanbul, 29 (Hususi) - Yugoslavyanın, (Yurdan) adındaki derhal spordan uzaklaştırmakta gam felsefeyi yaptıktan sonra yavaş gezinen bir Türk. Ve 
mektep gemisi bugün gelmiş ve top atılmak surctile selamlan· bile tereddüd etınemdidir. Her ben de diğer yolcular gibi sonra kimse ...... 
mıştır. şeye, bir haddine kadar hür· boynumu büktüm, lahavle oku- Mademki herkes uyumıya 

Gemi kumandanı, valiyi ve komutanı ziyaret etmiştir. mel edilir. Herkes, muayyen yarak yemek salonuna indim. veyahud kamarasında kendi 
Vali, Park otelinde gemi kumandanilc zabitan şerefine bir bir hudud içinde sevilir. Şıma· Bir saat sonra ellerimizde yalnızlığına gömülmiye çekil· 

ziyafet vermiştir. nkl.k ve ukalalığın, yeni leş· kahve fincanlarile yukarı fır- mişti, ben ne diye duruyor· 
·- kilatın kavrayışındaki hakkı ladığıımz zaman atı olan Os· dum?. Cumhura muhalefet ha· 

Galatasara.J kulübü Ereğli ve ve karşılığı, onları kat'iyetle - tadır, dedim, ve kamarama 
29 yaşına giriyor temizlemek olmalıdır. kat'i, cezri bir yol tutmağa doğru yürüdüm. Zonguldak Filen spor yapanı, idare gü- bağlıdır. Bu iş, fertlerin değil, Hamdi Nüzhet Çanpır 

lstanbul, 29 ( Hususi ) - O Galatasarayın 29 ncu senei İmar planı rültülerinden tamamile uzak· cemiyet ve gençliğindir. nları -laştırmatı, yani zehirlenmekten yaratıp yaşatan da, dün, arka· 31 Temmuz günü 
devriyesi, Cumartesi günüme· h l azır anıyor kurtarmalıdır. Ve bütün Lun· dasımızın yazdıır..ı O'ibi, hüku· Almanyada harb kurban· 
rasimle tesid edilecektir. Ga· 1 l 1 • 

15 0 

k d 
stanbu , 29 (Hususi)- stan· ların tahakkuku ise, ancak, met ve partidir. Miliet, bu işe ları gUnUdUr •. 

latasaray ta ımı, senei evri· b l · ı· h l u un ımar P anını azır amış yeni teşkilat ve çalışma pro· yok canından, yüz binlerce Berlin, 29 (Radyo) - 31 

Yeleri münasebetile Admira 1 1 ·1· ··h d" M' 0 an ngı ız mu en ıs ıstcr gramında, su veya bu kahve· lira veriyor ve binaenaleyh, Temmuzda harb kurbanları 
takı mile bir maç yapacak- Kip, Ereğli ve Zonguldak için • ()() 000 dır. Bu sebeple oyuncuların· d~ birer imar planı hazırlamak hanenin çatısından yükselen ağız kokusunu bastırmak la· gunu merasimi ve 1 , 
dan hiç biri Belgrada gitme· uzcre, bu~ü~ Karadcnize ha- bütün sözde fikirlere zerre ka- zımdır. kişi tarafından tezahürat yapı· 

rlıan lacaktır, 



Sayfa 4ı 

Seferberlik müdürlüğü işe başladı 

Gaz maskesi ve 
sığınaklar meselesi ______ .... _ 

Belediyeden şehir planı istenecek 
ve üzerinde çalışılacak 

--------------~ Vilayet Seferberlik müdür- korumak için alınacak tedbir-
lüğüne tayin edilen mülkiye !er başta gelmektedir. Sefer· 
müfettişlerinden B. Faik Yıl· berlik müdürlüğü, belediye 
mazın Ankaradan şehrimize reisliğinden şehir planını isti· 
geldiğini ve vazifeye başladı· yecek sığmak olabilecek yer· 
ğını yazmıştık. iskan müdür· leri tesbit edecektir. Herkes 
lüğü, Birincikordonda kirala· vazifesini daha evelden öğre· 
nan bir binaya nakledileceği necek, ona göre hazırlana~ak 
için Seferberlik müdürlüğüne, ve çalışacakt r. 
iskan müdürlüğünden boşa la- Birçok milletler, bir har b 

takdirinde halkı korumak için 
cak üç odalı daire tahsis olu-

lazımgelen bütün tedbirleri it· 
nacaktır. Seferberlik müdür· haz etmişlerdir. lzmirde de 
lüğü sekreterliğint! hukuk işleri bu tedbirlerin şimdiden alın-
müdürlüğü başkatip vekili B. ması ve hazırlıkların tamam-
Hayri Turfan tayin edilmiş, !anması gayet tabii bir hadi· 
işe başlamıştır. sedir. 

Şimdiye kadar seferberlik Seferberlik müdürlüğü kad-
işleri için yapılan muhtelif ha· rosuna ilaveler yapılması muh· 
zırlıklarla işlere, bundan sonra temeldir. Şimdiye kadar An· 
seferberlik müdürü B. Faik kara, lstanbul, Bursa ve Es· 
Yılmaz tarafından bakılacak; kişehirde seferberlik müdür-
zehirli gaz maskeleri temini, lükleri vardı. Son defa lzmir· 
sığınakların hazırlanması ve- de de bu teşkilat vücude ge-
saire işleri için bütün hazır- tirilmiştir ve Faik Yılmaz, bi-
lıklar tamamlanacaktır. rinci sınıf seferberlik müdürü 

Hükümetimizin mühim mu· olarak lzmire gönderilmiştir. 

ANADOLU 

Ur lada 
Bir genç boğuldu 

Urla iskelesinde oturan 28 
yaşında Halil oğlu Muharrem, 
dün sabah Urla Tahaffuzhane· 
sindeki iskeleden denize gir
miş, yüzmek bilmediği için 
iskelenin direklerini dalganın 
tesirile elinden kaçırmış ve 
boğu,lmuştur. 

Kadını öldürecekmiş 

• 
lngiltere 
yeni harb ge
mileri yapıyor .. 

Kermes hazır
lıklarına şim

diden başlandı .. __ ___., ..... __ _ 
Ç J l l ,. • b .. Londra, 29 (Radyo) - Bah· 

anuar ı p a)ı U- riye Nazırı Avam kamarasında 
yük merasimle sorulan bir suale cevab vere· 

acılacak rek, halen 570 bin ton gemi· 
' h l k nin inşa edilmekte olduğunu Bergama Kermesi azır ı · 

ve 495 bin ton geminin de 
)arına şimdiden başlanmıştır. 

yakında (Kermes broşürü} inşası tasavvur edildiğini söy· 
adı altında resimlerle süslü )emiştir. 
güzel bir broşür bastırılacak- Bahriye Nazın, Akdenizde 
tır. Bu propaganda eserine sevkülceyşi vaziyetin herza· 
Bergamanın tarihi, kültürel ve man inceöen inceye tetkik 
ekonomik bütün zenginlikle- edildiğini ilave etmiştir. 

rini tebarüz ettirecek resimler Ören köyündeki 
konacaktır. Bergama müzesi 
müdürü B. Osman Bayattekin, vak'a 
dün şehrimize gelmiş ve bro· Bekçi Osman, kazaen bi-
şür için hazırlanan albümü risini yaraladı 
getirmiştir. B. Osman Bayat- Kemalpaşa kazasının IÖren 
tekin, vilayette Vali B. Fazlı köyünde bir vak'a olmuş, köy 
Güleci ziyaret ederek Kermes bekçisi Osman, zorla tiyatroya 
hazırlıkları hakkında malUmat 

girmek istiyen bir sarhoşu 
vermiştir. 

b k yere düşürerek yaralanmasına 
Çandarlıdaki üyü ve em· 

salsiz plajın ihyası için de sebebiyet vermiştir. 
mühim teşebbüsler vardır. Yapılan tahkikata göre ha-
Çandarlının önünde bulunan dise şöyle olmuştur: 
bu güzel plajın imar ve ihyası Ören köyünôe Mustafanın 
kararlaştırılmış ve bunun için kahvehanesindeki tiyatro sah-
hazırlıklara başlanmıştır. Çan- nesi önünde oturan ve rakı 
darlı plajı, Çeşme plajı güzel· içen Ahmed, Mustafa, Ali Ça· 
liğinde ve fevkalade güzel pan ve Mehmed Ali adında 
manzaralıdır. Eski Çandarlı dört arkadaş fazla sarhoş ola· 
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a.ı1 
Muhtelit takım 
antrenmanları 

A ve B lzmir muhtclitlerinİ 
teşkil edecek sporcular, 31 
ağustos cumartesi gününden 
itibaren antrenmanlara başlıya· 
caklardır. 

Cumartesi, salı ve perşem· 
be günleri muntazaman ant· 
renmanlara devam edilecek ve 
gençler antrenör tarafından 
yet iştiri leceklerd ir. 

Antrenörün gösterdiği şe· 
kilde antrenman yapmıyan ve 

bila mazeret antrenmana gel· 
miyen sporcular para cezasın:ı 
çarptırılacaklar ve tekerrürü 
halinde de muhtelit takımlar 
kadrosundan çıkarılacaklardır. 

Sporcularımız Belg
rada hareket ettiler 

lstanbul, 29 ( Hususi ) -
Belgratta Pazar günü Yugos· 
lavya milli takımile karşılaş•· 
cak olan sporcularımız bugün 
hareket etmişlerdir. 

Milli takım kadromuz şöy· 
ledir: 

vaff akıyetlerinden biri de or· 
dumuzun çok kuvvetli olduğu 
gibi seferberlik işlerinde hal
kı da hazırlamak, bilhassa 
modern silahlara karşı hazır 
bulundurmak için her türlü 
tedbirleri almasıdır. Bir harb 
vukounda halkı zehirli gazdan 

kalesi de plajın önündedir. rak etraftakilere sarkıntılık et· 
Kalp gümüş Plajın açılma merasimi, Pa- meğe başlamşılardır. Bekçi 

zar günü yapılacaktı. Bazı ha· Osman, sarhoşların bu hare· 

Niyazi, Fikret, Reşad, Ya· 
şar, Hüsameddin, (Fenerbahç~) 
Hüsnü (Beşiktaş), Elim, Niyaıı 1 

Hasan (Ankara), Adnan, Sa· 
id (lzmir), Cihad, Rebii, fa· 
ruk, Rıza, Rasih (Güneş). 

Kafileye Sedad Rıza riyaset 
etmektedir. 

....................... 

liralıklar zırlıkların tamamlanması ve keline mani olmuş ve kendi-
lzmirden birçok zevatın davet H b • Üç kalp para sürül. edilmesi için açılma merasimi, lerini dışarı atmıştır. a eşıstanın 

d • t Fakat aradan bir müddet ·ıh k [ • mek isten ı mış ır. başka bir güne bırakılmıştır. ı a l mese esı 
Son hafta içinde Jzmirde Kardeşini yaralamış Feci bir kaza geçince Mehmed Ali elinde Roma, 29 (Radyo ) - l~·~ 

Cumhuriyet hanında oturan bir bıçak olduğu halde tekrar yanın Londra sefiri B. Dıl1 
gümüş liraları taklid eden lbrahim oğlu Mehmed, kar· iki yaşında bir yavru öldU kahvehaneye gelmil ve zorla Grandi yaz tatili münsebetile 
bazı kimselerin faaliyete geç· T · p h il · d k M ı •h l deşi Aliyi bacağından yara- irenm aşa ma a esın e içeri girmek istemiş, be çinin Romaya gelecek ve Bay u • 

l tı• a.AS Ve tı'kleri tahmin olunuyor. Bazı f · b" k l t G. 'dlı' k ecı ır aza 0 muş ur. m üzerine saldırmıştır. Osman, soliniye Londra vaziyeti h•
8

.,· 
Zlmm kl.mseler hakkında zabıtaca lamıştır. Abd 11 h A b •· · et ·-···· .. ·-- .1-r··--···--··· -··-· ----.--------- u a ın ra camıı cıvarın· üzerine atılan Mehmed Aliyi kında rapor verecektir. 

sarlar idaresinin müskirat ve Jngıtız CeRııı "'~ ..t .. L; .. a .. rlaO.ıncl~ki misafir bu- • .. M h vazı'yet Habeşı·stan ı'lhakını.rı Maznun, zimmeti lunan sekiz yaşlarında Hasan ·~-: .... , ... w ... ~i11;İİrmiidur. e • 
siğara deposuna son hafta cevab Verdiler isminde bir çocuk, Abdulla· med Ali, elindeki bıçağın tasdiki lehineClir. Bu da lngt' 

kabul etti içinde üç tane kalp gümüş Londra, 29 ( Radyo ) hın çardakta asılı duran çifte- üzerine düştüğü için başından !iz • ltalyan dostluğunu teıi• 
l lira verilmiştir. Malum olduk· l l · l k' " tt l t B k d kt· zmir belediye tahsildarı Fransa ve ta ya, lngiliz tek- sini a mış ve ımseye göster· agır sure e yara anmış ır. e · e ece ır. 

iken ihtilas suretile zimmetine ları için bu paralan verenler lifine dün akşam cevab ver- meden bir kenarda karıştır- çi Osman adliyeye verilmiştir. Ezgiler ezgisi . 
k h hakkında takibat yapılmakta- l d Al .. b 1 para geçirme le maznun ta . miş er ir. manyanın cevabı maga aş amıştır. . su· t gu· ğu· mlerı· Hazreti Süleymanın "Ağnı· 

ld B T h h k dır. Kalp ~paraların piyasaya b b h ·ı · · N 1 B d k b _J b 1 r si ar . a irin mu a eme- u sa a ven mıştır. ota ar u sıra a teti iroen ire ye • Tüba. Agan'ı" s'ı ı Ezai e .. 
nasıl ve kimler tarafından çı· Musluklar söktUrtUldU ı 0 

sine dün şehrimiz Ağırceza muslihanedir. kapanmış ve dolu olan çifte Ezgisi) adıyla Mehmet Şükr" 
karıldığı aranıyor. I 1 Son günlede seyyar sütçü· 

mahkemesinde devam edil- Londra, 29 (Radyo) - yi ateş a mıştır. Saçmalar, çarda- lerden alınan sütlerin ekseri· Erden tarafından öz dilirniıe 
miştir. B. Tahir, ihtilas ve Ziraat okulundan malumat alan mehafilden bil- ğın arka kısmında oturan Ab· 1 b ld b 1 d çevrı'lmı'ştir. yet e ozu uğu e e iyeye 
zimmet suçundan aranırken 21 talebe mezun oldu dirildiğine göre, bu sabah dullahın iki yaşındaki yavrusu şikayet edilmiştir. Tahkikat Dilimizin zenginliğini ve carı: 
Türkiyeden kaçmış ve Halebe Burnava Ziraat mektebinde lngiliz planı hakkında 15 dev- Mehmedin kalbine ve karısı· )ılığını gösteren bu eseri okıJ neticesinde, belediyece yaptır· 
gitmişti. Haleb zabıtası, ken- imtihanlar bitmiş ve son smı· Jetten cevab gelmiştir. Bunlar nın da ellerile başına isabet yucularımıza tavsiye ederiz. 

ı tılan güğümlerin mustukların-
disini yakalıyarak lzmire gön· fda mevcud 26 talebeden arasında talya, Almanya, Le- etmiştir. Zavallı Mehmed der· Fiati 20 kuruştlJr, da hasıl olan birikintiden süt-
dermişti. B. Tahir, dünkü 21 i muvaffak olarak diploma histan, Amerika ve Balkan hal ölmüş, anası da hastaneye Hediye ölmedi lerin bozulduğu anlaşılmış ve 
muhakeme celsesinde: almıştır. Antantı devletleri vardır. Sov- kaldırılmıştır. Geçen gün lzmir. Urla Y0

1
'. musluklar söktürtülmüştür. 

- Ben ihtilas suçunu işle- lzmirin en mütekamil bir yetler henüz cevab vermemiş- Doktorlar ve otopsi )unda bir kamyon kazası d 
medim, fakat zimmeti kabul ziraat müessesesi olan Bur· lerdir. Gelen cevabların müs· Adliye Vekaletinden vilaye· Dük dö Kent muş, Menemenli Ali adın ~ 
ediyorum. Bazı arkadaşlarıma nava Ziraat mektebinden bu bet olduğu söylenmektedir. te gelen bir tamimde, otopsi DUşesle seyahate çıktılar bir adam ölmüş, şoför J(iıı>~ 
ödünç para vermiştim, sonra sene mezun olan talebe, Zi· Standar lvonik gazetesinin için şehirden harice çıkan Londra, 29 (Radyo) - Dük ile karısı Hediye ağır surel:ıı 
bu parayı bana veremediler, raat Vekaletinin muhtelit yer· yazdığına göre, ftalya hüku· adliye ve hükumet doktorla· ve Düşes dö Kent Berline yaralanmıştı. Bn. Hediye:.,. 
zimmetimde kaldı ve zimmet lerde yeni tesis ettiği meyva meti lngiliz tekliflerini kabul rına otomobil masrafı veril- hareket etmişlerdir. Bura- hastanede tedavi altında ~· 
suçundan cezama razıyım de· fidanlıklarile istasyonlarına ve etmek!'! beraber, gönüllülerin mesi ve müddeiumumilerin dan Çekoslovakyaya gidecek· lunduğu esnada öldüğü h~. 
miştir. zeytincilik işlerile yeni kurul- geri çekilmesi ve iki tarafın otomobili bulunduğu yerlerde ler, oradan da Yugoslavya hü- kında bir haber duyduk. ~r~· 

Şahidler gelmemişlerdi. Bu· makta olan kombinalarda muh· muharib hakkının tanınması de bu otomobillerin otopsi kumet naibi prens Polle zev- taneden ve müddeiumuırıı 1•11 
nun ıçın muhakeme, başka telif vazifelere tayin edilecek- hakkında kaydi ihtirazi der· yapacak doktorların emirlerine cesi prenses Olgayı ziyaret ten tahkik ettik, haber• 
bir güne bırakılmıştır. lerdir. meyan etmiştir. bırakılması bildirilmiştir. edeceklerdir. asılsız olduğunu öğrendik· 
........................... lllllİl ......................................................................................................... ~bl~ 

~ ' rafını yeniden incitmemek katli bir muayeneden sonra, zırladın. Şimdi dahi evine vardı. Fakat bunun sebe ıııi· 

1 Ci I• z ı ı• c ı• han g ı• r 1 için çok dikkat gösterdiler. başdoktor, generalin kaburga gidebilirsin. Ve sana bugün- rini birt ürlü tayin ede 
Maamafih general Mars he- kemiklerinde hiçbir zarar ol- den itibaren oıı beş gün izin yordu. 
men ve kendiliğinden ayağa madığını ve sukutun şiddeti le \'Cr iyorum. Sana muavinin ve· * • * 1'lf 

-24- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 
kalkarak zabitlere: biraz zedelendiğini fak at bu kal et edecektir. General eve geleli bir 

- Şükür ki, bir.şey olma· halin gt>neralin faaliyetine za· Ve, bundan biraz sonra saat olmuştu. b rık' 
Sonra.. Başvekalet büro· 

sundan bu casusluk yapıla· 
maz mı idi? Küçük bir mik
rofon, büro katiblerinden biri· 
sini herşeyden haberdar ede-
bilirdi. · 

General bu iki ihtimal üze· 
rinde fazla durmadı, ve tay· 
yare karargahına girdi ve 
planı gibi hareket ederek bir 
tayyare ile havalandı. 

Tayyare karargahı zabitleri 
general Marsı çok seven za· 
bitlerdi. Bunlar generalin bu 
tecrübe ve teftişlerine alışkın 
idiler. 

General, bin metre kadar 
et 1 .. ..." .. _ 

yükseldikten sonra hava oyun
ları ve akropatik hareketler 
ynptı. General, çok usta bir 
havacı i 'i ve kafi dereced .. 
indikten sonra motörü durdur· 
du. Tayyare uçar gibi bir 
hareketle sukuta başladı. 

Nihayet, muayyen bir yük· 
sektikten sonra yere şiddetle 
indi. 

Karargah zabitleri hemen 
düşen tayyarenin yanına ko· 
şuştular. Zabitlerin elem ve 
kederleri yüzlerinden aşikar 
surette görünüyordu. 

Zabitler, general Marsı tay
yareden çıkardılar ve bir ta
.J 1 nuna muraca11un11. 

d · · · ı. ı ı · d' Evin her tarafı dün 1
tr. 'ı ım. rar vcreırııytceğını ui cm ı. Ardcnya hükumeti hava er· e ,. 

D d tığı halde idi. Fakat defi 
e i. Maamafıh generalin hiç ol- kanıharbiye reisi hastahane· ··ı 

Zabitlerden biı isi: ınazsa bir kaç gün istirahati den çıktı. Evine gidiyordu. endişe ve korku ile go 51ıt 
G l. b' f k .. "ld geçirdi. Evet yirmi dört .,.fi - enera ım, ır yerınız- muva ı goru Ü. Otomob·ıı·ı gene kendı·s·ı yu"' 

d ı ı ? evel aşk ve zevklerinin b" 
en yara anmış o mıyasınız Bu kaza, hava nazınna da idare ediyordu. Yalnız bir 
D. d olan bu çok sevdiği yer, .,,. 

ıye sor u. bildirildi. Ve az sonra hasta- ihtiyat tedbiri olmak üzere 1 ,.., 
S Ç k aşk yuvası şimdi cin er. .ıer 
anmıyorum.. ün Ü hanenin telefonunun zili çaldı. bir zabit yanında oturuyordu. b r 1 

h. b f d b fından istila edilmiş 1 
.,.tf 

ıç ir tara ım a ir ağrı ve Telefonda bizzat başvekil General Mars çok du··şu"n· 50'' 
h. · y 1 k gibi görünüyordu. Biraz ıecel' 

sızı ıssetmıyorum. a nız a· vardı. B:ışdoktoru istedi, ge· celi idi. Sükut ediyordu. Bir profesör Roz buraya ge oflrıi· 
burgalarımda hafif bir sızı ncrdl Marsın sıhhi ahvalini takım korkunç liadiselerin are· e..... · 
hissediyorum amma ehemmi- 1 f ve tabii bu ziyare~t~.n e ger' 
yctsizl sordu, te e onun generale ve· fesinde olduğundan korku· yeti umumiye mü duru d 

Zabitler hemen bir hasta rilmesini istedi. yordu. kalmıyacaktı. de~fl 
otomobili gdirdiler ve general Başvekil telefonla generale: Hayatının şeklinin büsbü- General kendisinde . etti· 
Marsı tayyare karargahı has· - Bravo Mars, dedi, cid· tün değişmek üzere bulundu- bir ıstırab ve hicap. hı~ 
tanesine naklettiler. den fevkalade bir adamsın. ğunu sanıyordu. Evet içinde Lidyayı, hiçbir vakıt 

Hastahanede yapılan dik- Vesileyi çok mükemmel ha- büyük bir sıkıntı ve endiıc - Son• ~ 
uın\.I 
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Uzak Şarkta 3 şef, bir 
hayalet mücadelesi Eski bir ruh mu? 

Bir eserde okudum ve esa
sen de biliyorum: -·--3 Şeften biri Cengiz Han . sülalesinden geldiğini 

iddia ediyor. Kumanda, General Duahiroda·!. 
İnsani r, vahşet devirlerin· 

de, cinsi insiyaklar meselesin
de bıpkı hayvanlar gibi imiş· 
ler.. Bugün ormanlardaki hay· 
vanlar, nasıl hareket ediyor
larsa, onlarda da aynı hal gö 
rülüyormuş. Ne ahlak, ne utan· 
mak, ne bir içtimai formül.. 

~~~~-------~~~ 

Meşhur Japon (T) planı nedir? 

Sağ tarafta Japon generali Duahira, solda }upon (T) 
planının tatbik edildiği saha 

F eng· Tiyene gitmek müm- general Ara ki tarafından idare 
kün müdür? edilen "generaller partisi" ile 

- Miralay Duahiradan sor- Japon Erkanıharbiyei umumiye-
tnak lazımdır! sinin de planıdır. 

- Asaletlu Şen-Hsian·Hsu Planın esası şudur: Şimali 
tıe zaman teşrif edeceklerdir? Çindeki Beş eyaleti, Şantung, 

- Miralay Duahiradan so· Sahar, Hopey, Şansi ve Söi· 
runuz.. yuanı Çin hükumetinden ayı· 

- Şuranın fotografını çe· rarak Mançuriye ve bu suretle 
kebilir miyim? Japonyaya ilhak etmek, bun · 
D - Hay, hay, fakat miralay dan sonra Mogolistanı yut-

Uahiradan izin aldıktan maktır! 
sonra.. Bu muazzam planı, Duahira 

. Mançuride bu herşeye ha- muvaffakıyetle tatbik etmek· 
k~ın olan miralay Duahira tedir ve Çin generalı Yin·Yu-
kıtndir? Şeng lmgün Hopey ile Saha-

Japonyanm Mançuri işgal rın muhtariyeti hareketini an· 
<>tdusu kumandanı general cak Duahiranın emrile iste-

lionjonun erkanıharbiyesine mektedir. l 
~ensub olan miralay Duahira, Prens Teh·Vah 
Uzerj bir sürü evrak ile dolu Japonların Çin üzerine yeni 
l'rı~sası başında gazetecileri, istila kuvvetleri 

l~ısyonerleri, siyase:tçil~ri, si- tahrik ettikleri 
ah k k 1 Çj d O ,,il d\Jdı ~t:Ut::Ut ) aça ç.ı arını. n e · 
?ı d ı k Duahira faali · n an ve zincirden kurtu ara 
Jap ·ı · d yet sahasını dn on ordusuna ı tıca e en 
htydudları müstehzi fakat ha genişletmiş· 
~ , ç 

Rlileryüzle kabul eden işgal tir. Şimali in· 
Ordusu siyasi bürosu şefidir! de bir Japon· 
Dayrende Pekinde, Harbinde, Çin harbi baş· 
hasılı batün Uzak Şarkta lamak üzere 
h
1
.
1
akk1nda birç?k harik~lade- iken prens Teh 
ker rivayet edilen mıralay Vah ta fırsat 

D b kollamaktadır! . ~ahira, bütün Japonlar gi i 
~leryüzlü ve... Riyakar, haş- Bu Prens kim· 
Iİ} ti b dir? Prensin 
b
.e u Mikadonun ütün za· 
ıtleri gibi bir diplomattan kendi iddiasına ' 

dah h ·d k d ve gösterdiği a ilekar bir mürı a ar z • 
q· · ' şeceresine göre Çin genera 1 
•sıplineriayetkar bir adamdır. v Ch 
ı. Prens Teh· Yun·ı ou- en 
ıvıançuko hükumetinin Ja-

p l Vah, Cengiz Hanın doğrudan 
<>n ar tarafından cebren tesi- B 

•i d D doğruya gelen hafididirl u 
tı en sonra general olan u- M •b" Prens, senelerdenberi ongo· 

l ıra, Kuantong- sahasına nak- listan ittihadını vücu le getir-
tdilrniş ve orada dört sene Ja mek için çalışmaktadır. Sov· 

Pon ordusu siyasi bürosu b 
lefliği yapmıştır.. yetlerin idaresi altında eş 

" alh milyon Mongol vardır. 
ı l\.Uantong, Porartorun bu- 1 
ıı d d Şimali kısımda da iki mi yo~ 
b n uğu yarımada ve civan ır; kadar Mongol Mançuriye tabı 
Utası Japonyanın Çin üzerin-

dek· l b' gibidir. Fakat bunlar Prensin 
. ı niyetlerinin en kuvvet i ır l •ar idaresi altındadırlar. Japon ar 

bu Prensi, Prens Teh-Vahı el
de tutmak için her f edakarlı· 
ğı yapmışlar ve yapmaktadır· 

lar. Ve bu Prensin bugiin 
·tabii Dualıiranın faaliyeti ile· 
Japon T planının tatbik im
kanlarını hazırlıyanlardan ol· 
<luğuna şüphe yokt llr. 

* * "' 
Fakat, Duahirn, Rusya ve· 

ya Japonya, Prens ·Teh·Vah 
bu hesablarında yanılmıyor· 
lar mı? .. 

Mongolistanda unıu~ıi harb· 
den sonra geçmiş bir Baltıklı 
Baron Ungern·Sternberg ma· 

Cengiz Han süUilesinden 
olduğunu iddia eden 

Prens Teh-Vah 
cerası varclır R.. - -' ,,..M 

iııg&H ınnııa ınden sonra 10· 

golistanda epeyce zaman is· 
tiklal üzere ve cenkcuyane 

bir hayat sürmüştür. Ve bü
tün maceraları Cicin Nayon 
yani "harb mabudu,, heyula· 
sına istinad etmiştir. 

Bütün Mogolları, J pon 
veya Çin, Rus veya Amerika
lı esaret boyunduruğundan 

uzaklaştırabilecek midir? 

Çini parçalamak, beş şimali 
vilayeti Japonya ilhak etmek 

ve Mogolistanı bir Japon 
müstemlekesi yapmak istiyen 

üç adam, Japon Gerıeralı Du· 
ahira, Çin Generalı Yin·Yu· 

Şeng ve Mogol Prensi Tch· 
Vah bu tek faaliyet karşısın· 
da ricate mecbur kalacak· 
lar mıdır'? 

Evelki gün bizim Anadolu· 
da, çok şayanı <likkat ve çir· 
kin bir haber vardı: 

On beş ya~ında bir genç, 
evde otururken, anasının, ba· 
basının çıkıp giltiklerini gör· 
mÜ!;i ve bir de bakmış ki, 
evde, kendisi ile kız kardeşin
den başka kiınescikler yok .. 
Hemen, tıpkı bir hayvan gibi 

yerinden fırlamış ve kardeşinin 
üstüne atılmış. Oncağız da beş 
yaşında!.. Düşünün artık re
zaleti!.. Ve zavallıyı berbad 
etmiş. 

Bu haberi okuyunca, deh
şet ve hiddetimden kafam al· 
lak bullak oldu. Sonra hatı· 
rıma gelen şu oldu: 

Acaba bu hayasızda, en 
ötedeki ecdadımızın kuyruklu 
olarak yaşadıkları zamana ait 
bir ruh bulunmasın!.. Malum 
ya, bir tenasüp nazariyesi var· 
dır ve bu nazariyeye göre, 
ruh, kalıp değiştirir.. Mesela 
siz veya şu, bu, dört asır ev· 
vel Siyamda yaşamış bir yarı 
vahşinin, yahut yüz sene evel 
Paris cambazhanelerinde tepe 
takla yuvarlanıp ölmüş bir 
cambazın ruhuna tevarüs ede
veraset, aynı zamanda itiyad· 
lar üzerinde de tesir yapar. 
Mesela, o yarı vahşi Siyamlı 
gibi ağaçlara tırmanmak, bir 
şeyler parçalamak, çiy et yemek 
veya o cambaz gibi atlayıp 
sıçramak istersiniz. İçinizden 
böyle istekler gelir ve onlara 
mukavemet edemezsiniz." 

Son çirkin ve h·aua şeni 

hadise karşısında ben de bunu 

düşündüm. Bir insanın beş 
yaşındaki masum hemşiresinin 

· velevki büyük de olsa · üs· 
tüne saldırabilmesi için ahlak· 
sızlık denilen şey kafi gelmez. 

Ahlaksızlığın en ötesindeki 
hududa bayrak çekmiş olan· 
lar bile bunu yapmazlar. Şu 
halde olsa olsa, herifte, şu 
eski ruh hortlamış olacak. 
Başka ne denebilit?. 

Tayyare kazası _ Çimdik 

Paris, 29 (Radyo) - Villa Defterdar muavini 
Kuble tayyare meydanında bir Vilayet defterdar muavini 

askeri tayyare düşmüş ve iki B. Kemale Maliye Vekaletince 
çavuş ölmüştür. bir ay mezuniyet verilmiştir. 
• 1 .... 

Sayfa S 

1 Sinema 1 
Marlen Dietrichin 

enteressan fikirleri 
Sahne işi bitince, kocasını ve 
çocuğunu seven bir kadın ol

mak isterim, diyor •• 

Marlen Ditrih 
Sanatına ve güzelliğine bü

tün dünyanın hayret ettiği 

Marlen Dietrich artist arkadaş· 
]arından Nena Bermonte bir 
konuşmasında şunlan söyle
miştir: 

- Çok para kazanıyor; 
meşhur oluyoruz. Fakat ne 
pahasına·biliyor musunuz? Me
sela; ben dün öğledenberi 
yemek yemedim. Cemiyet ha 
yatı, arkadaşlarla eğlenmiye, 
hayatı ve içinde bulunduğum 
muhiti görmek ve tanımak 
biricik eylencemdir. Lakin ne 
yazık ki bunların hepsi bana 
memnudur. Ertesi günü saat 
altıda kalkmak üzere hemen · 
.... ı,. ... J uuıaıAı Udll 1Cill3 ŞıKayet 

ettiğim yoktur. Çünkü san'a· 
tıml severim. Filimi sahneye 
tercih ediyorum. Başlangıcım 
tiyatro ile olmuştu. Fakat 
şimdi oraya dönmek te iste· 
mem. Aleyhimde yazılan her 
şeyi okumak ta adetimdir. 
Hususi hayatımı kimse bilmez. 
Maamafih onu gene anlatmağa 
çalışanlar çoktur. Kocamı gör· 
mek istemediğimi gazeteler 
yazıyorlar. Kocam Paristedir . 
işi ile meşguldür. Holivud ile 
Paris arası uzaktır. Kocam 
yanıma gelse bir dedikodu· 
dur başlar. Yanımda bulun
masa ayrıldığımız haberi çıkar. 
Eğer erkek arkadaşlarımdan 
birisile ){ezmeğe çıksam çıktı· 
ğım arkadaş hemen aşıkım 
sanılır. Kocam da bir kadınla 
görüşse kadın, kocamın aşıkı 
telakki edilir. :ilmiyorlar ki, 
gerek benim, gerek kocamın 
arkadaşları ekseriyetle evli 
veya nişanlıdırlar. İkimiz de 

mesuduz. 

viyoruz. Bir gayri tabiiliğimiz 
ve harikuladeliğimiz yoktur. 
Bizim filimde gösterdiğimiz 
muvaffakıyetleri bir çokları 
muhtelif meşguliyetleri İçinde 

mükemmelen gösteriyorlar. 

Gelelim benim Şöven Yon 
Stembergle münasebetime; ona 
san'atla borçlu olduğumu hiç
bir zaman inkar etmem. Ancak 
benim de bir san'at payımın 
oldıığunu söylemek isterim. 

San' atkarlık fıtridir. Bir di
rektörün mehareti ne kadar 
büyük olursa olsun şahsiyetsiz 
ve değersiz ne bir kadına, ne 
de bir erkeğe san'at mevhi· 
besi veremez .. Bunlarla kendi· 
min fevkalade birşey olduğunu 
söylemek istemiyorum. Ben, 
sevdiğim bir san'atta elimden 
g~leni yapıyorum. 

Yaşattığım şahsiyetlerin için
de tam6men yaşamak ve on
lara tamamen benzemek iste· 
rim. Fakat rolüm ve sahnem 
bittiği zaman, artık kendim 
olmak isterim. Yani kocasını 
ve çocuğunu seven basit bir 
kadın. 

istediğim bu şeyler çok 
mudur? ... 
~~~~~---~~~~~ 

B. Ali Refet öldü 
,, • -·-,1 ... "•""' vuyuK. 

hizmetler ifa eden ve Yusuf 
Rıza mektebi müdürlüğünde 
senelerce bulunmak suretile 
binlerce talebe yetiştiren eski 
ve çok faziletli öğretmenleri
mizden Giridli B. Ali Refet, 
kısa bir hastalıktan sonra dün 

ölmüştür. 

Bu emektar öğretmeni Gar
bi Anadoluda tanımıyan kim· 
seler azdır. Onun yetiştirdiğ 
talebenin birçoğu, bugün yük· 
sek mevkiler işgal etmektedir. 
ihtiyar ve fakat fikren çok 
zinde ve tam manasile teced· 
düdperver bir Türk olduğunu 
daima ispat etmiş ve talebe· 
sine de ayni inancı vermiş 
olan bu muhterem pirin ufulü, 
cidden bir kayıptır. 

Cenazesi bugün Eşrefpaşa· 
daki evinden kaldırılacak ve 
Paşamezarlığına gömülecektir. 

Ailesi efradına taziyetlerimizi 

sunarız. 

1natgahıdır. Burası, 1898 de 
\artar tarafından ve Çinliler· 
~~n cebren 25 sene müddetle 

1ralanmış ve bir zamanlar 

Yumurta kursunu bitiren gençlere vesika verildi 

Patrik Barnayenin 
cenaze alayında 

panik çıktı 
Belgrad, 29 (Radyo)- Yu· 

goslavya Patriği Btlrnayenin 
cenaze merasimi bugün ol

muştur. 
~- Çarlık Rusyasının Çin üze· 
'ınd k. . 1 . . k e ı nıyet erının en uv· 
~etli bir istinatgahı olmuş fa
.. at, 1905 deki mağlubiyet 
l!~e . J tıne bu kira kunturatosu 
aPonlara devredilmişti . Man

%ko hükumetinin ihdasından 
sonra Duahira Mançuri impa· 

Cenaze alayı, Mılan cadde· 
sinden geçerken, ani bir pa· 
nik başgöstermiştir. Fakat, az 
sonra sükunet hasıl olmuş ve 
alay, Ayasava kilisesine var
mıştır . 

'~toru ha~metlii Pu·Yinin nez· .. . .. 
dınde Japon fevkalade mü· Yirmi gündenberi Kız Lısesinde açılan yumurta kursuna devam eden gençler, dun 1 ıcret 
•

11Cssill vazifesini görmüş ve ve Sanayi Odasında imtihan vererek kontrolör vesikası almışlardı~. . . · .. . ... 

Çıldırasıya sevdiğimiz küçük 
bir kızımız vardır, şimdi Av· 
rupadadır. Ben Amerikadan 
dönsem bile onu orada hıra· 
kacağım ve tahsilini yaptıra· 
cağım. lzdivacımızdan beri, her 
ç'ft gıbi biz de bir çok zah
metler ve saadetler gördük. 
Fakat bu hususi hislerimizi 
herkes gibi kendimizde sakla· 
m3k saadetine malik değiliz. 
Biz halka sanatımızı, istidadı· 
mızı, çalışmamızı borçluyuz. 
Fakat herkes gibi hususi bir 
hayatımız olması arzu edilmez 
mi? işi bittikten sonra h'!rkes 
evine gelir; evinde istediği 
şeyi yapar. Bunu biz yapama· 
yız. Çünkü yaptığımız her şey 

Muhalifler, alay esnasında 
beyannameler dağıtarak, Pat· 
riğin, düşmanlan tarafından 
zehirlendiğini iddia etmişler
dir. Buna rağmen alınan ted· 
birler sayesinde asayişin ihla· 
line meydan verilmemiştir. 

'.11:şhur (T) planının tabakkuku imtihana sabahleyin başlanmış ve ak~ama kadar devam ~edi1~ı~tır. Zıraat baş~uduru Ba~ 
1~1 1\ çalışmıştır. Nadir Uysal, Baytar müdürü B. Adil, Tıcaret Odası umumı ka~ıbı B. Meh~et Ah, Dr. pr?. 

T. Pl3na nedir? fesör B. Bade, lktısat Vekaleti kontrolör başmuavini B. Nazmı ve kon.tro~or Cevd~tted. mu-
General Tanaka tarafından rekkep bir heyet, kursa devam edenlere ayrı, ayrı sualler sormuşlar ve ımtıhan etm.ışl~~ ırİ 

'-'ücud . ·ı b (T) rnı \ Vali B. Fazlı Güleç, sabahleyin Odaya gelerek yarım saat kadar kal~!ş ve. ımtı an arı 
h ... o e getırı Çe~ du t p a ... ~ takib etmiştir Yeni kontrolörler, yumurta kooperatifleri bulunan yerlere gonderılecekler ve 

"" nyanm ın e evessuu · 
''~lactinin anayasasıdır. Ve vazifeye başlıyacaklardır. 

o anda halka duyulur. 
Herkes gibi biz de insanız, 

aynı şeyleri düşünüyoruz, se· 

Almanya sefiri, cenazeye bir 

celcnk koymuştur. 
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G. F.en Suyan, Pekini Ja Fransada N••f k t Amerikan filosu 
U US ayı - Vi15divostok limanına 

ları hakkında vardı 

Dük d6 Vints6r 
ltalyaya gidiyor 

ponlara teslim etti ------ Başı 1 inci sahi/ede -
göre, Lanktan üniversit~sin: 
düşen Japon obüs mermılerı, 
büyük tahribat yapmışlardır. 

sabah saat ikide muharebe· 
ler başlamıştır. Bu iki istasyon 
arasındaki mahalle Çinin en 
kalabalık mahallelerinden bi· 
ridir. 

- - Moskova, 29 ( Radyo ) -
İç Bakanlığın bir Tas Ajansından: 

• • Amerikanın Asya filosuna 
tamımı mensub gemilerden bir filo, 

Nüfus işleri hakkında iç bugün Viladivostok limanını 
bakanlığından şu tamim gön· ziyaret etmişlerdir. 

Belgrad,29 (Radyo)- Vreme 
gazetesinin istihbaratına göre, 
Dük ve düşes Vintsör bugün 
Viyanadan müfarakatle ltalya
ya gitmişlerdir. 

Ayni haberler, Pekin ile 
Tiyençin şimendifer münakala· 
tının inkıtaa uğradığını bildir· 
mektedir. 

Sung·Cheh· Yuan Paotin gf o u 
yakmıştır. 

Grev hareketleri git
tikçe çotalıyor 
Paris, 29 (Radyo) - Ne

hir ve kanallar nakil vasıtaları 

müstahdemini grevi devam et· 
mektedir. Bijivalde barajların 
kırılmış olmasına rağmen, 
grevciler taleblerinden vazgeç· 
memişlerdir. 

Havrda Togerdil kanalında· 
ki baraj da cebren ve hüku· 
met kuvvetleri tarafından kal-

derilmiştir : Amerikan Amiralı karaya 
Nüfus kanununun 3 üncü 

çıkarak garnizon kumandanını, 
ölüm vakaları faslında göste· Uzak şark Sovyet filosu ku-
rilen hastane ve hapishaneler-

Dük ve düşes Vintsörün 
Venedikte birkaç gün kala
cakları söylenmektedir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Taka limanına gelen Japon 
nakliye gemileri, karaya mü
him miktarda asker çıkar· 
mışlardır. 

Pekin, 29 (Radyo)- Japon 
tayyareleri, bugün Pekini bom
bardıman etmişlerdir. Zayiat 
büyüktür. 

Son gelen haberlere göre, 
Tiyençin de, Japon tayyare 
filolarının bombardımanı altın· 
da mühim zararlara uramıştır. 
Telefon ve telgraf hatları ve 
bazı köprüler tahrib edilmiştir. 

Londra, 29 (Radyo) -Ame
rika, lngiltere, Fransa ve di· 
ğer bazı devletlerin Nankin 
sefirleri, muhasamata nihayet 
verilmesi için Nankin bükü· 
meti nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuşlardır. 

Pekin, 29 (A.A.) - Pekinin 
cenubunda bu sabah erkenden 
bilhassa şiddetli topçu ateşi 
başlamıştır. Atışın dakikada 
on obüs olmak üzere tanzim 
edildiği tahmin edilmektedir. 

Pekin, 29 (A.A.) - Pekinin 
cenub ve şimalinde top ve 
mitralyöz sesleri işitilmektedir. 
Japon tayyareleri cenub seddi 
yakınında bombalar atmakta
dırlar. Japonların şehre girmek 
• · • -r· ·'·'r ,,.ır1 .. ı..Jı:ırı anla· Jıca sokaıdaraa sıper er Kaz-
mışlardır. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Tien
çindeki Japon garnizonu tara
fından neşredilen bir tebliğde, 
Çin kıtalannın dün Langfang 
mıntakasında muvakkat bir 
mvaffakıyet elde ettikleri ka
bul edilmekte fakat Japon 
İmdad kuvvetleri gelir gelmez 
Çinlilerin tardedildikleri ilave 
olunmaktadır. 

Vaşington, 29 (A.A.) -
Bay Hul, Japonya hükümetin
den Şimali Çinde ecnebilerin 
emniyetinin mümkün olduğu 
zaman altına alınacağı husu
sunda teminat almış olduğunu 
beyan etmiştir. 

Nankin hükumeti de aynı 
hisleri beslemektedir. 

Diğer taraftaıı öğrenildiğine 
göre, Amerika hükumeti Çin 
ve Japonyaya karşı bitaraflık 
kanununun ancak bu iki dev
letin yekdiğerine karşı harp 
ilin etmeltri takdirinde tatbik 
etmek tasavvurundadır. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Tko
nungpaodan bildirildiğine gö
re, Tiyençinin merkez istas
yonunda tüfek muharebeleri 
olmuştur. 

Japon askeri makamatının 
bir tebliğinde Çin kıtaatı ba
kiyesinin sehrin Çinlilerle mes
kun kısmına girmiş \·e ateş 

etmeğe başlamış olduğu bil
dirilmektedir. Çinlilerin açmış 
olduğu ateşi durdurmuş olan 
Japonlar lazımgelen ihtiyat 
tedbirlerini almışlardır. 

Japonların zayiat vermiş ol
duklarına dair hiç bir haber 
yoktur. 

Tiyençin, 29 (A.A.) - Ti
yençin imtiyazlı ecnebi mır.ta
kalarında örfi idare ilan edil
miştir. inzibat ve asayişi mu
hafaza için lngiliz kıtaatı ile 
gönüllülerden mürekkeb müf · 
rezeler teşriki mesai etmekte· 
dirler. 

Tiyençin, 29 (A.A.) - Bu 
sabah saat 6 da şarktan ve 
renubtan geldiği tahmin olu
nan şiddetli tüfek sesleri işi· 

tilmiştir. 

Çinlilerin tayyarelere karşı 
kullanmakta oldukları toplar 
bu mıntaka üzerinde uçmakta 
olan Japon tayyarelerine ateş 
açmışlardır. 

Japon konsoloshanesi Japon· 
yaya ait imtiydzlı mıntakaya 
iki obüs düşmüş, ancak nü· 
fusça zayiata sebebiyet ver· 
memiş olduğunu bildirmiştir. 
ıstasyonu Ut! uuuy•'" ,:, ... t'.,\, 

mıntakasına karşı yapılan ta
arruzun cepheden kaçan Çin 
kıtaatı tarafından yapılmış ol
duğunu tasrih etmektedir. 

Şanghay, 29 (A.A.)- Nan
kinden iyi malumat almakta 
olan bir membadan bildiril· 
diğine göre, 29 uncu Çin or· 
dusu saat 8 de Pekini tahliye 
etmiştir. Japon kıtaatı biraz 
sonra Pekine girmiştir. 

Telgraf ve telefon muhabe
ratının inkitaı dolayısil~ şehrin 
etraf ile alakası kesilmiştir. 

Tiyençin, 29 (A.A.) - Tü
f ek muharebesinin devam et
mekte olduğu mır.takadan ge· 
len kurşunlarla bir ltalyan ve 
bir Annam askeri telef ol-
muştur. 

Londra, 29 (Radyo) - Son 
gelen haberlere göre; 29 cu 
Çin ordusu bu sabah saat 
8 de gizlice Pekini tahliye 
etmiştir. Japon odıısu, tahli
yeyi müteakıb Pekini işgal 
eylemiştir. 

Japonlar, Pekin b~lediye 
reisini vali tayin etmişlerdir. 

Londra, 29 (Radyo) - Ti
yençinde vukubulan muharebe 
çok kanlı olmuştur. Çinliler, 
bu muharebede büyük zayiata 
utramışlardır. 

dırılmıştır. 

Mesai Nazırı B. Key beya· 
natta bulunarak grevcilerle 
müzakereye hazır olduğunu 
fakat barajların hepsinin kal· 
dırılmasının şart olduğunu bil-
dirmiştir. 

Mezbahalar grevi de geniş· 
lemiştir. Bugün bu hususta 
müzakerat başlamıştır. 

Zirai işçiler grevi de ehem· 
miyet kesbetmektedir. Buğday 
harmanları olduğu gibi kal
mıştır. Mahsul, mahvolmak 
üzeredir. 

Resim sergisi 
acıldı 

' lstanbul, 29 (Hususi) -Gü· 
zel sanatlar birliği tarafından 

Galatasarayda hazırlanan re· 
sim sergisi bugün açılmıştır. 

Sergide 120 eser teşhir edil· 
mektedir. 

İngiltere 
Cebelüttarıkta vazi

yeti tedkik ediyor 
fstanbul, 29 (Hususi) - in · 

giltere Bahriye Nazırı Avam 
kamarasında beyanatta bulu
\...t:ubullal .~-Nii."l, .AkrJPrUZ .• YC 
tedkik etmekte olduğunu ve 
askeri üslerin de gözden 
geçirilmekte bulunduğunu söy· 
}emiştir. 

Fransada masraflar 
kısaltılacak 

Paris, 29 (Radyo) - (Otel 
Matinyof!) da, bu sabah bir 
meclis olmu~ ve 4 buçuk saat 
müzakerelerde bulunulmuştur. 
Bu meclis, masrafların kısal
tılması için tedbirler aramıştır. 

Müthiş bir infilak 
Parıs, 29 (Radyo) - Kenti 

Puşel maden ocağında ani bir 
infilak olmuş ve 14 kişi yara
lanmıştır. Yaralılardan biri öl· 
müştür. 

Başvekil B. Şotan, bir me· 
muru mahsus göndererek, ya· 
ralıların sıhhi vaziyetini sor· 
muştur. 

B. Mussolini 

b. mandanını ve Şark orduları de vapurlarda ve ecne ı mem· 
leketlerde ve bir i am u · d h .. k kumandanını ziyaret etmiş, bu 

münün icrasın a ve a · d f t ederı Ziyaretler Amiral gemisinde 
lerin ö üm ı arname l 'hb ler·ıne ı'ade olunmuştur. 

nüfus hüviyet cüzdanlarının J spanyol altınları . 
raptedilmediğinden bahisle ve· Paris, 29 (A.A.) - Verilen 
rilen ihbarnamelerin bazı nü

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık 
ları ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

bir habere göre, Bilbao ban-
fus idarelerince kabul edilmi- kalarına ait yedi bin sandık İzmir Ahkamı şahsiye sulh 
yerek geri çevrildiği 1 ~e h~~i· altın ve esham nakleden ve mahkemesinden: 
yet cüzdanlarının bir i te go?· Bask hükumeti tarafından tev· b N ldö 

r~ıefon : 3479 

l 1 • d edıl Karşıyaka Alay ey a • deri mesi iızumun a ısrar · d k" 'p 
kif Axpemen i vapurunun sa- k ddesinde aı dl.g"' ı' haber alınmaktadır. en tramvay ca 
hibinin talebi üzerine La Ro- 4 .. ·· arse· Her ne kadar kandar kanu- birinci adanın uncu P 
chellev ticaret mahkemesi reisi f l a i men· nun 33 üncü maddesinde has· lindP. 2 pa ta sayı 1 g yr I· 
bu gemiye haciz koydurmuş· 1 i · ı· t baasından Vo tanelerle dispanserlerde ölen· lcu ün ngı.ız e .. 

10 
... 

tur. Mahkemenin hamulenin H "t 1 p o )erin her ay birer defterleri ter oğlu onta aı o .u .. "p· 
Bilbao bankalarına ait oldu- l · t h ıla yapılarak hüviyet cüzdanlarile nün varis erı varsa arı '. . de 

il _f d . ğunu kabul ettiği bildirilmek- dan itibaren üç ay ıçın beraber maha i nu us aıre- I pi 

sine gönderileceği ve ölüm tedir. mahkmey~ ~elip ~ıfat ~~:0• 
vak'alarının nüfus memuru ı TAKV/M bildirmedıklerı thak~ırde ~ev· 

h IJ d 'k' hafta n:u·n metrukatının azıneye na bulunan ma a er e ı ı 26U7 
ve bulunmıyan mahallerde iki ı Rumi - 1353 1 Arabi - 1356 redilecekleri ilan olunur. . 

T~mmuz 15 Cc maz evvel 18 ay zarfında haber vermiyen- _ Zayi 
terden para cezası atınacağı Temmuz Jll 
dahi 31 ci maddesinde tasrih 

1 
Beı gama Zübeyde haPI 

edilmiş ise de medeni kanunu· ~ 3 o 9 ilkokulundan 936·8<7J7 de~ 
muzun 41 ci maddesi hükmünce 3 3 yılı sonunda aldığım 531~sil 
ölüm vak'alarının on gün için· 7 7 serili ve 188 sa·ıılı ilk ta. 

de bildirilmesi ve bu müddet 1 Cuma bitirme diplomamı kayb~t!'~~ 
içinde bildirmiyenlerden 2576 ııf _ Yenisini alac.P4ğımdan eskı5~ıJI· 
sayılı kanun mucibince para Evkat Ezan VaPat Evkat .Ezan Vasat değeri kalm·amıştır. Duyur

1
° ,,d• 

· b de --- Zübeydehanım oku ıJ dlı cezasının aranması ıca e · Güne~ 9.27 ·' .M .. kcftJil · ~ 19,li 

ceği ve fakat hastanelerle ha· öğle 5,:i3 ı2,ı0 yıu"" .ı., >O 22,06 ()O numarada Tk~~~r 
1 h h ikindi a.rn Hi,06imııak 7,H 2,·ıı Mustafa 1JPJ""/ pishanelere getiri en er as- ~ 

ta veya suç sahibinin yanlarında J k - l ·ı Anlatı 
· •· :. d -::li.J .. 6 1 .... ,'V',n·i•flyn~ası zmir harici as eri satrn a ma ı a 
yuzun en as ane <::.y p Ud· ournava ı umen saurı aıuuı l\.uıuby uııuııdarı: de 
nelerce kabul edilmemesi müm· 1 - Tümen birliklerinin senelik ih1iyacı olup 23/7/9_'37 s1· 
kün olmadığı gibi bunların kapalı zarf usulile münakasası . yapılan 24100 kıl~ ,.ıı 
ölümlerinde de ihbarnamele· deyağının beher kilosuna veı•ilen doksan dört d 

11 rine hüviyet cüzdanlarının elli santim fiat komutanlıkça pahalı görüldüğün e 
raptedilmesi ne ve bahusus bir ay zarfında pazar'Jık sureti le alınacaktır. ,. 
sahipleri tarafından kaybedi- 2 ilk pazarlığı 4/81937 çarşamba günü saat 10 da Y 
len hüviyet cüzdanlarının bu pılacaktır. 

111
i· 

3 Umum tahmin tutarı 22895 lira olup muvakkat te müesseselerce aranıp bulun· natı 1718 liradır. • 

masına da imkan yoktur. 4 Şartnamesi hergün komisyonda göriil,•hilir. ıı• 
Binaenaleyh hüviyet cüzda- 5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki ask~S8<.llri9 r / 

nı mevcud olanların raptı ta· alma komisyonuna gelmeleri. 2~.11 • bdll bii ise de olmıyanların verile- Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - T~ ıcır 
cek ihbarnamelerle iktifası edilen bedeli 22950 lira olan 8500 metre kışlık elbise~k ,-ı 
zaruridir. maş 2 Ağustos 937 tarihine rastdıyan pazartesi günll 

Ancak verilecek ihbarname- 14 te pazarlıkla alınacaktır. esi 
lerde ölenin nüfus kaydı gös- 2 - Muvakkat teminatı 1721 lira 25 kuruştur. ŞartnalJJ 
terilen yerde bulunmadığı tak- komisyondan parasız olarak her gün alınabilir. bif' 

dirde hastahane veya hapis· 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar!• yorı' 
hant".ye sevkedildikleri mahal- likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan koın•5 
!erden yapılacak tahkikat so- müracaatları. 2600 4 
nunda kayıtlarının tesbiti ve Deniz levazım satın alma komisyonundan: l - Behe~ .. 

9
ele 

mevcut hüviyet cüzdanlarının suna tahmin edilen bedeli 170 kuruş olan 10,000 kilo /s ti 
celbi nüfus idarelerinin vazi· 2 Ağustos 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 1 ' 

DUn 54 yaşına girdi.. fesi cümlesindendir. pazarlıkla alınacaktır. k

0

,,.w 
Roma, 29 (Radyo) - ltalya Ona göre iş yapılmasının 2 - Muvakkat teminatı 1275 lira olup şartnamesi 

Başvekili B. Mussolini, bugün gerekenlere bildirilmesi tami- yondan her gün parasız olarak alınabilir. I bir 

54 yaşına girmiştir. men tebliğ olunur. 3 - f steklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar.•,., .. 
B. Mussolini; kral Viktor likte ve beltı gün ve saatte Kasımpaşada bulunan koın•5 ./ 

Emanuelin pederi Ombertonun Çember la yn. Grandi müracaatları. 2599 ____.~'• 
1 brfl1 öldürüldüğü günün yıldönmü Mül3kahnda bütun mese- ı Deniz levazım satın alma lromisyonundan: 1 - 1

1 

~. k"' 
oldug" undan, kendi doğum yıl- leler konuş ld t ı.ııı. t 

U U edilen bedeli 15125 lira olan 5500 metre kışlık kapu :ı 511 

Nankin, 29 (A.A.) - Çin 
hükumeti erkanı Sung Cheh 
Yuanın Pekinden çekilmesi 
yüzünden hadis olan fvaziyet 
hakkında müzakerelerde bu· 
Junmak Üzere bu sabah müs
tacel bir içtima akdetmiştir. 

Tiençin, 29 (A.A.) - Çın 
kıtaatının hali hazırda merkez 
ve garp istasyonlarını kontrol 
etmekte oldukları bildiriliyor. 

dönümü için şenlik vesaire B ı · 29 (R d ) A ntJf1u 

er ın, a yo - iman ' maş 2 Ağustos 937 tarihine rastlıyan pazartesi ıs-yapılmamasını emretmiştir. ı · ç b ı 
•••••••••••••I gazete erı em er ayn ·Grandi 15 te pazarlıkla alınacaktır. ,t11I' 

Burada Çinlilerle Japonlar 
arasında bir sulh konferansı 
yepılmakta olduğu haber alın· 
mıştır. Şehir hemen normal 
vaziyetini almıştır. 

mülakatının çok mühim oldu- 2 - Muvakkat teminatı 1134 lira 38 kuruş olı.ıp şa 

Tiençin, 29 (A.A) - Ge
neral Chang Tze Chungun 
Pekinde Sung Cheh Yuana 
halef olacağı rivayet edilmek· 
tedir. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Tiyen
çinden gelen bir telgrafname 
38 inci Çin fırkasına mensub 
Çin kıtaatı ile Japon kıtaatı 
merkeı istasyoniylc Tiyençinin 
.s.rk istanonu •Nllında h11 

Dark f stasyonu Japnların 
elindedir. 

Tiençin, 29 (A.A.) - iki 
Japon muhribinin Takouyu 
bombardıman etmiş ve Japon 
müfrezesinin karaya çıkarak 
Çin kıtaatını püsklrtmeğe mu
vaffak olduğu bildirilmektedir. 

Takou ile Tiençin arasın· 
sındaki münakalat kesilmiştir. 

Pekin, 29 (AA.) - Royter 
Aiancı 111nltal.i .... -f.,. • , .. .. . . . . 

Pekin, 29 (A.A.) - 29 uncu 
ordunun Japon · taarruzlarına 
mukavemetinin Sung·Cheh·Yu· 
anın gitmesi üzerine yarı ge
ceden sorıra yavaş yavaş za
yıflamış olduğu bildiriliyor. 

Nankın, 29 (Radyo) - Pc· 
kin şehrinin, Çin Generalı 
Tf'rıyo~yan tarafından Japon-

ğunu yazmaktadırlar. Bu mü· mesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 
1
, bl' 

k b 

1 

1 ki l · 2490 l k d J "kalır .... la atta ütün Avrupa rnesc· 3 - ste i erın sayı ı anun a yazı ı vesı ıcorı>ı .. 
leleri tedkik edilmiştir. raber ve belli gün ve saatlerde Kasımpaşada bulu:• ./ 

Roman ya kralı . yona müracaat lan. 2598 -ç,~;; 
Berline de gidecektir ı Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - terPiP1

1 !osuna tahmin edilen bedeli 35 kuruş ve muvakkat tol 93 . 
Paris, 

2
9 (Radyo) - Kral 1312 lira 50 kuruş olan 50000 kilo sabun 10 Ağu~il• ,ıın 

Karo) Bükreşe !İtmeden eve} J tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf usu 
Almanyadaki hanedanın• aid mak iizerc münakasaya konulmuştur. bilir· 

şatoyu da ziyaret edecek ve 1 2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız a~;?'de t1"; 
ağlebi iht imal B. Hitlerlc de 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahı 1937 _, 
konuşacaktır. Bu ziyaret siyasi ıim edecekleri kapalı teklif mektuplarını 10 Ağustos 
d"kıl, ailevi bir ziyaret ola- . 13 kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı __ , .... 
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NEOI( LMiN A 
; 1 Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, boğana mağlôb olan gene ~"zabit, 

derhal meydandan çekildi. 

Baş ve Diş ağrıları, Artritizm 

Doğan müstehziyane güldü: - Delikanlım ·dedi- dikkat 
- Vah vahi.. Muahatabım, et, yanlış ve fazla bir hare-

Çok kaba, serseri, uğursuz gü- kette, seni belki ağırca yara-
'Uhtan biri olacak.. lar da üzülürüm. ihtiyatlı ol, 

Genç zabit bu cevabı bek- sen de benim gibi gençsin .. 
!emiyordu. Şahrdı. Ve bunu müteakıb, zabiti 

- Bana hal.. Bana ha!.. şaşırtacak şekilde seri hamle-
- Şüphesiz sana söylüyo· lere başladı. Zabit arkasını 

~rn. Bizden başka kimse yok duvara dayamıştı. Kendini er-
kı burada .. FarzedeJim ki ar- kekçe müdafaa ediyordu. Do· 
kadaşların vardır. Onlarada ayni ğan son bir hamlede zabitin 
leyi söylüyorum... kılıcını elinden uçurdu. Kılıç, 

Zabit düşündü, fazla gürültü, beş metre ileride, denize düş-
b~yle bir yerde elbette ki müştü. 
ŞUpheyi davet edebilirdi. Bil- Zabit, bir küfür savurdu. 
hassa Dorota hesabına bunun Doğan, kaygısızca: 
Zararı büyük te olabilirdi.. - Kaybettin -dedi- bitti. 

Başını salladı: Sözünü yerine getir .. Ben, sa-
B - Uğursuz, serseri sensin. dece bu tenha evlerde rahat 

Uradan çekil git ve beni yal- bir gece geçirmek, sabaha 
nız bırak.. kadar rahat rahat uyumak ıs-

- Benim meçhul maymu- tiyorum .. 
?um, ben de senden aynı şeyi Zabit, ona baktı: 
ıstiyorum .. Bu geceyi geçire- - Sözümü yerine getiriyo· 
Ctk, tenha, sessiz bir yer arı- rum delikanlı ·dedi- Allaha 
Yorum. Fazla sırnaşıklık eder· ısmarladık.. Sen, hakikaten 
sen seni tokatlamak mecburi· kahraman bir genç imişsin .. 
Yetinde kalacağım.. Ve sonra elini uzattı. Bu 

Zabit gene gayri ihtiyari; hareket, hakikaten merdçe bir 
- Bana hal.. Bana hal hareketti. Dağan da bu eli 

k Diyebildi. Doğan, bir kah- dostça sıktı ve zabit, karan-
aha savurdu: lıkta kaybolub gitti .. 

- Ne idraksiz insan imiş· Doğan, bir müddet onun 
sin .. Sana söylüyorum tabii. ayak seslerini dinledi. Sonra, 
b Doğan tam bu sırada, meç- bahçe kapısına yaklaştı, açıl· 
kul muhatabının yıldırım süratile mıyordu. Demir parmaklıklar-
ılıcını çekerek üzerine atıldığı- dan sıçrayıb öbür tarafa geçti. 

nı gördü. Eğer geriye fırla- Asıl bina kısmına gelmişti. 
~arnış olsaydı, kılıç tam göğ· İçerisini dinledi. Uzak, derin 
Une saplanacaktı. ve ince bir hırıltı işitir gibi 

k 
1
Saniye geçirmeden o da oldu: 

1 ıcını çekti: - Tuhaf ·dedi- yanlış işit-
. - Aferin kahramanım, afe· miyeyim. içeride insan var 

tın!.. Fakat kendini gayet sıkı 2'aJibal. Sonra düşündü: 
:ut ... Seni öldürmiyeceğim. İs- - Kapıyı çalayım, kim olur· 
ersen bir şartla dövüşebiliriz. sa olsun, biraz para verir ve 

Zabit le, karşısındakinin ya· kalırım. Elbette ki böyle yeri 
llıan bir insan olduğunu anla· bekliyen, fakir bir bekçidir. 
ll'ııştı. Ve kapıyı üç defa vurdu, 

- Söyle -dedi- şartını! bekledi. Cevab yoktu. Tekrar 
- Evvela ben seni öldür- vurdu ve bu defa, hırıltının 

ll'ıiycceğim, bu biri.. ikincisi kesildiğini, bir kapının açıldı-
Sen beni öldürmekte serbestsin. ğını ve ayak sesleri gelmeğe 
01 - Muhakkak ki netice bu başladığını işitti. 

lcak.. Her ihtimale karşı kendini 
- Peki, öyle olsun. Üçüncü kenara çekti. Kapı hafifçe ara-

f&ttım da şu: landı. Ve bir kadın sesi: 
b· Eğer bir tarafında küçük _ Gir -dedi- gir. Geç kal· 
e:·t Yara açarsam veya kılıcını dın .. Hayır, ben uyumuş, kal-
ınden fırlatırsam derhal bu· mışım. Prenses, bu akşam gel-
:~n uıaklaşacaksın.. Kabul miyecek. Şu güzel Kiyaranın 

·· düğünü meselesi var ya, sana 
- Kabul! işte ondan... Haber vermek· 
- O kadar değil, şerefinle liğimi söylemişti. 

y~lh' 
·•ıın edeceksin.. Doğan, işin derhal farkına 
- Yemin ediyorum. vardı: 
- Öyle ise başhyahm . ." Kendisini, gece karanlığında 

t I Ve kılıçlarını biribirine uzat- gene birisine benzetmişlerdi. 
bar .. Zabit, kızgın ve sert Girib girmemek elinde idi ve 
k 8 '1llt•ler yapıyordu. Fakat bu kararını verdi: 

1 ;dar cesaretin ve ihtiyatsız- - Gireceğim .. 
~ ın kendisi için tehlikeli ol· Doğan, yumuşak, beyaz bir 
~çok muhtemeldi.. elin elini tuttuğunu hissetti .. 

./~.skeri fabrikalar umum mü
"iirlüğünden; 

250 Ton Elektrolik bakır 
"c l'~hmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda miktarı 
'a cınsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
lslın alma komisyonunca 16/Eylı11/1937 perşembe günü saat 
k le kapalı zarfla ihale edılecektir. Şartname (7) lira (48) 
t~~ş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
tii •nat olan (8725) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 

lld2~ saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
490 bayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle mez-

• 
Haydi gir, istersen ge· 

ceyi burada geçirirsin .. Kork
. ma, seni rahatsız etmem .. 

/ zmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 2588 

Saat Cinsi Mikdarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih 
şekli 

Gün 
min tutarı teminat 

Lira Lira 
Karanlıkta yürüyorlardı. Ya

nıbaşı~daki kadın, bu karan
lık içinde yarı çıplak bir hey
keli andmyordu. Doğan kendi 
kendine; 

Kuru ot 66000 Gaziemir 2310 174 Pazarlık 5/8/937 Perşembe 10 
Kuru ot 115000 Ödemiş 4025 302 Pazarlık 5181937 Perşembe 10.30 

1 - Yukarıda mikdar ve mahalli yazılı kuru •)tların 26/7/937 de yapılan pazarlıklarına 

- Talihim bana neler gös
. ? 

talip çıkmadığından yeniden pazarlık suretile münakasaya konulmu,tur. 

terıyor .. 

Diye düşündü ve güldü. Bir 
merdiveni çıkıyorlardı. Kadın, 

2 Son pazarlıkları hizalarında yazılı saatlarda olmak üzere 5181937 perşembe günü ya
pılacaktır. Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

3 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonunna gelmeleı i. ...... ........ .......... _________________ ,_, ______________________________ _ 
devam ediyordu: yara da onu istemiyormuş. 3 Münakasası 16/ Ağus./937 pazartesi günü saat 16 Me-

- Kiyaranın düğünü mese· AlJah, oncağıza yardım etti.. ne~ende alay satın alma_ ko~isyonunda yapılacaktır. 
l · k 'b ld M f'h D k d ı· "b" · · 4 Eksıltme kapalı zarf usulıledır. 
esı ço garı o u. aama ı , o a, e ı gı ı ımış. 5 M h f · kk · "kd 1 
nişanlısı maskaranın biri .. Ki- - Sonu Var- k u dammenl dıatı ve muva at temınat mı ar arı yu-
---------~~-------------------- arı a yazı ı ır. /zmir Komutanlığı ilanları 6 İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

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

On bin dörtyüz on beş çift dahili ve (8728) SP.kiz 
bin vediyüz yirmi $ekiz çift harici fotin ile bir tane-
sine tahmin edilen fiati 850 kuruş olan (25000) Yirmi 
beş bin tane battaniye ayrı ayrı kapalı zarfla alına· 
caktır. 

2 - Battaniyelerin şartamesini 1065 ve fotinlerin şartna-

3 

4 

mesini 405 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
Battaniyenin ilk teminatı (11875) ve fotinlerin ilk te
minatı (5270) lira 3 kuruştur. 
Battaniyenin ihalesi 6 181 937 cuma gunu saat 11 de 
ve fotinlerin ihalesi ayni günü saat 15 şindedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 

ile birlikte teklif mektuplarını ihale saetlanndan en 
az bir ssat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna ver-
meleri. 20 26 30 3 2440 

lzmir Mst. Mv. ko. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan seksen altı 

bin ve dokuz ·bin tane çıplak aleminyum matra ayrı 
ayrı kapalı zarfla alınacacaktır. 

2 - Seksen altı bin tanenin şartnamesini 340 kuruşa ve 

3 

4 

diğerini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
lerin her gün komisyona gelmeleri. 
Seksen altı bin tanenin ilk teminatı 4590 ve dokuz 
bin tanenin ilk teminatı 540 liradır. 
Dokuz bin tanenin ihalesi 13 /8/ 937 cuma günü saat 
11 de ve seksen altı bin tanenin ihalesi ayni gün 
saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk tcminatlarile 
teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat 

1 

2 

3 

4 
5 

evvel Milli Müdafaa Vekaleti sat. al. ko. na vermeleri. 
27 15 30 10 2107 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
lzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatı için kapalı zarf usulile 
~ 71000 yüz yetmiş bir bin kilo kuru ot alınacaktır. 
ihalesi 4-Ağustos-937 Çarşamba günü saat 1 l de kış· 
lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 7695 yedi bin altı yüz doksan beş 
lira muvakkat teminatı 578 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair 
vesikaları 2490 sayılı kRnunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ile beraber teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunmaları. 20 25 30 3 2463 

lzınir Mst. Mev. sat. al. ko. nundan: 
1 Kütahyada meydan tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye 

2 
3 
4 
5 

6 

konulmuştur. 
Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
Eksiltmesi 16-Ağustos-9.37 pazartesi günü saat 15 tedir. 
İlk teminatı 4339 lira 85 kuruştur. 
Şartname keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. vekaleti 
satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 ncü maddesinin F. fıkrasında ya· 
zılı vesikalarile birlikte ihale saatından behemahal bir 
saat evvel M. M. vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. 30 4 8 13 2575 

İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. nund~n: 
Cinsi Miktarı 

Sığır etl 48000 
Arpa 96000 

Muhammen fiat 
Kuruş 
29,5 
5,5 

Muvakkat teminat 
Lira 

1062 
396 

7 
vesika göstereceklerdir. 
Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
larını münakasamn yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel alay satın alma komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 30 5 10 15 2613 

lzmır Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Her Jir metresine tahmin edilen fiati 32,5 kuruş olan 

ikiyüz bin ila ikiyüz elli bin metre kılıflık bez kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 

3 
4 
5 

Cinsi 

Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
ilk teminat mikdarı 1312 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 19·8-937 perşembe günü sa~t 15 tedir. 
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale Sl\atından en az bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. f ko. nuna vermeleri. 

30 5 10 15 2577 

Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 
Kuruş Lira 

Saman 60000 2 90 
Kum ot 66000 4,5 223 

1 - Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda cins
leri yazılı iki kalem yem münakasaya konulmuştur. 

2- Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 

3 
satın alma komisyonunda her gün görülebilir . 
Münakasasıl 13/Ağus./937 cuma günü saat 15 de Me
nemendeki alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Eksiltme açık eksiltme iledir. 
5 - Muhammen fiat ve muvakkat teminat mikdarları yu· 

karıda yazılıdır. 

6 - İstekli olanlar belli gün ve saatta muvakkat teminat 
ve ticaret odasında yazılı olduklarına dair vesikalarile 
birlikte Men~mcnde alay satın alma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunr. 30 4 8 12 2614 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyonun kapalı 

zarfla ihalesi 18 Ağustos 937 çarşamba günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
30424 Otuz bin dörtyüz yirmi dört lira 46 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden e:vvd komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarile bir· 
lıkte komutanlık satın alma komisyonuna müracaatları. 

30 5 10 15 2610 

lzmi Muhasebei Hususiye mü 
dürlüğünden: 2606 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev Tilkilik caddesinde 

28 Ev Karşıyaka İktısad S. 
473 Diikkan San'atlar mektebi yanında 

12 ,, 3 üncli Karaosman cad. 
33 Mağaza 2 inci Belediye caddesi 
35 ,, 2 inci Belediye caddesi 
29 Dolap Bakır Bedesteni 

116 Mağaza Peştemalcılarda 
17 ,, Bekirpaşa hanında 
10 Baraka Karşıyaka Celal bey sokağı 
85/87 Fırın Karşıyaka İktısad sokağı 

477 Dükkan Karantina San'at mektebi yanında 
71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu 
28 ,, ,, Buca Üçkuyular 
İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 

yazılı akar kiraya verilmek üzere 25-7-937 gününden itibaren 
1 - Menemendeki piyade 

leri yazılı iki kalem 
alayı ihtiyacı için yukarıda cins- 10 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şart· 
et ve arpa münakasaya konul- !arı öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasebe müdii-

riyeti Varidat kalemine ve pey sürmek isliyenlerin de İİ1ale 
Menemende piyade alay günü olan 5-8-937 perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar 

· ül.~lıL ... Vilivet Daimi eocümım~ müracaatları ilin olunur. 30-31-1·3 



Sayfa 8 ANADOLU 30 Temmuz 937 

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

KUMPANYASI D . A 
,,LECHISTAN,, motörü 21 mi enız centa. 

Temmuzda beklenmekte olup lığı Ltd. 
ANVERS, GDYNIA ve DAN- H U • L• 
ZIG limanları için yük ala- e enIC ıneS 
caktır. L• •t d 

SERViS MARITIM ımı e 
ROUMAIN 

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

Yolcu kabul eder. 
lıandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
................... a. .. 1m1an•• 

V.N. 

PHELPS LINE 
11UTSIRE,, 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 ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 

Dr. C:eıaı Ya kın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş
lamıştır. Tele/on, 3956 

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

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakof; ıhcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın· 

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

.. , . . }":: . ·., : .... ·· . . ~. . . . . .. W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

~i~~u~üracaat edilmesi rica ~ lllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor Jllf lll llllllf lllllllllllllf ııı• 

Riz binasında No. 166 A. Kemal Tonay Telefon : 3171 ---m:;?I- -----Olivier';e :;: Bakti:i;~'::cie ;,~:fc'M~~~~~;~;~·:iarı ; 
DEUTSCHE LEVANTE 

LINIE 
G. M. B. H. HAMBURG 

"CHlOS" vapuru 16 tem· 
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURGveBRS 
MEN limanlarına yük ala

ŞÜrekaSI (Verem ve Saire) -
- Ba~nıahanc istasyonu karşı ın<laki Dibek sokak başınıla 30 ayılı _ 

Limited - ev ve muayenehanesinde c;aLah !laat 8 d~o akşam eaıtı 6 ya = 

V apar Acentası İillllllllllllllllllllllllllllllttİlıiılııttİı8ılilttTiffıııliılıl1 ~;lef on: 4151 11111111. 
Birinci kordon Rees binası 

caktır. 
"KONYA" vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor. ANVERS Teı. 2443 ' Sıhhat ve içtimai muavenet 
ELLERMAN LINES LTD. ve HAMBURG limanlarından 

yük çıkaracak. 
AMERICAN EXPORT Ll

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"'EXTAVIA" vapuru 7 ağus· 

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

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

11EXCALIBUR,, vapuru 30 
temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 

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

11LESBlAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki de· 
edecektir. ğişikliklerden acenta mes'u-

EXETER" vapuru 13 ağus- livet kabul etmez. 
tosta PIREdcn BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede
cektir. 

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

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO., va-

puru 23 temmuzda iSKEN. 
DERiYE ve PORT SAİT li
manlarından mal çıkaracak 
ve ayni gün KôSTENCE, 
GALATZ ve IBRAIL liman
larına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME RO

UMAIN. BuCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. ı 

JOHNSTON WARREN 

LINES LTD. 
LIVERPOOL 

"JESSMORE" vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, VARNA, KÖSTENC~ 
SULINA, GALATZ ve f B
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörii 24 

temmuzda bekleniyor. ISKEN
DER(YE DUNKERK ve NOR. 
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

lzmir Ceza evi müdürlüğün
den: 

1 - İzmir Ceza evinin 9-8-937 günunden Mayıs 938 so
nuna kadar 295 günliik ihtiyacı olan beheri 960 gram 
itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde ikinci nevi 
ekmek 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna· 
kasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale 9·8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
15 de f zmir Ceza evi müdürlüğü odasıda toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - istekliler 13000 lira muhammen bedelin ~o 7,5 hesa
bile 975 lira muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Tahmin edilen 295 günlük ekmek miktarı 173000 
kilodur. · 

5 - Teklif mektupları 9·8·937 Pazartesi günü saat 14 de 
kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ve ikinci mad-
dede yazılı yerde toplanan komisyon reisine vere
ceklerdir. 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler mesai 
saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Cezaevi müdürlüğüne 
nıüracaat1arı ilin olunur. 20 25 30 4 2447 

1 l nuna uımını--··-· 

müdürlüğü satın alma komis-
yonundan: 
Cinsi Miktarı Beher kilosu Tatarı Teminatı 

En azı En çoğu Muhammen Of, 75 
bedeli 

K. eti 2000 2500 35 87 5 66 
O. eti 1600 2000 25 500 37.5 
Ekmek 13000 15000 10.25 1537,5 116 

Urfa sadeyağı SOO 1000 90 900 67,5 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesinin yukarda müfredatı ya

zılı gıda maddeleri açık eksiltme suretile ihalesi yapılacağın· 
dan taliplerin şartnameyi her gün Sıhhat dairesinde görecek· 
leri ve ihalesinin 6 181 937 saat onda Sıhhat dairesinde ya· 
ıplacağı ifan olunur. 20 23 27 30 2450 

Istanbul Nafıa Müdürlüğün
den: 

16·8-937 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa mü· 
dürlüğünde 14573 lira keşıf bedelli İstanbul Güzel san'atlar 
~kademisinde yapılaca~ mimari kısmı büyük resim atölyesi 
ınşaatı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje ve keşif hulasasile buna müteferri diğer 
evrak 73 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1093 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ve · en az 15000 liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış olduğu mü
teahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
16·8·937 Pazartesi günü saat 14 de kadar Nafıa müdürlüğüne 
vermeleri. 25 30 4 9 2452 

:Askerimekteblere 
Calebe ahnıyor 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liselerile 
Konya ve Erzincan Askeri Ortaokullarının bütün sınıf· 
lanna, Kmkkale'deki San'at lisesinin birinci (9) sını· 
fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflarına 
talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütün 
askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temmuzda 
başlar ve 1 O Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eyliile kadar de· 
vam r.der. 

4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarada bu· 
lunanlar Cebeci' deki Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
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 
srirmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tara: 
fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir isteJdı 
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 müsasdesİ 
nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bun· 
lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapıiını· 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

8 

9 

ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene 
tahsil fasılası olanlar ve girmek için ııüfus kağıdında 
yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamazlar· 
Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı 
köy İlkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocukların· 
dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere kabul 
edilir. 2210 

(Müsabaka 
imtihanı) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

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

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veY8 

yüksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud hukuk fakülte· 
sinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomaları olmak gerektir. 

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

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını dil 
haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve şef namıed· 
lcrine 130 ar lira aylık verilecektir. . . 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettı~ 
lık imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla rn°' 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük se~~ 
vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelı 
stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olı.ır· 
larsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 

5 - imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbusl~r 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebilıf· 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Anker8d~ 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine ver 
mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. ~ıJ 
müracaat mektubunun en geç 1 Ol Ağustos/937 tarihinde 5; 
değmiş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 ~ 

Nafia Vekaletinllen 
1 - Resmi gazetenin 7 Mayıs 936 tarih ve 3297 sBr'~ 

nüshasında neşredilen müteahhitlik vesikası talimatnamesı 
Temmuz 937 tarihinden itiba~en mülgadır. s1 

2 - Yeni talimatname resmi gazetenin 1 Temmuz 9 ıs 
tarihli ve 3645 sayılı nüshasında neşredilmiş olduğun~' e 
vesika almak istiyen müteahhitlerin yeni talimatnameye gor 
müracaatları ilan olunur. 18 22 26 30 2~ 

T. C. Ziraat bankası lzmir şd" 
besinden: 

Hükumete ait buğdayların Alsancaktaki büyük antreP0~st 
konma ve çıkarılmalarile nakliyeleri açık eksiltme ile 16/Bf ,. 
p. zartesi günü saat 15 te bankada toplanacak komisyon ırı 
rifetile isteklilere ihale edilecektir. rt· 

Taliplerin 16 /8/ 937 saat 12 kadar bankada mevcud ş·~te 
nameyi görmek üzere 500 lira teminat okçelerile birh 
mezkur tarihte bankada oıbulunmaları ilan olunur. 
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