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Pariste 
Bir tren kazası olmuş, 28~kişi 
ölmüş, 50 kişi yaralanmıştır 

Japon Donanması Ti yen çini Aldı 
Çin.Japon harbi, karadan 've0 denizden devam ediyor 

Japon donanması Tiyençini işgal 
ederek karaya asker çıkardı 

~~~~~~-----·--~--~~~~~-

Japon kabinesi, dün f evkalô:de bir içtima ahdetti. Amerika Reisi-
cumhuri B. Ruzvelt, Çin-Japon ihtilafından endişe ediyor 

l'okyo, 30 (Radyo) - Ti- ' Çinin 29 uncu kolordusu, şim· 

-· d 
h Çın civarında cereyan eden iye kadar Japonlarla yap-
arplerde şimdiye kadar Ja· tığı harblr.rde 15000 telefat 
~Onlardan 2 si zabit olmak vermiştir. Yaralıların mikdarı, 
i~ete 12 l maktul düşmüş, daha çoktur. 
ı 38 kişi yaralanmıştır. Çinli· r --------" 
:~~~~ 1200 kişi maktuı düş· ı Radyo kanunu 

y \it. 

b ~:lgrad, 30 (Radyo) - Çin Rad.JO sahibleri 
liit•.!al teşkilafı 500,000 gönül· ruhsatname alacak 
~ Yu silah altına almıştır. Bu 
~ Uvvet, 29 uncu kolordunun 
takıninde bulunacak ve ordu 
llıtine hazır olacaktır. 

ti l'iençin, 30 (Radyo) - Şeh
d ıı bir kısmı hala yanmakta-
t· İtalyan silahendazları hal· 
~n ~rntiyazlı mevkii ile bey· 
~ lınıleJ kısım arasındaki bazı 
t:rı:ri işgal etmişler ve mit· 

l Yozlerle tahkim eylPmİş· 
Ctd· 

ır. 

~tfi idare ilan edilmiştir. 
~ okyo, 30 (Radyo) - Ja· 
doııya kabinesi, bugün öğle· 
~en sonra fevkalade bir top
& tıtı Yapmıştır. Bıı toplantıda, 
a~k~rnandan, Harbiye ve 
but nye Nazırları da hazır 

Unrnuşlardır. 
1lt l\abine, Şimali 
•irıtak tedbirlerin 
~1,et başlanmasını 

l it. 

Çinde alı· 
ikinci seri
kararlaştır· 

Prens Zimono 
Pekin, 30 ( Radyo ) ja-

Japon başkumandanı 
isyan ederek 29 ncu Çın 

ordusuna iltihak eden Hopei 
milislerile bütün gün devam 

ponlar Pekine girdikten sonra 
şehirdeki vaziyet normal bir 
şekil almıştır. 

Japon kuvvetleri bankalara 
kontrol koyınuşlardır. 

İstanbul, 30 [ Uueu i J -
Ağa,to9un birinden itibaren me· 
riJele girecek olan radyo kanunu· 
nun tatbikatı hak.kında posta ve 
telgraf başmüdilrlüklerine bir ta· 

mim gönderilmiotir. Bu tamime 
güre, radyosu olanlar, Ağusto~ ayı 

içinde başmüdürlüklere milra
caatla beyanname verecekler ve 
rubeatname alacaklardır. 

\.. ___________ ./ 
B. Edenin Roma 
seyahatı, bir fara
ziye den ibarettir ..• 

Naııkin, 30 (Radyo) - Ma· 
reşal Şan-Kay-Sek, şimali Çin· 
deki bozgunluk üzerine bir 
tebliğ neşretmiş ve Çin vila· 
yf'tleri kurtarılmadıkça silahla
rın bırakılmıyacağını bildirmiş 
ve bütün şimali Çin kuvvetle· Roma, 30 (A.A.) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
rinin ileri harekete geçmesini 

Salahiyettar mehafil ltalya 
emretmiştir. I 

tarafından ngiliz planına ce· 
Paris, 30 (Radyo) - Japon vah olarak dün Londra hükumeti 

donanması bugün Tiyençin 
tebdil edilmiş olan nota hak· 

limanını İşgal etmiş ve karaya kında malUmat ve izahat ita-
asker çıkarmıştır. sından imtina etmektedir. 

Nevyork, 30 ( Radyo ) - lngiliz· ltalyan münasebatın· 
Amerik Reisicumhuru B. Ruz· da, salah husulü meselesinden Po Ş.nghay, 30 (Radyo) - Ja· 

t~~ kı~aları şimali Çinde iş-
~ek~ılen yerlerde temizlik Japon askeri 
~t atına devam etmektedir· eden muharebeden sonra Ja· 

velt, Çin • Japon ihtilafından bahseden ayni mahafil işlerin 
dolayı endişe ettiğini söylemiş, henüz başlangıçta olduğunu 
cihan sulhunun tehlikeye düş· beyan ve B. Edenin Romayı 

&~· Vating de işgal edilmiştir. ponlar Tangoauda vaziyete 
'-t~ltıevki Pekinin 7 kilometro hakim bulunuyorlar. 

mesi ihtimalinden bahseyle- ziyaretinin henüz bir bir fara-

ş ltıdadır. Çinlilerin mukavemet ettik-
mişl.ir. ziyeden ibaret olduğunu ilave 

~ ~ghay, 30 (A.A.) - Roy· leri yegane nokta münferit 
Şanghay, 30 (Radyo) - etmektedirler. 

~ Jansı bildiriyor: muharebelerin devam etmekte Mandalar komisyonu 
~t ng Tzu Cang Japon kı- olduğu Tiyençindir. 
itti ının Pekine giremiyecek- Tiyençin, 30 (A.A.) - Çin 
~-~ ~k~ında teminat aldığın- milisleri bu sabah silahlarını 
~tdil :kındeki örfi idare lağ- depolara tevdi etmeğe başla-

ltııştir. 

I mıştır. 

Filist in meselesini 
tetkike başladı 

4t • - k ·ı · Mukavemetin bilkuvve ter· ı. ısat ve ı ımiz 
"Ot kedilrniş olduğunu gösteren 

ra seyahatine çıktı birçok alaim vardır. 

Arab delegesi, Balfor planının tatbikini 
istemiş, taksimi reddetmiştir 

c 

IS 
lat oy Celal Bagar 

blql ~b~ı~ 30 (Hususi) - lk
q~Ün ekılı B. Celal Bayar, 
~%t kotrasiyle seyahate çık· 
1 . 
ktısat V 

'" &tb· . ekilimiz, lstanbul· 
~lı takiben Fethiyeye 

lldip ıelecektir. 

1 

Japon kıtaatı yalnız şark 
istasyonunu elinde tutmaktadır. 
Bu istasyonda birkaç Çin si· 
lahendazıncJan başka hiç bir 
Çin kuvveti yoktur. 

Cenevre, 30 (Padyo] - l\lıın· 
dalar komisyonu 3:? inci toplımtı· 

sıoı akdetmiş ve l'ilistin meeele$ini 
müzakereye Laşlnınıştır. 

Cenevr~, 30 [Hadyu] - Arab 
komitesi delegesi, mandalar kooıis-

Dün gece 

Pariste çok feci 
bir tren kazası oldu 

Bir katar hattan çıkmış 28 kişi 
ölmüş ve 50 kişi yaralanmıştır 

------
Parie, 30 (Hadyo) - Bu gece. ~i de nğır surette yaralanarak has· 

Paris ile Senteniycn urasındaki tanelere sall.:edilmiştir. 

tren hattııııu Vilnof Senjorj nıcv- Vak'a mahalline giden Dahili· 
kiinde iki tren birihirine çnrp· ye 1'azm B. l\laks Durınoa ile 
mı~tır. l\lesai Xaıırı U. Kel, mfüldeiumu-

Yaulış sinyal l'erilııll'k yüzün· minin yapmakta olduğu tahkikatın 
den vukua geleıı bu feci lıfidi sede neticesini beklemektedirler. 

iki tr<"nden biri lıııttaıı çıkmış "e llıidisc, Pnriste büyük bir te· 
yolculardan 28 kiti ülnıiif, elli ki· essür uyaudırmıoıır. 

Sir A rthur Vaşop 
yonuna bir muhtıra vermiş, Filis· 
tinde çıkan kargaşalıklar hak\.ında 
yapılnn tahkikatın tarafgirane ol
duğunu, bu kargaaalıklara İngiltere 
ile Yahudilerin sebebiyet verdik· 
lerini, Filiıtinin üçe aynlmaeını 

Arabların kat'iyycn kahul e ımiye· 

ceklerini bildirmiş, Balfor ıılanı· 

nıa tılbwDi ittemittir. 

Kontrol işi 

Ademi müdahale komi
. ~~ tesi dün., toıilandı ·-·-· • 
l talya ve Almaayanın müşterek teklif le-

rir. e Rusya ve Fransa (itiraz ettiler 

Lord Plimut, Von Ribentrop, Sinl}or Grandi 
Lon<lra, 30 (Radyo) - ispanya Komite, muhtelif nok.tai ua· 

işlerine ademi müdahale komitesi, zarlara telife çalı~acaktır. 

hogiln ö~leden sonra saat l 6 da Belgrad, 30 (Raılyo) - Balkan 
Lord Plimutan riyasetinde toplan. antantı ve küçük. antant de\·letleri· 

mıştır. nin f spanya me el esi hakkındaki 
Komite reisi, komite aza;;ı bu· İogili7. nok.tni nazarına aid olan 

lunan 26 devlet tarafından Jogili;,s 
cevabları İngilıere hükumetine tev· 

plaoı hakkında t;elen cevablan 
ı di edilmi~tir. Bu cevab aynı za. 

okumuş, Almanya ile talyanın, 
gerek cumhuriyetçilere ve gerekse manda küçük antant devletlerile 
ibtilıilcilere derhal muharib hakkı müfterek olarak verilmitlir. Ce\·ab· 

verilmesini ietediklerini söylemişıir. 

PortekiT, Avusturya ve Maı·a. 
ristao, İtalya ve Almanyanın na7.ar 
noktasına iıtirak eylemiılerdir. 

Lord Plirnut, İngilterenin, kont• 
rol hakkmdaki planında tadilat 

kaLul etmeğe amade olduğunu he· 
yan e)lemi~tir. 
Fransız delegesi, gönüllüler geri 
çekilmedikçe iki tarafa muharib 
hakkı verilme ine itiraz etmi' ve 
hükumetinin, böyle bir karara rıza 

göetermiyecegini ilave eylemiştir. 
Rus delegesi, Frankoya muha· 

rib hakkı verilmesine itira:ı etmi~, 

ihtilalcilerin elinde bulunan Faslı· 
lann İspanyol olmadıklarını Ve.! bu 
itibarla bunların, gönaııa ~ayılabi· 
leceklerini söylemiıtir. 

da, İngiliz noktai nazarına aynen 
i~tirak edildiği bildirilmektedir. Bu 

suretle Balkan rn küçilk antant 
devletleri, cihan Larıırnın mulıafa. 

zaeında ve en nazik ıneselelerrlc 

bile yapıcı sabada rol aldıklarını 
göstermi§lerdir. 

İngiliz hükumetine, Balkan ,.e 
küçük antant devletlerinin cevabını 
veren Çekoslovak elçisi gazetecile· 
re beyanatında : 

- Küçük antant \ 'C Balkan 
antantı, cihan banşının muhafau 
ve idamesi için daima ön safta 
mevli almaktadır. İngiliz noktai 
nazan, umumi nhenği bozmıyacak 

tedbirleri gösterdiği için terviç 
edilmiştir. 

Demiştir. 

Rus-Fransız dostluk 
mukaveleleri 

Fransız gazetelerinin bu hususta 
yazdıkları makaleleler --Paris, 30 (A.A.) - Siyasi isbat etmek için komitenin 

mehafil Fransız·Sovyet itilaf- kararını tahrif etmekte tered-
larının Sovyetlerin Fransanın düd etm'emektedir. 
herhangi bir devletle bilhassa Dpegue gazetesi diyor ki: 
lngiltere ile olan münasebet· "İngiltere ile ltalya ispanya 
terine müdahalede bulunmala- hakkında yekdiğerine muka· 
rına müsaade bahşedecek hiç· bil teminat vermişlerdir. Bu 
bir maddeyi ihtiva etmemekte keyfiyet diğer devletler için 
olduğunu beyan etmektedirler. faydadan hali olmıyacaktır. 

Le Popoulair gazetesinden: İngiltere hariciye nazırı erkanı 
"Sovyet Rusyanın ittihaz et· önümüzdeki Eylul ayında Ha-

miş olduğu hattı hareket hal- beşistanın İtalya tarafından 
yan-Alman tamamiyetine karşt fethedilmiş olduğunu tanıtma· 
muvazeneyi temin t>den fay· ğa gayret edeceklerdir. Bunun 
dalı bir amildir. lngilterenin Üzerine ltalyanın Milletler 
hattı hareketi ne olacaktır? cemiyetinde bir teşriki mcsa-
ftalyan gazeteleri geçen salı ide bulunmasına yol açılmış 

olacaktır. 
günü ittihaz edilmiş olan ka· . 
rarı B. Grandinin bir mvuaf· Almanya da bu yolu takip 

edecektir. Takib edilecek yol 
fakıyeti şeklinde göstermekte· ld güze ir. Fakat bu yolun gizli 
dirler. B. Grandi yapmış ol· bir takım çukurları, bataklık· 
duğu müzakereler esnasında ) ı b arı o a ilir. Sulh arasının bu 
bir lngiliz-ltalyan-Alman blo- yolda bataklığa saplanmama-
ku ihdasına da muvaffak ol· sını temenni edelim. Mademki 
muş olduğu söylenmektedir. bu iş ler böyledir Fransa ile 

Berlin ve Romanın Londra ltalya arasında da mütekabil 
ile Paris arasında bir ihata bir anlayış ve karşılıklı hür· 
vukuunu istihdaf eden emeli met zihniyeti dahilinde bir • 
bu suretle tahakkuk etmiştir. hal sureti bulunmasını da te· 
Fakat ltalyan matbuatı bunu menni edelim, -

ı• 



Sayfa 2 ANADOLU 

~Kf.Q 
Kücük bir fikir 

'------Geçenlerde. hizim Anadolııda bir haber vardı: Bir otomobil tramvaya çarptı Süt meselesi İzmir lıelediy i -galiba beş milyona çıkacak· bir proje ile lzmiriu 
medeni ve tabii çrbre; ini bn~tan aşağı değiştirecek:bir ta avvur J>C~inde 
imi~. Me elli, Karşıyaka Bostnnlısınılan ılöne dolaşa ta lnciraltına :kadar 
uıayncak bir tramvay hatlı. (Hiç ~üpbesiz elektrikli olacak). Bilmem am· 
ma, öyle bl>yle, 30-35 kilometrelik bir hat .. Bittabi hattın geçebilmeıi 
için de ona göre bir rıhtım lizım ve illiveten de biikt1met önünden 
gene 1nciraltına ·kordon gibi· geniş hir nbtım nıevrubahıı .. Ben, İzmir 
belediyesinin, hakikaten çok iyi niyı-ılerle çalı,tığına kaniim amma, bu 

Ziraat v-;kaıeti ma. Kaza, 
lumat istedi •. 

Göztepedeki 
virajda oldu 

tı :t\'"vbr bııoa, muhal gibi grliyor. ym zamanrla rakamın ıııbbaıinden 

emin de~ilim . Bunlar be~ milyonon işi degildir, fen ve he ap böyle bir 

şey kabul demez. 
J~ıknt mt>mleket be abma bu kada\' ha aıı olan bir cehde, ben de 

küçük bir fikirle yardım etmek i•terim: 
Konak-ltrpdiye ,.~ hatta lnciraltına ''apur ioletilmeei. 
Bu cih ı, tramvay ve otobüs i~letme nıesf'le•i ile tearuz eder mi, 

etmez mi; oruıoı bi1mem. Fakat g~çen sene, bir moıilrle snbalı ve ak· 
~am olmak üzere üç ılefa geçtiğim bu ııahiliıı bana Ycrıliği intiba çok 
büyük ve kıymetli oldu. Burodıı, fzmirin se inden, suyundan, havas tı• 
dan, hususiyetlerinden, renklerinden ve hayatından çok sDzel parçalar 
vardır. Kar§ıyakndan itibaren boydan lıoyn rıhtım çekmek muhal oldu· 
ğuna söre, aynı hili vapurla gezdirmek çok kolaydır. Ve gerek §Chir, 
gerek6o §"birli namına çok enteı-e•an bir iştit", 

Bir mebtob altında -eskiden lzmirde bıı 8Rhilde i~liyeu \'apurlara 
binmediğim için pek bilmem amma· Karşıynkııdun ba§lıyacak ,.c Re§a• 
diyede, İnciralıında bitecek bir gezintinin büyük lıir kıymeti vardır. Ta· 
nıdığım bir İngiliz kadını da buna bunu eöylemioti. 

Ziraat Vekaletinden baytar 
müdürlüğüne gelen bir tamim· 
da lzmire süt veren nahiye ve 
köylerin miktarı ile inek ve 
koyun miktarı hakkında ma· 
itimat ist-nmiştir. 

İzmir halkının bir senede 
içtiği süt miktan ve aynı za· 
manda sütlerin temizliğini te· 
min için alınan tedbirler de 
sorulmuştur. 

------
Tramvay ve elektrik şirketi mu
hasebecisi ağır surette yaralandı 

Dün sabah saat 7,30 da 
Göztepede Vali konağı önün· 
deki virajda bir otomobille 
tramvay çarpışmış, otomobil-
de bulunan lzmir tramvay ve 
elektrik şirketi muhasebecisi 

Belçika tebaasından B. Refal 
ağır surette yaralanmıştır. Ka· 
za şu suretle olmuştur: 

AliıJre üzüm satısları .. 

ihracatçılar dün lizüm 
kurumunda toplandılar 

Liman idare11i, ş.ııyed işi rakam ve heaııb:ı vuroyor a, şehir büdce· 
e.iode.n kfiçilk bir fedakarlık ve yolcu biletlerine on para 7tım yaparak. 
bunu temin etmek mOmkiiodür. Bilmem kaç sene sonra Laşanlabileceği 
keyfiyeti bile hayal olan bir işin, pratik ve az ma&raflı böyle bir ıckli 

de vardır. loamnfih, gene onlar bilir. 

Bu sene üzümlerimizin ucuz 
tılması ihtimali yoktur 

sa-

Şirket -muhasebecisi, sabah· 
leyin şirketin Bahribabada kız 
lisesi karşısındaki merkezinde 
vazifesi başına gelmek üzere 
Güzelyalıdaki evinden ayrıl· 
mışbr. Kendisine ait hususl 
328 numaralı otomobile binen 
B. Refal, şirlretteki vazifesine 
geç kaldığı için bizzat sürdüğü 
otomobili hızla sevketmeğe 

başlamıştır. Fakat otomobilinin 
önünde yavaş yavaş ilerliyen 
bir otobüs varm1ş. 
Şirket muhasebecisi, birkaç 

defa bu otobüsü geçmeğe te· 
şebbüs etmişse de muvaffak 
olamamış, fakat Vali konak' 
önündeki viraja gelince, ileri 
geçmek için buradaki geniş· 

liği müsait bulmuş olacak ki 
otomobilini derhal otobüsün 
sol tarafından ileriye doğru 
hızla sürmüştür. Fakat o sıra

da Konaktan Güzelyalıya doğ
ru gitmekte olan 3 numaralı 
tramvay arabası, ansızın kar
şısına çıkmıştır. Vatman B. 
Ramazan, otomobilin ansızın 

otobüsün arkasından çıkarak 
tramvayın önüne doğru geldi· 
ğini görünce çan çalmış ve 
aynı zamanda fren yapmıştır. 

Fren o kadar seri ve ani ya· 
pılmıştır ki, tramvay içindeki 
müşteriler, tramvayın ansızın 

ve olduğu yerde durduğunu 
hayretle görmüşlerdir. 

Dört dakikada bir çocuk 
inkar mümkün değildir ki 

en fazla doğuran kadınlar Ja
pon kadınlarıdır. 

Yapılan bir istatistika göre 
Japonyada her dört dakika· 
da bir çocuk doğmaktadır. 
Bunun bir ayda yekunul 73000 
ederi 

istatistikçilerin tahminine ve 
hesaplarına göre 1960 da Ja· 
ponyada l 00 milyon nüfus 
olacak ve 1990 da Japon nü· 
fusu Birleşik Amerika nüfusu· 
nu geçecektir. 

işin felaketli cephesi de Ja· 
pony~nın ancak Kaliforniyanın 
yarısı kadar toprağa malik 
olmasıdır. 

Aksırık rekoru! 
Y ngoslavyada Bosna · Her· 

ekte Aviko Abelkoviç adlı bir 
delikanlı vardır. Bu delikanlı 
çocukluktanberi istediği za· 
man ve istediği kadar aksır· 
mak kudretine maliktir. 

Bir gün gazetelerde Ame
rikalı Con Hariogton adlı bir 
adamın üst üste 450 defa ak· 
sırd1ğını okuyunca çok müte· 
essir olmuştur. Çünkü rekor 
Amerikalıda kalmakta ımış. 

Aviko bundan sonra gece ve 
ve gündüz çahşmağa başla
mış ve... 716 defa üstüste ak· 
sırmak suretiyle rekoru kendisi 
almıştır. 

RUyada kazanılan 
piyan kol 

ltalyanm Tortoma 'kasaba· 
sında 70 yaşında bir ihtiyar 
hayatını dilencilikle kazanır 
fakat kazandıkJnı da piıanko· 
ya verırmış. 

Dilencilik her yerde olduğu 
gibi bu kasabada da yasak 
oldu~unden ihtiyar bir darül· 
acezeye kaldırılmıştır. 

ihtiyar bir gün karısına bir 
mektup yazmış ve ne pahaya 
olursa olsun belediye piyan· 
kosunun l l 1 66 ve 90 numa· 
ralı biletlerini aldırmasım bil· 
dirmiş ve bu numaralara İsa· 
bet vukun geleceğini rüyasın· 
da gördüğünü de ilave et· 
miştir. 

Saime Sddi 

Ve hakikaten; bu üç numa-1 
raya en büyük ikramiye düş· 
müştür. 

Garip 3detler! 
Londrada yaiayıp da Sir 

Con Tomsonun garip merakları· 
nı bilmemesi mümkün değil· 

dir; bu zatın garip adetlerin· 
den birisi geçtiği caddelerdeki 
fener direklerine dokunması· 

dır . 

Sir Cor. Tomson, bir cad· 
deden geçerken iki taraflı di· 
rekleri . iyice gözden geçirir ve 
bunlara birer birer dokunarak 
ilerler, -bir direği unutsa bile 
geri döner ve bir dafacık o 
direğe de el vurur. 

Lord Astor da çok zengin 
ve bir çok hizmetçiler sahibi 
olduğu halde, çorbasını ken· 
disi pişirir; ölse bile ba kası· 
nın pişirdiği çorbayı yemez! 
Hem kedi, hem köpekl 
Şimali Karolinde 

Anna Mak Kakunun 
bayan 
kedisi 

garip bir yavru doğurmuştur, 
Bu yavru hem kedidir, hem de 
köpektir! istediği zaman kedi 
gibi miyavlamakta ve istediği 

zaman da köpek gibi havla· 
maktadır! 

Kedinin tabiati de hem ke· 
diliğe hem de köpekliğe göre· 
dir; bu garibei hilkatin sebebi 
henüz tespit edilememiştir. 

Anne sevgisi 
Amcrikada Şikagoda şayanı 

dikkat bir muhakemr. olmuş· 
tur. Henüz 9 yaşında bulunan 
Helen Bernet adlı bir kızcağı· 
zın vesayetini hem annesi ve 
hem de büyük annesi iddia 
ede-rek mahkemeye müracaat 
etmişlerdir. 

Büyük anne küçük kıza: 

- Eğer benim vesayetimi 
tercih edersen sana 14 milyon 
dolar vereceğimi demi tir. 

Küçük kız da: 

- Ben annemi 14 milyona 
değil 14 milyara da tercih ede· 
rim! diyerek 8nnesinm kuca· 
tına at1Jışt1r. 

----------İzmirdeki üzüm ihracatçıları, dan mühim bir kısmının alivre 
dün öğleden eve! üzüm kuru· satış yapmadıkları söyleniyor. 
munda toplanmışlar, hu seneki Bu itibarla alivre satışlar bu 
üzüm satışları hakkında müza· sene azdır. Ve nisbeten yük-
kerede bulunmuşlardır. Bu~se· sek fiat üzerindrn yapılmıştır. 
ne, üzüm ihracının murakabe Rekolte vaziyeti !>cbebile ce· 
ve kontroluna başlanacağı için saretsizlik yüzünden satış ya· 
ambalaj işleri etrafında görü· pılamadığı gibi yüksek fiat 
şülmüş, mahsulümüzün dış pi· üzerinden Avrupadaki idhalat 
yasalarda revacını arttırmak firmaları da alivre için sipariş 

vermemektedirler. 
için ne suretle çalışılması la· 
zımgeldiği hakkında kararlar Haber aldığımıza göre aliv· 

re satışlarda f zmirden bazı ih· 
alınmıştır. racat firmalarının teklif ettik· 

Bu seneki üzüm rekoltesi, ge· 
çen senekinden azdır. Onun 
için üziimlerimizin geçen sene· 
lere nazaran fial itibarile ucuz 
satılmaması laıımdır. Hatta 
daha pahalı satılmalıdır ki, 
mahsul azlığından şikayet eden 
bağcılar, zarar etmesinler ve 
vaziyetlerini kurtarabilsinler. 

Bu sene, bazı ticari sebeb· 
ler yüzünden ihracatçılarımız· 

leri fiatler 9 numara üzüm için 
kilo başına 15· 18 kuruştur. 
Bu seneki kuru üzüm fiatleri· 
nin bu esastan ayrılmamak 
suretile devam ettirileceği tah· 
min ediliyor. 

Dün İzmir üzüm kurumunda 
yapılan ihracatçılar toplantı
sında bu seneki üzüm satış 

vaziyet ve fiatleri üzerinde de 
görüşmeler olmuştur. 

Yunanistandan ihraç 
edilecek üzümler 

Hükumetçe tesbit edilen evsafta 
olmıyan üzümlerin ihracı yasak 

Atinadan şehrimizdeki ala· 
kadarlara gelen bir raporda, 
Yunan hükumetinin, Korent 
üzümlerini dış piyasalarda re· 
kabetten kurtarmak için baıı 
tedabir ittihaz eylemiş olduğu 
bildirilmektedir. 

Bu rapora göre, mevzubahs 
tedabir, üzümlerin toplanması, 
ihraç edilecek üıümler ve eski 
Korcnt üzümü bağlarının sö· 
külmesine dairdir. 

Üzümler toplanacağı zaman, 
her köy ve kasabada yedi 
kişiden mürekkep birer heyet 
teşkil olunacak ve bu heyet 
kesilecek üzümlerin tekamül 
edip etmediğini tesbit eyliye· 
cektir. 

ihraç edilecek kuru iızüm· 
lerin şu ~rtları ihtiva etmesi 
lilzımdır. iyi kurutulmuş, ma· 
kineden geçirilmiş, iyice te· 
mizlenmiş olması, yüzde 2 den 
fazla kaba üzüm ile karışma· 
mış ve piyasaya çıkımlamıya· 
cak derecede hasar~ uğrama· 
mış bulunması. 

Bu evsafı haiz olmıyan 

üzümler: ihraç edilmiyecektir. 
Eski bağların sökülmesine 

gelince; hükumet Korcnt üzü· 
mümin değerinı muhAfaıa için 

40·50 milyon okka adi üzüm 
veren bağ omcalarının kökle· 
rinden sökülmesi ve buraların 
tarla haline if rağı hakkında 
bir kanun çıkarmıştır. Bağları 
sökülenlere, hükumetçe tazmi· 
nat verilecektir. 

Raporda, piyasa hakkında 
da hulasaten şu malumat 
vardır: 

Hükumetin Korent üzümüne 
vazettiği bazı tahdidat dış 

ülke alıcılarında fiatin gerile· 
mesine sebep olur düşüncesile 
satışlar tamamen durmuştur. 

Kaza 
Bucanın Kangöl ınevkıindc 

bir kaıa olmuş, bir bag bek· 
çi!i yaralanmıştır. Hadise şöy· 
le olmuştur: 

Bekçi lbrahım oğlu F ey· 
zullah, omuzunda bir çifte 
olduğu halde bağlar arasında 
dolaşırken, çiftenin kayışı kop· 
muş ve yere düşerek patla· 
mıştır. Namludan çıkan 
mermi. Feyzullahm ayağına 
isabet etmiştir. 

Bütünleme imtihanları 
Liselerle Ortaokullarda bü· 

tünlemc imtihanlarına 20 F.y
lulde başlanacaktır. 

Fakat otomobil çok hızlı 
sürüldüğü için şiddetle tram· 
vaya çarpmış ve kaza vukubul· 
muştur. Ön kısmı tamamen 
parçalanan ve camları kırılan 
otomobilin direksiyonunda bu· 
lunan Refal sağ eli bileğinin 
iki yerinden, başının sağ tara· 
fından ve ayağından yaralan· 
mıştır. Bilekteki kırıklar, ağır 

vaziyettedir. Başındaki ve aya· 
ğındaki yaralar hafiftir. Tram· 
vayın ön tarafında çarpışma· 
dan mütevellid bazı izler hasıl 
olmuş ve bir cam kırılmıştır. 

Yaralı, derhal bir taksi ile 
memleket hastanesine kaldırıl· 
mış ve tedavi altına alınmıştır. 

Hadise tahkikatına müddei· 
umumi muavini Bay Şevki 
Suner tarafından el konmuş 
ve kazanın nasıl olduğu hak· 
kında şahidlerden malumat 
alınmıştır. 

Bay Refaelin de hastahane· 
de ifadesi alınmış ve virajda 
otobüsün önüne geçmeğe ça· 
!ışırken otomobili hızlı sürdü· 
~ünii, fakat birdenbire karşı· 
sına ç1kan tram' ayın camının 

güneş ziyasını ak ettirerek 
ilerisini görmesine mani ol· 
duğunu, knzanm önünü ala· 
madığını, vatmanın hadisede 
suçu olmadığını· söylemiştir. 

Kadın güzünden 
Basmanede Şenbar kahve· 

sinde Hasan oğlu Selim 
ile Demir oğlu Şevki, es· 
kiden tanıdıkları Fethiye adın· 
daki kadını Halil oğlu Ali ile 
otururken görmüş ve kıskanç· 
lık sebebile tehdidde bulun· 
duklarından hıhılmuşl,.rdır. 
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Kalp liralar - .................. __ _ 
Bir kişi zabıtaca 

tutluldu 
Son günlerde lzmirde kalP 

gümüş liralar :ürmek istiytl' 
bazı kimseler hr '.kında zıb1' 
taca tahkikata başlandığı~1 

yazmıştık. Tütüncü Must~• 
oğlu Mehmed, kalp bir giifll~ 
parayı sürmek isterken tutııd. 

ı· 
muştur. Tahkikata devam e 
liyor. 

Ticaret Odaları 
• 

pavıyonu 

inşaat ikmal edildi 
0 

Türkiye Ticaret Odaları0' r Fuarımızda toplu olarak .teşt 
hir yapabilmeleri için ırı .. 
edilen Ticaret Odaları P~ 
yonu hazırlanmıştır. Fuar ~ . 
mitesi Ticaret Odalanna S'~~ 
derdiği bir mektupta, 

1 
~ 

Odanın teşhir edeceği ınaı;,r 
nihayet on Ağustosa k~ il' 
getirerek yerleştirmesi lit

1 

geldiğini bildirmiştir. 

Yumurtacılık kurs""~ 
bitirenler rU 

Ticaret Odasında yurJtıl 
1
,P 

cılık kursunda muvaffak 01ıı~ 
ve imtihan veren tavukç·Öe~ 
ve yumurtacılık kooperatıd ~ 
memurları, dün kazalar ', 
vazifelerine başlamak uıef 
İzmirden ayrılmışlardır. ·~ 

Kursta ders gören yı dl 
gence, ders gördükleri es11•1' 
yumurtaların taze veya b• ~· 
olduğunu gösteren yuıı>~,r" 
lambaları verilmiştir. sun ~ol 
vazife gördükleri esnada 
lanacaklardır. 

Çeşme 
1 

Belediye reisi ıJ' I 
kadaşları Ağırce 

ya verildi/er i 
Belediye amelelerinİ ~ 

hususi işlerinde çalıştı . ... ı 
• 1 ,, 

ve bu suretle vazifelerıl1 çer 
istimal etmekle maznun Mıf' 
me belediye reisi Bay 

1 
,ııı~ 

fa Barbaroi ile arkadaş'·~ 
muhakemelerine dün şeb'~ 
Aslıyeceza mahkemesindt 
lanmıştır. idd~ 

Muhakeme başlayınc• ij(iıil 
makamını işgal eden 1~ ~ 
umumi muavini Bay ~ı.ı,r;_ 
Sabri Atamaner söz 

1
11 

suçun Türk ceza kacı~~I ' 
207 nci maddesiı1e da ıd/ 
ağır c:zayı ~üstelzern ;,~) 
nu soylcmış, bu ,11r. 

· ce ır 
Ağırceza mahkeme~ı~ bilo1 

edilmesi İcab cttiğını 

miştir. d' 
Bunun üzerine hak!ıtl~el 

vanın Ağırceza mahke ttf· 
verilmesini kararlaştırlllıŞ 

M anevralaf fi; 
Paris, 30 (Radyo) B~ ~ 

riye Nazırı, yann ~IJ._,_, 
nına gidecek ve~ahr• j,d 
ralarda hazır bulun,cl""~ 

----·~-. · i 1811,-
. l f. . ıfl ..i 

Buhar makincsın f' 
dolayı ile muvakkatefl ~,ıt'ı$~ 
tini tatil eden fabr~,. / 
Ağustos 1937 paıa ;J'~ 
itibaren çalışmağa I 
caktır. .

111
;,Je 

Binaenaleyh işçiler~isi ~ 
vazifedarlannın es. bP1 ,1 
o gün saat yedide ıf ol~ 

·1;11 ,, 
bul~nmaları lüzumu ı tJ,. 
lzmir Pattı 

mensııcal' 
T.A. 

t il .. ·---- a muracıutunı .. rnaq T{ ?ı; 27 
------
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-ıMısır Parlamentosu mu· 

Onun idamını Bilbao civarında kanlı • • 
ıslıyorum .. 

h b 1 1 Evet, o, yepyeni mütekamil 

mu are e er O Uyor vemodernbircemiyettekiişha· 
yatının düşmanıdır. O, ihtisa
sın, liyakatin düşmanıdır. 

İki taraf göni1lli1lerinde;.-4000 kişi maktul düş- hiı~:ıe~;ı~:~::2 k:;::~~:;~\~: 
miiJ:. Asiler, yeni taarruzlara baRlamı-etır kola, müessese müessese, kapı 

Y Y Y kapı dolaşmaktan zevk alır .. 
Bilbao, 30 (Radyo)-Havas - - O, müesseselerin başında 

Ajansı bildiriyor: Bilbao civa· Umumi müfettişlerle Valilerin bulunanların ahlakına saldıran 
randa hükumet ve asi kuvvet- ki. h bir düşmandır. 
leri arasında şiddetli harbler na ı akkındaki haberler O, nihayet bizim cemiyeti· 
olmaktadır. Dün yapılan harb· J .., _J .., ·ıd. mizde tesis etmek istediğimiz 
te iki taraf gönüllülerinden aogrU aegı ır. terbiyenin düşmanıdır. Ve bü-
4000 kişi maktul düşmüştür. lstanbul, 30 (Hususi) - Üçüncü mıntaka müfettişi 8 . Tah- tün bunlar içindir ki, onun 

Marsilya, 30 (Radyo) - sin Uzerin Ege mıntakası müfettişliğine, Kastamonu valisi B. idamını istiyorum. fstiyen de 
Meçhul bir denizaltı gemisi Avni Doğanın fzmir valiliğine, lzmir valisi 8. Fazlı Gülecin yalnız ben değilim; bütün mil-
tarafından torpillenen gaz yüklü Ankara valiliğine, Ankara valisi B. Nevzadın Trakya müfettişliğine Jet istiyor. Kimdir, bu mütte-
üç lspanyol kargosundan biri tayin edilecekleri yazılmıştı. Alakadar makamlar, bu nakil ve fikan idamım istediğimiz nesne 
batmıştır. tayinler hakkında ademi malumat beyan ediyorlar. bilir misiniz: 

Kargonun imdadına giden Tavsiye usulü .. 
Evapurlar, mürettebat ve yolcu Ankarada modern mahallenin Bir memlekette tavsiye ne 

olarak 34 kişiden on dört ki· l l kadar cariyse, o memleketteki 
şiyi kurtarmışlardır. teme atma merasimi dün yapı dı müesseselerde keyfi hareket, 

Madrid, 30 (Radyo) - Ha- Ankara, 30 (Hususi) - Ziraat Enstitüleri civarında İnşa kanunsuzluk, lakay<li, ihtisasa 
vas Ajansına göre, Madrid edilecek modern mahallenin temelatma merasimi bugün Ziraat hürmetsizlik, haksıza kıymet 
cephesinde asiler yeniden ta· Vekili 8. Şakirin önünde yapılmı,tır. Ziraat Vekaleti müste- vermek, tembellik, iş bozuk-
arruzlarda bulunmuşlardır. Vil- şarları ile umum müdürleri, merasimde hazır bulunmuşlardır. luğu da 0 nisbette revaçtadır. 
1 h "l" Çünkü tavsiye, bizatihi öyle a Noevare Lakanara a a Ziraat mahallesinde 38 ev, bir mekteb, bir karakol, bir parti 
1 •·1 d d bir bayraktır ki: 
IYU islerin elin e ir. ocağı, umumi park ve garaj inşa edilecektir. Bu sene 21 ev 

Aailer Maskito ormanı ci- . d"I k C 1 b - Bu adam, bu işe layık ınşa e ı ece ve inşaat, umhuriyet bayramından eve itiri· değildir amma, ne olursunuz, 
varında bazı temizleme ameli· lerek büyük günde açılma merasimi yapılacaktır. Tcmelatma 

hatırım için kabul ediniz. 
Yeleri yapmağa muvaffak ol· merasimi münasebetile Ziraat Vekili bir nutuk irat etmiştir. Gibi bir cümle içinde tu-

llluşlardır. T. k l feylileri taazzuv ettirir, semirtir 
Sevil, 30 (Radyo) - Gene· ı ra ~a manevra arının birinci ve yaşatır. o takdirde de, ayni 

r~l Kepo dö Liyano_, bir l~gi· k k J b / mevkiin hakiki sahibi muhak· 
lız gazetesinin kendı aleyhıne ıs mı ya ınaa aş ıyor. kak açıktadır ve binaenaleyh, 
bir suikasd yapıldığı hakkın· İstanbul, 30 (Hususi) - Trakya manevralarına iştirak ede- ·ht. r k t d t k t 
daki haberi kat'i surette tek- 1 ısas ve ıya 8 e 0 a ye· 

cek olan kıtaatımız, bugünden mevzilerini slmağa başlamış· miş demektir. Tavsiyeli, rast· 
___ıi~ etmiştir. 1 d M ~ _ ar ır. anevraların ilk kısmı yakında başlıyacaktır. gele çalışacak ve mi.iessesenin 

~iman torpil filosu K ------ --- şefi de, bu tavsiyeliye karşı 

l .J aş yapmak isterken -hiç olmazsa biraz· müsamaha 
aveç aularınaa gösterecektir. Bu, bir inhinadır 

. Stokholm, 30 ( A.A. ) - go• • z çıkarıyorlar ki, manası vardır. Vesaire ve-8ırinci Alman torpil filosuna · 
saıre .. 

~ensup altı gemi gayri resmi h r. v Evelki gün dinlediğim bir 
~ır ziyaret maksadile dün Nor· Le is tan Amerika seı irinin ı a- miiessese şefi, yana yakıla, bir 

0
Pinge gelmişlerdir. h d ·ı h k ı d k • b tavsiye yağmuru altında, gırt· 
Karayazı kazası u 1 er a Rln a ı eyanatı ıağına kadar gömüldüğünü an· 
Erzurum, 30 (A.A.) _Yeni Nevyork, 29 (A.A.) - Leh müdahaleleri Lehistan Yahudi- latıyor ve: 

~'•kil edilen Karayazı kazası Ajansı bildiriyor: )erinin vaziyetini düzelteceği - Ne olacak bu hal - di-
•dtre teşkilatı faaliyete geç· Lehistan büyük elçisi B. yerde fenalaştırmaktadır. Bun- yordu • bunun sonu nereye 
11ı · Potocki mezunen Lehistana ı L h" h va 7 lflir. D . L h arın e ıstan ükumetinin rır · · 

• / Jı • hareketinden önce etroıt e maksatlarını tahrikamiz bir su- Hakkı vardı .. Tavsiye mo· "eo oji ongresı hazetesine şu beyanatta bu· dası almış, yürümüştür. Birkaç 
ıa rette tefsir edeceklerine Leh •Y1oskova, 30 (A.A.) - Bey- lunmuştur: defa bir büyük zatı ziyaretimde 

l'l•l A ·k y h d"l · · hükumetinin muhaceret top-" lllilel 17 inci Jeoloji kon· - merı a a u ı ennın gördüm. Selamı basan, bir 
it• · b h · d ·· ·· ı· ba rakları bulmasını ve ham mad· ~ "aı dün mesaisini itirmiştir. epsı a ına soz soy ıyen zı tavsiye istiyor. 
l\ongrc, Petrohrani Mineraloji Amerikan Yahudi elebaşıları deler mutalebelerini mümklin Hatta en küçük amelelik 
"e Jeosimi tetkikatı için Sov- hakikatte bu Yahudilerin an· kılacak şekilde çalışmak su- ıçın .. . 
ret _alimlerinden akademisyen cak bir kısmını temsil etmek· retile Lehistandaki dindaşlarına Tavsiye, hayat piyasasının 
'-'Vı•t L · · · l "ğ" d tedirler. Bunların uygunsuz yardım etmeleri Jazımgelirdi. l b" t h ·ı· · k d .... on essıngın reıs ı ın e ------ • en revaç ı ır a vı ı, ış apı· 

••mi bir komisyonla jeolojik A K d sının maymuncuk gibi kuvvetli 
~li11 radyoloji usulile tayini vam amarasın a ve şaşmaz bir anahtarı haline 

t~~ra Amerikalı alim Lanenin ı•stı·zahlar oldu geldi. Prensip itibarile buna 
~tlılitinde diğer daimi bir tamamen düşman olan hüku· 
"ı~ltıiıyon teşkiline karar ver· ------~ metimizin, tavsiye usulünü 

1~ir. Avam ve Lordlar kamaraları ilk teşrinde idam etmesini istiyoruz. Çün-
19'<ongr~nin 18 inci içtimaına / k ·ı b l d l kü bu, iş ahlakını çürüten bir-

40 da L.ondrada yapacaktır. top anma üzere tatı e aş a ı ar şeydir. Tavsiyeyi veren de, alan 
...,...~--------.. Londra, 30 (Radyo)- Avam fevkalade toplantıya çağıra· da, hüsnüsuretle karşılıyan da 
lı\NADOLU kamarası, bugün öğleden sonra cağız. hakka, liyakate, prensibe, da-

toplanmışt.r. Çin-Japon ihtilafına gelince, vaya ve herşeye, herkese fe. 
~lük siy:sal gazete 

s.lhir ve h•l}'•zganı 
tı liaydar Rüşdü ÔKTEM 
~llbJi nqriyat ve yazı iıleri 
~~ : Ha'!!!,!_.Niizbet Çanc;ar 

!-... lı.neei : 
t.. ir fkiaci Beyler eokap 
-r.ı:alk Partiei binaıı içinde 
l~ •f: lzmir - A ADOLU 

Ola: 2776 •• Poıta kutueu 405 

~ ABONE ŞERAiTi 
'1lıt. 1200, alb aylığı 700, üç 

~'il. Yhğı 500 kuruıtur. 
llhon ıneoıleketler için ıenelik Q e Gereli 27 liradır 
eı yerde 5 kuruetor 

' 8"Çhliı n.:ıar 25 kunııt'!II t 
~-'l>OLU MATBAASJNDA 

IASILMIŞTm 

İşçi partisi lideri Major bu iki devlet arasındaki zıd- nalık ediyorlar demektir. Dost· 
(Etli) gerek ispanya ve gerekse diyet dolayısilc vaziyet tehli- luk ve merhametle tavsiyeyi 
Çin - Japon ihtilafı hakkında keli bir şekil almıştır. ayırmak gerek .. Kafidir. 

L d C 1 b. l"kt b · · Amerıka ile beraber bu ih · oi orç a ır ı c azı ıstı· Orhan Rahmi Gökçe 
zahlarda bulunmuştur. tilafm bertaraf edılmesi ve ----- -----

Bunun üzerine Hariciye Na- dünya sulhunun muhafazası .8. Gip /zmir 
zm B. Eden, istizahlara cevap için elden gelen gayreti sar· limanında tef. 
vermiş ve lngilterenin, daha fediyoruz. 

B. Edenin bu ı"zahatı ka"fi k ·k f L büyük tehlikelere mani olmak ı a yapaCaR. .• 
için, bu gibi ihtilaflarda da- görülmüş ve Avam kamarası, lstanbul, 30 (Hususi) - Is· 
ima bitaraf kalmağı tercih et- Lordlar kamarasile 21 llkteş- tanbulla Zonguldak limanla-
tiğini söylemiş ve demiştir ki: rinde tekrar toplanmek üzere rında tetkikatta bulunan lngi-

- Avam ve Lordlar kama· yaz tatiline başlamıştır. liz mühendisi B. Gip, İzmir 
raları, yaz tatiline başlıyorlar. ziraat vekili limanında tetkikat yapmak 

General F ranko ile Cumhu· lstanbula geçiyor üzere yakında şehrinize gelc-
riyetçi ispanyaya muharib hak- lstanbul, 30 (Hususi)- Ziraat cektir. 
kı verilir ve vaziyet nezaket Vekili B. Şakir bugün Anka· B. Gip, Londra limanını inşa 

dera · 

kaveleleri tastik etti 
Hariciye Vekilimizle Mısır HariciyC' 

Nazırı arasında çekilen telgraf /ar 
Ankara, 30 (A.A.) - Tür· 

kiye ile Mısır arasında akte
dilmiş olan mukavelenamele· 
rin Mısır Mebusan ve ayan 
meclisleri taıafından tasdiki 
münasebetile aşağıdaki tel· 
graflar teati edilmiştir: 

Hariciye Vekili son Ekse
lan Dr. Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 
Türkiye - Mısır muahedena· 

melerinin mebusan ve ayan 
meclisleri tarafından ittifakla 
kabul edilmiş olduğunu ekse· 
lansınıza iblağ etmek benim 
için bilhassa bir zevktir. 

ParJamentonun bu muahe· 
delere karşı gösterdıği kabul 
Mısır milletinin Türk milletine 
karşı olan müşterek hissiyatına 
tercüman olmakta ve milletler 
arasında mevcud olan kar
deşçe münasebetlerin salahi
yetle ifade edilmiş bir delilini 
teşkil etmektedir. 

Ekselansınızın önümüzdeki 
kış ayında Kahireyi ziyaretleri 
Türkiye ve Mısırı yekdiğerine 
bağlıyan ananevi dostluğun 
parlak bir tezahürünü teşkil 
edecektir. Bundan dolayı her 
iki memleket namına sevinç 
duyuyor ve Ekselansınızdan 
yüksek saygılarımın teminatım 
kabul buyurmalarını rica edi· 
yorum. 

Vasıf Budros Ghali 
Mısır Krallığı Hariciye Nazın 

Son Ekselans 
Vasıf Budı os Ghali 

• Kahire 
Mısır ayan ve mebusan mec-

lislerinin Türkiye-Mısır muka· 
velenamelerini ittifakla kabul 
etmiş olduğunu bildirmek için 
Ekselansınızın bana gönder· 
mek lütfunda bulunmuş ol
dukları dostane telgraftan pek 
mütehassis olarak Ekselansı· 
nızdan en hararetli teşekkür
lerimi kabul etmelerini rica 
ederim. 

Türk ve Mısır milletlerini 
biribirine bağlıyan dostluğun 
bu yeni tezahürü bana bütün 
Mısırın Sa Majeste kral birinci 
Farukun taç giyme merasimini 
sevinç içinde tesid etmekte 
olduğu bugünde Ekselansınıza 
cumhuriyet hükum~tinin en 
dostane hissıyatını arzetmck 
fırsatını bahşetmiştir. 

Önümüzdeki kış içinde dost 
memleketi ziyaret ve Türki
yenin kardeş milletin saadet 
ve refahı hakkındaki temen· 
niyatını şifahen izhar etmekle 
bilhassa bahtiyar olacağım. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Kahire, 30 (Radyo) - Tür· 

kiye · Mısır muahedeleri, Mısır 
mebusan ve ayan meclisleri 
tarafından tasdik edilmiştir. ------Sporcularımız 1 İngiliz - İtalyan 

Belgradda karşılandılar Ekonomik mUzakeralari 
Belgrad, 30 ( Radyo ) - EylOle bırakıldı 

Türk sporcuları Yugoslav fud- Londra, 30 (A.A.) - Res· 
bolcularile müsabaka yapmak mi kaynaktan bildirildiğine 
üzere bu gece istanbuldan göre, İngiliz-İtalyan ekonomik 
Belgrada gelmişler ve karşı· müzakereleri EylUI ayına talik 
lanmışlard . r. edilmiştir . 

Emniyeti umumiye Sıhhat ·Vekili 
k d Ankaraya döndü 

a TOSU istanbul, 30 ( Hususi ) 
fstanbul, 30 (Hususi)- Em- Sıhhat ve içtimai Muavenet 

niyeti umumiye müdürlüğü Vekili B. Refik Saydam, bu· 
kadrosu, bugünlerde ilan edi- gün Ankaraya dönmüştür. 
lecektir. 

Erzurumda Sefirler, londrada 
bir toplantı yaptılar yol inıaalı .• 

Erzurum, 30 (Hususi) - Vi
Londra, 29 (A.A.) - Lon· 

dradaki Çin mehafili Çinin layet dahilinde yeniden on jan· 
darma karakolu tesis ve inşa Londra, Patis ve Moskova se· 

firlerinin dün Londrada akdet· edilmektedir. 
miş oldukları içtimaın gayesi Yol inşasına büyük ehemmi· 
Fransa, lngiltere, Amerika ve yet veriliyor. Yol inşaatında 

en büyük faaliyet, lran transit 
Sovyet Rusya sefirleri tarafın· yolu üzerinde görünüyor." 
dan bundan böyle yapılacak 1.-------------. 
tekliflerin ferdi olarak esliha 
ve mühimmat mübayaası me· 
selesi dün Çin Maliye Nazırı 
B. Kung hazır olduğu halde 
müzakere edilmiş fakat hiçbir 
karar ittihaz edilememiştir. 

Yapılan müzakerelerin Çine 
bilhassa japonyanın Çin liman· 
larını abluka etmesi takdirinde 
silah sevki meselesi hakkında 
cereyan etmiş olduğu söylen
mektedir. 

Londradaki Çin sefiri B. 
Tsianting bu sabah tayyare 
ılc Moskovaya gitmiştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi -1356 
Teuımm: 18 Cemaz c\'vel 22 

-
1 
9 
3 

Temmuz 

31 ! 
7 7 

Cumartesi 
Evkat Ezan Vasat Evkat &an Vaeat 

Güneş 9,25 4,54 ;k'Şam 12 l 9,28 
öğle ı .51 12,20yatı 1,51 21,:?l 
ikindi 8,48 l 6, 17 imaak 7 ,l •) 2,.ı8 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkeatr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birlnciliOi ihraz 
edan 9 kişilik Viyananın en mathur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 
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Heyecanlı bir muhakeme 

Maznun Ali birdenbire 
itirafta mı bulunmuş 
ğırceza heyeti, dün bu mesele 

üzerinde fazla durdu 
---------------------Torbalı kazasının Çengele 

köyünde Nalbant Mustafayı 
tabanca kurşunile yaralıyarak 
öldürmekle maznun Bekir oğlu 
Mehmed ve kardeşi Ali ile 
Hüseyin oğlu Cemalin muha
kemelerine diin şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu esrarengiz ci· 
nayet davasının son safhasın· 
da bir nokta, mahkeme he
yetini isgal etmiştir. 

Maznunlardan Bekir oğlu 
Mehmed mevkuf, diğerleri sa· 
lıktır. Bundan evci hadise ye
rinde keşif yapılmasına karar 
verilmiş ve mahkemece tayin 
edilen naib, yanına üç vukuf 
ehli, mahkeme zabıt katibi B. 
Hüsnü ye mübaşir B. Ahmedi 
alarak köyde hadisenin vuku 
bulduğu yerde keşif yapmışta. 

Bu keşif esnasında maznun
lar ve maktul Mustafanın ka· 
nsı Hatice de hazır bulundu
ruluyorlardı. Mustafaya silah 
ataldığı yerle kendisinin düşe· 
rek can verdiği yer tesbit 
edilirken maktulün zevcesi Ha
tice, kocasımn düşerek öldüğü 
yeri göstermiş, fakat o sırada 
maznunlardan Ali, birdenbire 
atılarak: 

- Hayır, orası değildi, şu· 

rasıydı. 
Demiştir. Ali bu sözü söy· 

leyince Hatice: 
- işte katil budur. Koca· 

mm düştüğü yeri söylüyor, şa· 
bitsiniz, değil mi? 

Diyerek vukuf ehline dön· 
müş, fakat vukuf ehli zevat: 

- Biz buraya şahitliğe gel
medik, vazife görmeğe geldik. 
Diyerek bu itiraf hakkında 

zabı· varakası tutmamışlardır. 

Bundan evelki muhakeme cel· 
sesinde malrtulün karısı Ha
tice, vak'ayı mahkeme heye. 
tine anlatmış ve orada bulu-
nım köylülerin isimlerini bildi
rerek onların şahit sıfatiyle 
dinlenmelerini istemişti.Dünkü 
muhakeme celsesinde şahitler 
dinlenmişlerdir. Evvela dinle
nen köy muhtarı B. Osman 
vak'ayı şöylece anlatmıştır: 

- Hakim ile yanındaki ze
vat keşif için köye gelmişlerdi. 
Nalband Mustafanın öldürül
düğü yeri evveli ben göster
dim ve oraya işaret olarak 
bir taş koydular. Tabanca, 
Bn. Adilenin evının köşesin· 
den atılmıştı. Adile ve mak-

tulün karısı Hatice, nalband 
Mustafanın yaralanarak düş· 
tüğü yerleri ayrı ayn göster
diler. Onların gösterdikleri 
yerlere de birer taş kondu, 
Haticenin gösterdiği yere taş 
konurken maznun Ali birden
bire atıldı: 

- Hayır, oraya düşmemişti, 
yaralı şurada yatıyordu. 

Diye bir söz söyledi, Ha
tice de: 

- işte katil, kendisi itiraf 
ediyor. Hepiniz şahid olun 
dedi, fakat maznun Alinin bu 
sözü, cinayetini itiraf şeklinde 
ve bilmiyerek mi, yoksa baş· 
ka bir düşünce ile mi söyle· 
diğini bilemem. Bunu ben ta· 
yin edemem. 

Şahid Mehmed oğlu Arif 
ve Ahmed oğlu İbrahim de 
dinlendiler, bunlar da maznun 
Alinin aynı şf!kildeki sözlerini 
tekrarladılar. 

Maznunun vekili kalktı: 
-Müekkilim, bu sözleri söy· 
\emekle cinayette alakadar 
olduğun söylemek ve göster· 
mek istememiştir. Yalnız evelce 
!şaret edilen bir noktanın yan
lışlığını göstermek istemiştir. 

Davacı mevkiinde bulunan 
Hatice kalktı: 

- Kocamı yaralayıp dü
şürdüğü yer orası imiş de
mek ki, hemen göstermeğe 
kalkıştı. 

Maznun Ali kalktı, bu şa· 
hidlerin akraba ve garazkar
lık sebeblerile doğru söyle
mediklerini bildirerek ifadele· 
rini kabul etmedi. 

Maznun vekili de, vukuf 
ehli olarak keşif esnasında 
hazır bulunan zevatın şahid 
sıfatile dinlenmelerini istedi. 
O vakit davacı vekili kal· 
karak: 

- Bizim de başka şahid
lcrimiz var. Fakat yüksek mah
kemenizi fazla işgal etmemek 
için laalettayin dört isim ver
miştik. Dolambaçlı yollardan 
yürümesinler. Orh.da bir ölü 
ile dul ve yetim kalan kadın 
ve çocuklar vardır. Biz de baş
ka şahidler göstereceğiz. 

Demiştir. Mevkuf Mehmed, 
tahliyesini istiyen bir istida 
verdi, mahkeme heyeti müza· 
kereden sonra tahliye talebi· 
nin reddine, iki tarafın da 
gösterdiği yeni şahitlerin, am
me hukuku şahidi sıfatile celb-_ ....................................... . mafih ne gibi esaslar üzerinde 

tetkikat ve taharriyata başlı· 
yacağımı size göstereceğim. 

Çünkü çok müsaid bir za
mandayız. 

1 Ciizli Cihangir 1 
-25- Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu Emniyeti umumiye müdürü: 

görünmiyen bir şekilde gös
termeği kabul etmiş bulunu· 
yordu. Genç bir kadını ya
bancı gözlere arzetmek, bu 
halde filimini aldırmak çok 
çirkindi. 

General Mars, uzun bir 
zaman bu ıshrab ve düşünce 
altında kaldı. 

Bir müddet sonra profesör 
Roz ve emniyeti umumıye 
müdürü geldiler. Ellerinde 
dört büyük kutu ve çanta 
vardı. Bunları yere bırakarak: 

- Burada kaç oda vardır? 
Diye sordular. 

Man ciddi bir ---e( n •o eW 8 

- İçeri geçiniz, dedi, ve - Şu halde antroposkopi 
büroluk vazifesini görer. odayı denilen bu ilet her zaman 
gösterdi. kullanılamaz. 

General Mars: - Evet, hadiselerle şahıs· 
- Profesörüm, aletlerinizi lar arasından çok zaman geç-

biz de görebilir miyiz? miş olur ya .. Ne ise ... Tecrü· 
Diye sordu. besi kolay.. Bayan Lidyanın 
- General, bunlar benim elbiselerinden bir tant>si ko-

esrarımdır. Maamafih esasının layda mıdır? Zaten makineyi 
çok mühim olduğunu söyliye· buraya bunun için getirdim. 
bilirim. Aletim, sanki görün· General Mars: 
mez parmak izleri alan bir - Bayanın kimonosu var· 
il ettir. dır!. 

- Bu cihetten muvaffakı· Dedi. 
yetinizin çok büyük olduğunu - Pek ala, getiriniz. 
kabul ediyoruz. Mars buduara ıeçti ve pek 

- Teeekkir ederim. Me u bir :ıamın aoara elinde 
nuna DıtJnlCIAlt..... ·------

Şirket, halktan almış olduğu faz
la parayı da ödiyecektir 

Bu meyanda, tram vay bilet ücretlerinde 
de tenzilat yapılmış.fır 

yeni tarifeyi tasdikinden sonra 
mer'iyete girecektir. 

Yeni tarife şu suretle tesbit 
edilmiştir: 

Konaktan Reşadiyeye kadar 
birinci mevki 9,5 kuruş yerine 
7 ,5 kuruş, ikinci mevki 6,5 
kuruş yerine 5,5 kuruş, Konak· 
Karantina ve Karantina-Güzel· 
yalıya kadar da birinci mevki 
6,5 kuruş yerine 5,5 kuruş, 
ikinci mevki 4,5 kuruş yerine 
3,75 kuruştur. 

Bugünkü pr ogram 
lstanbul r adyoau 

Gündüz: Saat 12,30-14 
Halk türküleri, havadisler, ha· 
fif musiki. 

Akşam: 18,30 Danı musi
kisi, 19,30 Günet çarpmuı 
hakkında konferans. 

20 B. Cemal Kamil ve ar· 
kadaşları tarafından Türk mu· 
:1ikisi, 20,30 8. Ömer Raa 
tarafından arapça söylev. 

20,45 Bn. Belma \lje arka· 
daşları tarafından Türk musi· 
kisi, saat ayarı, 21, 15 Orkes· 
tra. 

22.15 Ajans ve borsa ha• 
berleri ve ertesi günün pro· 
gramı. 

22,30 Opera ve operet par
çaları. 

Kutuların muhteviyatına bakınız! 

Telefon şirketinde hldi· 
seler gittikçe artıyor 

Bir yevmiyeler meselesi, 
evrak imhası meydana 

bir de 
çıktı 

cihet le aynca mesali,ed ___. 
görlllmekaedir. 

Makineyi banyo dairesine 
götürdiiler. Prof c-sör berabe· 
rinde getirmiş olduğu aletler 
ve eczalarla filimin banyosuna 
başladı. Profesör hem filimi 
yıkıyor, hem de makinenin 
hususi bir deliğinden filimi 
seyrediyordu. Birden: 

- Harikulade, dedi, filim 
istediğimden harikulade. Siz 
de görebilirsiniz! 

General Mars delikten bak· 
tı ve: 

- Hayreti 

Dedi. Profesör: 

- Aletin fotoğraf çekme 
kabiliyetini de tecrübe etmek 
istiyorum. Siz ikiniz bitişik 
odaya geçiniz, rica ederim. 
Bay direktör, siz generale bir 1 
sual soracaksız. Siz de gene
ralim, bu auale evveli dopu 

ve müsbet cevap verece 
Bundan sonra aynı s...a. 
de yalan ve menfi cf/1#/1 

receksitıiz. 
Dedi. 

Biraz sonra general ~ 
niyeti umumiye müdlll= 

- Haurızl 
Dediler. 
- Yüzünüzü bana 

rinizl 
Emniyeti umumiy• 

törü: 
- General, ıiz ba 

tayyareye bindiniz J 
Diye IO[du. 
General de: 
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Londrada bir facia 

Gökten yere cansız dü
şen bir kadın! -·-· Otelin alt katında sabahlara kadar orkes

tra ve kahkaha yükseldi. Sabah olunca ... 
Yüksek ve kibar İngilizlerin 

cihanın dört tarafından gelmiş 
Zengin ve zevkine düşkün tu· 
tistlerin müsabakaya giriştik
leri Londranın bu büyük ve 
lüks otelinin yemek salonunda 
Yüksek bir orkestranın nağme· 
lerine neşe ve saadet kahka· 
haları karışıyordu . 

Bu salonda güzel ve şık 
kadınlarla dans etmiş olan 
kibar baylar, ertesi sabah, ge· 
Ceki ziyafet ve eğlence sıra· 
sında aynı otelde ve bir iki 
!aniye içinde büyük bir facia 
olduğunu duydukları vakit 
hayretler içinde kalmışlardır. 

Evet, ölüm bu otelde, eğ
lencenin en ziyade koyulaştığı 
bir sırada genç ve güzel bir 
kadını, şık elbiseler giymiş ve 
Irıücevherat içinde bulunan 
bir kadını omuzundan itmiş, 
l>encereden, yedinci katın pen· 
Ceresinden karanlık sokağın 
'af alt kaldırımları üzerine fır
latıvermişti. 

Genç, güzel ve ş'k kadının 
sukutu, orada saklambaç oy· 
11•rnakta olan üç çocuk tara· 
11ndan görülmüştür. Bunlardan 
erı küçüğü gökten düşen ve 
l>eri kı2ları gibi yaldızlı elbi
~er giymiş, her tarafında 

l tnücevherat bulunan bu 
kadının yanına koşmuş, fakat 
kadını cansız olarak yatar gö· 

~~ce kaçmıştır. Fakat diğ~r 
L tı zabıtaya haber vermış
ttrdir 

Garib şey .. Yedinci kattan 
'lıkut eden bu kadının ezilmiş 
~~cudünün hiçbir yerinde bir 
~la kan bile yoktur; aynı 
qlllanda kadında da hayattan 
taer kalmamıştır. 
bt F'kseriya sarhoşların, hane
d 'duşların uyudukları bu kal
~llllarda şimdi Kontes de 

11 
dinyan yatmakta bulu· 

'1Yordu. 

Polisler hadiseye el atar 
~z, ilk iş olmak üzere otele 
~~r hırsız gibi, yavaşça ve 
t~ce. girmişler, hiçbir ses 
~d rınadan yedinci kata 
ijti •r koşmuşlar, facianın geç· 
~ 'Veya inkişaf ettiği daireyi 
"'.ı>~tınıılar, kapılan mühürle· 
b~ er ve alakadarları da sa
İtb ' kadar kat'i bir sükUta 'tr etmişler ve bu suretle 
tıaı i'ıda salonda çiftlerin kay· 

~l~ danslarına devam et· 
tj .... tıni, orkestranın ahenkle-

·•ırı '-a. Ve şen kahkaların sabah· 
~ - kadar pürüzsüzce deva· 
~1 teınin eylemişlerdir. 

l\t}cianın sebebi veya şekli 
"it? 

ltt&" hususta muhtelif kanaat
ttıi "•rdır. Yedinci kat pence
~,"~den düşen genç kadın 
)"' ~ 33 yaşında ve Kardin
~lr\ 0 ntes, Londranın en şık 
di)e/~ır. Fakat bütün mevcu· 
t'llı kocasına hasretmiş 

~· ~ekteydi. 
tj~t:tınci sınıf bir yüzücü, bi
tıtı 811\ıf bir tenisçiydi. Gü· 
d· .... , d 

ı. ~ • enizi pek fazla sever-
~ı,İd 'Cıadan iki gün evel, 

'~"' hadden fazla kalmış ve 
~~ ~ fiddetli bir baş dön· 
t,, • '-hıanı geçirmiştir. Fa-

,ltı~~nda da böyle bir baş 
~~ rıııne mi uğramıştır; bu 
r, . tthı.ıı. 

Citya batka şekiller ver· 

Leydi Cardigon 
mek imkanları da vardır. Fa· 
kat genç kadının bir suikasta 
kurban gitmesi için şimdilik 
bir sebep bulunmamaktadır. 

Bu sporcu kadının evlen
mesi de cidden romanesektir: 

Maruf bir mimar olan ba
basile birlikte Oksfordda bu-

lunuyorken, Oksford müdavim· 
!erinden B. Kardinyanla tanış-

mışlardır. Bu bay mavi gözlü, 
sıcak kanlı bir talebeydi. B. 
Kardinyanla mimarın genç kızı 

arasında yıldırım süratile bir 
aşk başlamış ve h kiki unva
nını, Lord olduğunu saklıyan 

delikanlı 20 yaşında olduğu 

halde genç kızla evlenmiştir. 

Bu izdivaç gizliden yapılmıştır. 

Fakat sinnirüşte geldikleri va· 
kit Lord Kardinyanın babası, 
Marki Aylersburi oğlunun ve 
gelininin resmi ve dini şekilde 
nikahlarını yaptırmıştır. Yani 
bu nişanlılar nikah için papa
zın huzuruna çıktıkları vakit 
bir senelik evli, karı ve koca 
idiler! 

Bir boks münakaşası 
ve tekzip 

lstanbul yarım ağır profes· 
yonel boks şampiyonu Nazar 
imzasile bir mektup aldık. 
Bunda bir gazetenin neşriyatı 
tekzip edilmekte, 

- İzmirli Hakkı ile yaplt· 
ğım maç, sekiz ravnd ola-

caktı. Üçüncü ravnddaki has· 
mıma iki sıkı yumruk attım. 

Bunun üzerine hakem Kemal, 
maçı durdurdu ve seyircilere: 

- Hakkı daha yeni ve ace· 
mi, Nazar ise eski ve kuvvetli 

bir boksördür ve Hakkı onunla 
ça pışamaz. Maçı durduruyor 

ve acemi olduğu halde yine 
döğüşebildiği ıçın Hakkıyı 

galip ilan ediyorum. 

Dedi. Halbuki galip ben 
iciim. Maç yarıda kalmıştır, 

bitmemiştir. Bu şekilde bir 
hakem kararı da görülme· 

miştir. Her kim ve kaç ravnd 
isterse kendisi ile hava ku

rumu menfaatine döğüşmeğe 
hazırım. Fakat bu vaziyet 8 
Ağustosa kadar olma1ıdır. 

B. lsmail Hakkı 
llktedrisat umum müdürü 

Bay lsmail Hakkı ile Maarif 

umum müfettişlerinden Bay 
Kadri teftişler yapmak üzere 

şehrimize gelmiş, buradan Ay
dına geçmiş ve dün akşam 

avdet etmiılerdir. 

ANADOLU Sayfa 5 

Dünkü nüshada bir delinin, 
bir muallimeye, hem de ansı
zın saldırarak bu hemşireyi 
yumruk, tokat ve küfürlerden 
mürekkeb korkunç bir yağmu-
ra tuttuğunu okuyunca, bas· 
bayağı terledim, çileden 
çıktım .. 

Deli vardır ki, akıllıdan 
üstündür. 

Keza, deli vardır ki, bunu 
bir meslek, hem de kendisine 
kar getiren bir meslek haline 
getirmiştir. Mesela, lzmirde 
Tüccarzade Mehmed namında 
biri vardır. Sözde kibar aris
tokrasi içinde öyle müdhiş 
zc.ka oyunları yapar ve öyle 
jestlerle konuşur ki, hayret.. 
Yer, içer, giyinir, kahvehane
lerde ayak ayak üstü atar. 
Size: 

- Vay bayım, nerelerde· 
siniz, gözükmüyorsunuz. Gelip, 
bir kahvemi içmez misiniz. 
Gerçi ben de gelemiyorum 
amma, işim pek çok. 

Diye hitab eder.. Ona deli 
derler. Bence bunu söyliyen· 
ler delidir. O, makinesini 
tıkır tıkır işletiyor ve başka
larının sırtından geçinip gi-
diyor. 

Keza, bazılarına doğru ve 
tok sözlü olduğu için de deli 
damgası vurmuşlardır. Cemi-
yetin öyle telakkileri var ki •. 
Düşüncesini, açıklık ve sami
miyetle söyliyeni "deli,, diye 
anıyor .. 

Fakat şu yukarıdaki hadi
senin kahramanı, bu çeşidler
den hiç biri değildir. Püsküllü 
bela, diye, olsa olsa, böyle· 
sine derler.. Veliye acıyarak 

onu sokak ortasında serbest 
bırakmak, büyük bir cesaret 
işidir doğrusu.. Ben kendi 
hesabıma, bu cesareti içimde 
bulmuyorum. 

Bugün bu marifeti yumul· 
layıpta gene rahat rahat, san· 
ki birşey yapmamışta, sokakta 

.-eir bardak su içmiş gibi evi· 
ne giden deli, yarın bana da 
saldırabilir, size del. Ve me· 
sela, bu defa yumruk yerine 
tabanca ile hücum eder. Ken
dinizi . müdafaa için kaldmp 
onu vursanız, haydi bakalım 
hapisaneyel.. Fakat o sizi te· 
mizleyince, mübarek delilik 
patentası ile kurtulup gidiyor. 

Geçen yıl bir şahıs banyo
lardan birine gitmiş. Denize 
girmiş, birşeyler getirtip ye
miş, içmiş ve çıkarken para 
vermemiş. Bittabi yakasına 
sarılmışlar. Herif, gayet pişkin 
bir eda ile ve müstehz;yane 
gülümsiyerek elini cebine uzat
mış, deli raporu çıkararak 
banyo sahihlerinin burnuna 
dayamış .. 

Keza, Bayraklıda bulunan 
ecnebi bir deli, baştan aşağı 
çırılçıplak olduğu halde so
kaklarda dolaşır, dururmuş .. 

Bir dostum anlatıyordu: 
- Şeref namında bir deli 

vardır. O da başı boşlardan. 
Geçenlerde ( .... ) ile beraber 
gidiyorduk. Bir dükkandan 
fırladı, yanımızdaki zatın boy
nuna sarıldı: 

- Siz ne büyük adam· 
sınızl 

Diye bağırmağa başladı .. 
O zat:ta ne olduğunu bilemedi. 

Evet, birkaç asır sonra her· 
kes delirecek ve dünya seke
nesının dörtte üçü akıl has· 
talıkları ile malul olarak do
laşacak amma, arada daha 
epeyce zaman vardır. Şimdilik 
işi emniyete bağlamalıdır. 

Çimdik 

1, Halkm Dilekleri 1 
Bucalılar ve otobüs 

::..----------------------------------------------== kadın Marlen Ditrih gibi işleri 

kendl• kabı·ıı·yelı·nı· bı.lse. • Bucada istasyon caddesinde 
Akgün imzalı bir mektup al· 

Evet her kadın, 
Marlen Ditı ih gi· 
bi kendisinin ha-
kiki mahiyetini ve 
kabiliyetini bilse, 
ne iyi olacak? 

Gene her kadın 
Marlen Ditrih gibi 
tuvaletlerini ken
disi beğenebilse! 

:=' Çünkü Marlen 
Ditrih kendisine 
yakışanlarla yakış· 

mıyanları gayet iyi 
bilir! 

Marlen Ditrihi 
• faraza • bir~şapka 
müessesesinde gö· 
renler, şu hakikati 
itirafa mecbur ka· Marlen Ditrih muhtelif başlıklarla 
lırlar: Güzel olmak, sade me· - Bu şakaklarla ben böy· 
ziyetlerden istifade ile değil,~ le dar bir bere nasıl giyebili-
fakat ayni derecede hataları rim?. Demek istemiştir. 

bilmek ve bunlardan kaçınmak Hakikat; Marlen Ditrih böyle 
ile mümkündür! Ve bütün bir şapka ile çok çirkin ol-
cihan gibi, yıldızların kendi- muştur! 

]erine mahsus meziyet ve ma· Birkaç tecrübeden sonra 
kus halleri vardır. Marlen Ditrih kendisi - yine 

Marlen Ditrih daha geçen- fazla bir şey söyle~emek ;ar· 
lerde Paristen ge~erek Viya-~ tile - bir fötr göstermiştir. 
naya gitmiş ve tezelden bir 
kaç şapka ısmarlamıştır. Mar· Bu förtrün oldukça geniş ke· 

narları vardır. 
len Ditrih çok iş bilir; bunun 
için henüz elbise ısmarlama- Mağazanın baş modistresi 
mıştır. Çünkü mevsim henüz ve satıcı kızları, Marlen Dit· 
gelmemiştir; bir ay sonra el-S rihi~--b°Bşına -bu-·fötrü giydiği 
biselerini ısmarhyacaktırl zaman, hep bir ağızdan ve 

Şapka müessesesi, Marlen aynı derecede büyük bir hay· 
Ditrihe şapka tipi beğendir· retle: 
mek için cidden büyük ve 
samimi gayretler sarfetmiş- - Ahi. demekten kendile-

tir. Bu kadar meşhur bir rini alamamışlardır. 
müşteri, Pariste de olsun, bir Hakikaten Marlen Ditrih, 
şapka müessesesine her zaman şimdiye kadar tecrübe edilen 

nasib olmaz. beş altı türlü şapka aevinin 
Marlen Ditrihi.n başına za· verdikleri menfi neticelerin 

manın en cici ve moda bere· 
aksine olarak birdenbire çok 

sini koydukları zaman, mağa- şirin ve şık olmuştur. Çünkü 
za sahib ve müstahdemini bu 
emsalsiz müşterinin memnun 
olmadığını gör"Jlüşlerdir. O, 
sessiz bir filimde rol almış 
gibi sadece: 

- Hayır! Demiş ve ... Ge
niş şakaklarını göstermiştir. 

Marlen Ditrih bu tek keli· 
me ve işaret ile fakat aşikar 
surette: 

Marlen Ditrih, geniş şakakla-
rına, hürmetli alnına ve yü· 

zünün ve başının sair kusur 
)arına göre kendisine en ziya· 

de yaraşacak şapka şeklini 
mükemmel surette bilmektedir. 

Güzelliğin, güzel olmanın 
da en başlı sırrı esasen bu 
değil midir?. 

Bergamada yeni hapishane 
I . 4 • fMf4 s:ı:; .. ' > ' . .. f ' '] 

Bergamada inşaatı bitmek üzere bulunan hapishane 
Bergama, (Hususi) - Adliye Vekaletinin kabul ettiği mo

dern ve son tip cezaevi kazamızda kuruluyor. Bina, yapılış 
itibarile çok sıhhidir. Gerek koğuşlar, gerekse matbah, yemek 
salonu, çamaşırhane ve yıkanma yerleri tamamen sıhhi ve fenni 
esaslara göre hazırlanmıştır. Kadınlar ve küçük çocuklar için 
diğer mevkuf ve mahkumlarla temas etmiyecek şekilde koğuş
lar yaptırılmıştır. Onun da matbah ve banyoları düşünül· 
müştür. Hapishanede iki büyük atölye ile bir doktor odası, 
bir revir açılmıştır. Revirde karyolalar ıomyah, pamuk şilteli 
ve battaniyeli olacaktır. Hapishane, mevkuf ve mahkumlara 
ait olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Binanın tam ortasın
daki memur kısmından, her iki taraf mevkuf ve mahkumlarını 
görmek mümkündür. Ziyaretler için odalar ayrılmıştır. Burası 
115 kişi alacaktır. Bina bitmek üz~redir, yakında açılma me
raıimi yapılacaktır. 

dık. Bunda deniliyor ki: 
- .Bucaya işliyen otobüs· 

lerin mesai saatlerinin intiza· 
mından cidden memnunuz. 
Fakat arabaların çoğu, pek 
eskidir. Buna rağmen bazı 
şoförler, arabale.rı fazla süratle 
sevketmektedirler. Bu araba· 
!arın sık sık muayenesini ve 
şimdiye kadar çok yol katet· 
miş olanların da faaliyetten 
meni lazımdır. Keza, benzin 
fıatlerinin ucuzlatılması nisbe
tinde tarifelerin de tenzili la
zımdır. Bu cihetin belediyece 
teminini bekliyoruz. 

Bir dilek 
Nazilliden bildiriliyor: 
Nazillide halkın, ailelerin 

hava almak için çıktıkları bir 
park var. Kasabanın bu yega
ne parkı her yıl belediye ta
rafından bir müstecire kiraya 
verilmektedir ve burası gazino 
şeklinde dört beş yüz sandal· 
ye ile döşendikten sonra 
gündüz ve gece, herkes çoluk 
çocuğu ve ailesile gelip otur
maktadır. Parkın içi esasen 
uzunca yollardan ibaret oldu· 
ğundan herkes bu yolların iki 
kenarında yer bulmakta'chr. 
Fakat içtimai terbiyesi kıt 

olan bazı hafif meşrep gençler 
kolkola giderek oturmakta 
olan kalabalığın arasından mü· 
temadiyen ){elip geçmekte, 
piyasa yapmakta ve ailelerin 
istirahatini selbetmektedirler. 

Gazino olsun, park olsun 
hiç bir ferd diğerlerine azap 
verecek tavır ve harekette 
bulunamaz. Bu gazino şeklin
deki parkta bir tane bile be· 
lediye memuru mevcud de· 
ğildir. Halkın barındığı bu 
biricik ve çok kalabalık park· 
ta nezaheti, intizamı ve istira
hati temin için Nazilli beledi· 
yesinin dikkat nazalarını çe· 
kiniz. Hürmetler... R. Ô. 
------ ·------
15 devlet 
cevap verdi 

Londra, 29 ( A.A. ) - iyi 
malumat almakta olan mehafil 
lngiliz pilanına karşı verilen 
15 cevabın sabahleyin vürud 
etmiş olduğunu bildirmektedir. 
Bu cevaplar arasında Fransa, 
İtalya, Almanya, Lehistan, 
Amerika ve Balkan antantının 
cevapları vardır. 

Sovyetlerin cevabı henüz 
tevdi edilmemiştir. Söylendi· 
ğine göre verilen cevaplar 
ınüsbettir. 

B. Gcrbin bu sabah Lord 
Plymouth tarafından kabul 
edilmiştir. 

Londra, 29 (A.A.) - İtal
yan cevabının bu sabah vÜ· 
rud etmiş olduğunu baber 
veren Evening Standard mu
habiri, ltalyanın İngiliz tekli
fini kabul etmiş olduğunu be· 
yan ve fakat bu planın gönül
lülerin gerek çekilmesine mü· 
teallik esaslı tedbirler ile ls· 
panyadaki iki tarafın muharip 
sıfatının tanınması arasında 
tesis etmiş ölduğu rabıta hak· · 
kında ihtirazi bir kayıt der· 
meyan etmiş bulunduğunu ilave 
etmektedir. 

Mahkum oldu 
Roma, 30 (Radyo) - Pa· 

risten bildiriliyor: Kont dö 
Şambrunu yaralamış olan Ma· 
dam dö F ontaj, bir sene 
hapse ve 100 frank nakdi ce· 
zaya mahkum olmuttur. 
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dürlüğünden: 2606 

No. Cinsi Mevkii 

:ı 1 H 1 1:1 ;f K.Uçük OCamJ Yazan: :4 

~ hıklıya Affetmiyorum.. Seher Batı ı:! 
~~~~~~- -~~~~~~ı 

RODOS-
Onun bakışlarının sertliği 

karşısında saatlerce yorularak 
hazırladığım dersimin ahen· 
gini kaybediyor, yaptığım va
zifelerde en küçük bir hata· 
nın mevcud bulunmaması için 
uyku saatlerimi verdiğim za· 
manlar bile bulunuyordu. Bu· 
na rağmen hocamın gözlerin· 
de hiç birşeyi beğnmiyor bir 
hissin ateşli gururu yanıyordu. 
Düşünüyordum.. Hocamın be
ni takdir etmeyişindeki sebebi 
anlamıyor, çocukluk devre~i 
içinde yaşıyan ve genç kızlığa 
daha birçok şeyleri bulunan 
bir haşarı hesabına buna ta
hammül edemiyordum .. 

Bir gün; ufak bir kır ge
zintisinden dönmüş, mektepte 
bir koltuğa uzanmıştım .. Elim
de bir doktorun sıhhi bir 
etüd üzerin<: yazılmış iyi bir 
kitabı vardı .. 

Gözlerim sayfalar üzerinde, 
bilmiyorum, ne kadar bir za
man kalmıştı. Birdenbire ho
camın sesi kulağımı doldurdu .. 

Alaylı bir gülüşle: 
- Roman mı okuyorsunuz.?. 
Diyordu. Hiç birşey söyle· 

meden odamıza çekildik. Ha
zırladığım vazifeleri göster
dim, dersimi bitirdim.. Fakat 
nerede ise hıçkıra hıçkıra ağ· 
lıyacaktım.. O hala için için 
gülüyordu. 

* • * 
Aradan iki sene geçti .. 

Mektebi büyük muvaffakıyetle 
bitirmiş, Fransızcayı kendi 

lisanım kadar benimsemiştim. 
Babamın arkadaşlarından Şem
si, Avusturyadan geldiğinin 
ikinci ayına kalmadan beni 
istetmişti. Söz kesmek için 
babam eşi dostu çağırırken 
heıcamı da unutmamıştı.. Ba· 
bam büyük bir iftiharla: 

- Sercin, diyordu, sem 
yetıştiren hocanın elini op
sene .. 

Kalbim tıkanacakmış gibi 
çarpıyordu. Hocamın dudak
larında eski gülüşünü görme· 
mek için gözlerine bakmadan 
elini tuttum.. Saadetler te
menni ederken: 

- Sercin, adeta bir vekar 
demeti diyordu .. 

Caz bütün dehşetile çalıyor, 
dansedenler hummalı bir hızla 
dönüyorlardı. Memnun değil 
miydim, Şemsi beni mesud 
edemiyecek miydi?. 

içimde tuhaf tuhaf birtakım 
hisler saadete uzak kaldığı

mı işaret ediyordu. Şemsinin 
yanında hocamın ahenkli se-
sini duydum.. Beni ufak bir 
valse davet ediyordu. 

- ir iki defa döndükten son
ra yüzüne baktım.. Gözleri 
yaşlı, sesi titrekti .. 

Ben de aynı heyecan ve 
aynı yakınlıkla: 

- Müşterek kabahatlerde 
günahı iki taraf müsavi kabul 
eder .. Ben de mesud değilim .. 
Ne yapalım ki herşeye siz 
sebebiyet verdiniz hocam? 

Diyebildim .. 
Seher Batı 

7 Ev Tilkilik caddesinde 
28 Ev Karşıyaka lktısad S . 

473 Dükkan San'atlar mektebi yanında 
12 ,, 3 üncü Karaosman cad. 
33 Mağaza 2 inci Belediye caddesi 
35 ,, 2 inci Belediye caddesi 
29 Dolap Bakır Bedesteni 

116 Mağaza Peştemalcılarda 
t 7 ,, Bekirpaşa hanında 

10 Baraka Karşıyaka Celal bey sokağı 
85/87 Fmn Karşıyaka İktısad sokağı 

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

yazılı akar kiraya verilmek üzere 25-7-937 gününden itibaren 
10 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şart· 
ları öğrenmek istiyenJerin her gün Hususi muhasebe müdü
riyeti Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 5·8-937 perşt!mbe günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 30-31-1-3 

• 

" CASiNO DELLE ROSE,, gazinosu
nun açılışı RULET - BAKARA 

l.;düriyet S A 1 T (Rodos - San Remo - Campione d'ltalya) 
. . ... • •• ·., . •, !":' 

. ·. ~ ...... \ •. ~ .ı : ~ . -~ ~ ._.. ... . "' '!' • ' , 
Türk Hava Kurumu 

Biiyiik piyangosu 
4 üncü keşide 11 Ağustos 1937 dedir 
Büyük ikramiye 50,000 liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

Alaşehir icra dairesinden: (14) ten (16) ya kadar rnüd· 
937 / 502 det içinde açık arttırma sure· 

Alacaklı: Sakarya M. den tyile yapılır ve belediye del· 
Murat oğlu Selim ve kansı lalı tarafından yüksek sesle ÜÇ 

Dudu defa nida ettirildikten sorırıı 
Borçlu: Kavalalı Mü' min en fazla arttıran üzerinde br 

o1 1u SülE-yman :akılır. 
Borç ve müstenidatı 23/12/ 1- işbu gayri menkul üı~· 

936 larih ve (318-417) No. lı rinde irtifak hakları ve faıt 
ilamla yüz lira ve mahkeme isteyen ve sair haklar iddiıı: 

·1ıı ve ıcra masraflarile vekalet . sında bulunanlar varsa tarı 
ücreti. ilandan itibLrrn (20) gün içiıı' 

Satılacak G. Menkul: Ala- de evrakı mü .. iJiteleriyle bİf; 
şehirin dikili taş mevkiin<le likte icra dairesine mürac.81 

Mart 933 tarih ve 59 No. lı etmleri lazımdır. Aksi hald.~ 
tapuya merbut beş dönüm hakları tapu sicilinde sab• 
bağın hududları . Şarkan çalık olmadıkça arttırma tutarı01ç 
oğlu tarlası: gar. Murat oğlu paylaşmasından mahrum bırB' 

U B
, A Ahmet, şimalen pomak Hasan kılırlar. 

· Ramazan, cenuben yorgancı 2- Dallaliye ve tapu hııf~ 
bagv laril~ mahdut bagv ın ta· ları alıcıya ve vergi borçlıı 

~ \ 
Çekoslovakyadaki Lehistan aziyeti evsa ı : ar an ü- Alıcı satış tutarını s ed 1 

'ıı t4G1·iiı mavmı, ( ş k H borçluya aittir. 1 t ıı' 
seyin oğlu Akhasan tarlası diği ande vermeye mecbt1r ~ 

.4.fman çocukları Zahire ihracatını garben Mümün dayı ve Ah- Vermediği takdirde önce ".0~ 
Bertin, 30 (A.A.) - D. N. kayıd altına aldı • re ' met çavuş bağını tefrik eden duğu bedel üzerinden birı:~ 

B. Ajansı bildiriyor: Varşova, 3o (A.A.) - Zirai 'i;•~;r.ı,.F?l.,.l!llf!~~~R""'jiijiilııılN1 yol şimalen pomak Hasan müşteriye teklif olunur. t<a 1, 
mahsulat fiatlarının temevvü· .. de 

Bir müddet evel Kızılhaç oğlu Ramazan tarla ve bağını ettigw i veya bu miktar be ,, 
cüne mani olmak üzere hüku· t•t 

cemiyetinin teşebbüsü üzerine f ayıran yol cenuben karabübtr herhangi isteklisi çıktığı 1 r met buğday, çavdar, yula ve ~ı 
Teplitzdeki Almanlar cemiyeti ince un ihracatının müsaade- Jzmİr gümrükleri başmüdür· oğlu Hüseyin bağı ile mah- dirde onun üzerinde bıra · '" 
ile Reichenberg mıntaka ko· siz olarak yapılmasını menet- dut bilmesaha beş dekar 24 Böyle bir alıcı çıkmaz ·ıl 
misyonu Çekoslovakyadaki Al · miştir. Bu baptaki kararname Jügu.., •• nJen: metre 25 santim olan ve için· müşteri evvelce almağa r~1: 
man çocuklarının yaz mevsi- ı Ağustostan itibaren meriyet de beş adet zeylin ağacı göstermezse üzerinde bı~,-11 
mini geçirmek üzere Alman· mevkiine girmekte olup müd· 1 - Baş direktörlüğümüzle ithalat ve ihracat gümrük mü- mevcut bulunan bağın tamamı. ma kararı bozulur ve b ~~ 
yaya gönderilmesi hakkında deti bir senedir. dürlüklerinde açık bulunan daktiloluk vazifelerine me· Muhammen K: Ma'a tefcr- menkul tekrar 15 gün °\,r 

bir teklif almışlardır. lilde grev mur alınacaktır. ruat bağa iki yüz elli lira detle arttır:naya çıkarıhr.g•(.~ 
Çekoslovak makamatı bu 2 - Bir dilekçe ile talip olanların bu hllsusta ibraz olun· kıymet biçilmiştir. menkul muayyen günde ',ıs 

1300 Maden amelesi ması lazımgelen evrakı müsbitderininin ncl~rden iba· B' · · G h ı ı l s•11' seyahatin arzu edilmiyen bir ırıncı ar. ün, me a , arttırma i e yapı an Jt 
işi bıraktı.. ret oldugv unu ve ne gibi şeraiti haiz bulunacaklarının t· Al h' · d · · · ki . ·· · d k .. r c vaziyet tevlit etmesinden kork- saa ı: aşe ır ıcra aıresı ıste ı uzerın e ta ·arru ~11 

Lil, 30 (Radyo) - 1300 öğrenmek üzere Bas direktörluğümüze müracaatları .. - d 6 /9'937 ·h· b d ı k b·ı · d bır• malan üzerine bu çocukların · onun e tarı ınc ras· e e mu a ı ın e . fı< 
maden amelesi tarafından grev lazımdır. ı k d k Berlindeki Çekoslovakya orta 1 d 1 B L ayan pazartesi günü saat 14 i ·i arttırma arasın a · .. 1 ,. t,t~ 
i an e j miştir. u greve e· 3 lmtihan günü 16 /8/ 937 pazartesi günii .saat 13,30 6 k d f f ı--

elçiliği nezaretinde misafir ed - histanlı bir amele hakkında dadır. ten 1 ya a ar müddet için· iat ve masra va yu I 
leceklerine dair teminat veril · patronların verdikleri bir ceza de açık artırma suretile yapı· faiz ihalenin bozulınasıJl~dtl 
mişti. 4 Baş direktörlükten öğrenilerek tanzimi icap eden ev· lacaktır . bebiyet veren müşteriye o 

sebeb olmuştur. rakı müsbitelerin nihayet Ağuslosun 13 iincü gününe A t t Y k d · ·1· JJ 
Buna rağmen Çek maka- Sen Kentenden alınan bir t ırma şar ı: u arı 8 ya- tın ır, .1.irı· 

kadar ibrazı lazımdır. 31 1 3 2625 1 · k l t ·· B ·1 1'"· matı bu yardım işine muva· habere göre, çiftçi amele grevi zı .1 gayrımen u o uz gun irinci arttırma ı c k (ıl 

fakat etm~mişlerdir. genişlemekte ve zirai vaziyet inhisarlar umum müdürlügw Ü müddetle 2817/ 1937 tarihin· arttırma arasındaki far 
1 

~41 
Selahiyettar Alman mahfel· vehamet kesbetmektedir. den itibaren satışa çıkarıl· tutarı hükme hacet kalfll~~ 

!erinde bu hattı hareket Al- Polis mektebine gidenler lziİıİr başmÜdÜrlüg"' Ünden: mıştır. Şartname herkesin gö- zın birinci müşteriden 
manyaya karşı gayri dostane fstanbuldaki polis mektebine rehileceği icra divanhanesine şekilde tahsil olunur. ~ııt1 
addedilmektedir. Zira Çek girmek için lzmirden talib Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmış ve kalabalık yerlere yapıştırıl- işbu gayri menkul )'Ll p.lf 
makamatı Sudet Almanlarının olanların evrakı, mekteb mü· kalın çul ve 4206 kilo ıskarta çul ve kanaviça parçaları pa· mıştır. Artırmaya iştirak için yazılı şartlar dairesinde uıl 
çocuklarının Danimarka, Avus· dürlüğüne gönderilmişti. Talip- zarlıkla satılacaktır. muhammen kıymetinin °o 7 5 şehir icra dairesinde sil fı1 
turya ve fsviçreye aynı' suretle lerin 1 Ağustosta lstanbulda, I 1 nisbetindc depo akçesi veya ğından isteklilerin ve .,it~ 

k b 1 ı ı steldilerin 144,20 lira teminatlari e 4 181 937 günii saat b t·,,e·· ıı 
seyahatlerine hiçbir itirazda me tepte u unma arı azım milli muteber ir banka nıek- muh'.imat aımak iş •ı.ıc P." 

geldl·x.;nden mektebe girmek 15 te başmüdürlü~ümüzdeki lcomisyana gelmeleri . 2639 t b t d. d· ı · tt 937 502 N ı d y:ı ı ' bulunmamıştır. ~· ~ u u ev ı e ı mesı şar ır. / o. u os • .. 
11
,, 

h istiyen (150) genç lstanbula A k A f b •k ) •• Gayrimenkul yukarıda yazılı şehir icra dairesine nıtJ(;6ıql 
A med Rasim gitmişlerdir. s erı a rı a ar umum mu- mahaı gün ve saatte satılığa ıar• ilan olunur· , 

için lstanbul Halkevinde -= AD •- d çıkarılır. Ve be lediyr deltalı • g 
ıhutaı yapıldı ·ooRSA... ürlüğünden: tarafından üç defa yiiksek 1 • • •JitJ' 

fstanbul, 30 ( Hususi ) - 1000 M •kt b sesle nıda ettirildikten sonra zmır SiCi )ti' 
Halkevinde bu akşam merhum etre mı . a 1 Ceviz gayrimenkul en fazla isteklisi ret meınut 
Ahmed Rasim hakkında ihti· a .., üzerin le hırakılır. Sürülen be-
fal yapılmıştır. Bu münasebetle Ozum satışları tomrugu del muhammen kıymeiin % g"' undan: 
birçok hatipler, merhumun ha- Ç. Alıcı K. S. K. S. Tahmin edilen bedeli 40,000 lira olan yukarıda mikdarı 75 ini bulduğu takdirde Üze- · ret 
t a t · d k .. 1 1 3 E f B 13 50 13 50 Hı'kmet Tabak tıcal '<:'' ır sını azız e ere soy ev er sna an. 1 C rinde b,rakılma kararı verilir. µ• yazı ı eviz tomruğu Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın M şa 
vermişlerdir. Zahire satışları Bulmadığı takdirde üzerinde vanilc lzmirde are d ıııit' 

alma komisyonunca 13-Ağustos·937 Cuma günü saat 15 de d e (1 
Polis divant Ç. Cinsi 5. K. K. S. k f bırakılma yapılmaz ve onbeş bulvarında 8 No. 8 etitı' 1ı> 

P 1. d. d E B apalı zar la ihale edilecektir. Şartname 2 lira mukabilinde · ticsr ~ 
o ıs ıvam, ün mniyet 35 uğday 5 625 5 625 gün müddetle ikinci artırmaya inşaat malzemesı k'ıfl " 

müdür muavini B. fsmail Kün- 349 Arpa 4 50 4 50 komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3000 bırakılır. pan Hikmet Taba kş~~ 
tayın reisliği altında toplan· 184 K. Darı 6 8 lirayı havi teklif mektuplarının mezkur günde saat 14 de ka- ikinci arttırma giin, saat ve licaret unvanı ticar.ctiliıt 'JV 
mış, bazı polislere aid suç. 296 Nohut 6 25 6 25 dnr komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu· mahalli: Alaşehir icra dairesi hükümlerine gore sıc tt 

k k 1 ve 
evra ı Üzerinde müzakerede 177 B. Pamuk 43 47 nun 2 vc> '.'-\ ncü maddelerindeki vrsaikle mezkfır gün v sa- önündr 22/9/937 tarihine rast · numarasına ·<lyı 

• hnlıınmn« v,. lc.ararlar.almı.'9'• ı.q2 KPn Pala 250 )90 ~tte kom1svooa m.ura~atları. 24 26 28 30 2448 layan Çarşamba gııniı saat cdildığı ılan olunur· 
_J~~-----============::.::....:.....--.:=-~~~-.:...~~~~~ ........ ~~---~~;..;..;;.;..;.-iii..İllİllliıiiim ............................. :...~~~=-==..::::~~.j:::.::,'::7. 70 
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Numara - 82 
ANADOLU Sayfa 7 

~Yazan: M. Ayhan ~iz.mir harici askeri satın alma ilanları 

1 Burnava Tiimen satın alma komisyonundan: 
ı Cinsi Mahallı Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa 

Kilo min tutarı t e minatı şekli 

2607 
Tarih Giın Saat 

..,, 

2~ğan, yanındaki hizmetçi kızdan 
'Uyara hakkında malô.mat ~alıyordu ----
0. ~?~usu ya, ben Kiyaranın araziyi zaptetmiş. Onlar, iki - Siz bir başkası... Bir 
~tııını sevdiğinden şüphele· kardeş çocukları oluyorlar.. başka erkek .. 

lli)rorum. Doka, Dorotayı da çok sev· Doğan güldü: 
Dotan titredi. Hafif bir diği için, bugün Kiyaranın iz- - Evet, bir başkası .. Fakat 

ltale: divaç merasimi şerefine bütün korkmayın, ne ondan yaşlı, ne 
- Acaba kimi dersiniz? o dargınlıktan silmiş.. ondan geri, ne ondan çirkin. 
Diye sordu. Artık yürüyelim değil mi? Kız şakaklarını tutarak pen· 
- Bilmem.. Herhalde şu - Eveti cereye doğru koştu ve kapak-

b~~da gördüklerimizden hiç - Geceyi burada geçirmek lan süratle açtı; Doğan da 
L.tı değil.. Fakat o kızın kal· kararını da verdin tabii.. onu takib ediyordu. Onun 
0•ni k k 1 d - Ona ne şüphe? .. Fakat azanaca o an, ünyanın yüzüne baktı: 
tn b ht' k ğ'd' kat'iyyen ışık yakmıyalım .. a ıyar er e ı ır. Bu, emniyet veren ve insanı 
1_ liizmetçi kız bunu söyler· - Evet, daha iyi olur. dikkatle kendisine çeken gü· 
~en le Pencereler s1kı sıkı kapalı 
~· . UYVetli kuvvetli, Doğanın idi. Hizmetçi kız, bir tanesini ıel, hem de çok güzel bir 

•nı sık'tı: çehre idi. B aralamak istedi. Doğan bırak-
~ u bahtiyarlığı sen de madı. Bir şişe şarap getirdi: Hayretle, adım adım geriye 

ınnak isterdin ya? B çekildi: - irkaç tane içelim de .. 
- Ona ne şüphe!. - Siz kimsiniz? .• Söyleyin, 
D Yumuıak, geniş ve kuştüyü 

,. .. oğan, genç kızın vücudü· b siz kimsiniz?. ... u ir yatağa serildiler. Şarap b ı 
~bn· titrediğini ve kolunun ateş b - Yok, böyle ir sua tev-
6, iraz sonra her ikisinin de da· 

ı yandı"" ı ani t O cih etmeyiniz. 
Qa h l"ın amış 1

• ' marlannı tutuşturmuştu. Do· _ Nasıl olur?. Tanımadı· 
.1_~_.akkak ki, kadınlığın zayıf ğan her ne pahasına olursa l 
'18.:akalarından birini geçiri· ğınız bir genç kadın a yatağa 
y olsun, bu hizmetçi kızdan, S b k I Odtdu. Bu zafından istifade giriyorsunuz. onra, aş a a· 
t kendi emelleri için daha çok l .. · 
1 

erek ondan daha bazı ma- nnın macera arını oğrenıyor· 
üınat I b'J' d istifade etmeği kararlaştırdı. sunuz. Şu halde siz .. 

a a ı ır i: B d O ir saat sonra irsekJerinin Doğan, derhal onun sözünü 
1'İ - ur ·dedi- biraz gözle- üstünde doğruldu: kesti: 

ı ~:~::~~klan zaman vücut- - E, güzel kız, şimdi de - Sakın bir kelime fazla 
tri b· b beni dinle balcalıml söylemeyı·n .. Bu geceyi, tatlı 
d ıri irine o kadar yakın· z k h J k d 

1 lci • ev ve sar oş u için e bir hatıra olarak saklıyacağım. 
... yarı sızmış olan kız hayretle Ben, sizin asillerinizden daha 

ırı·- Dorotaya hıyanet etme- doğruldu: çok asilim .. 
'' olacağımı bilsem.. - Anlamadım.. - Fakat yaptığınız iş, asa-
- Ne yapardın?. - Şimdi de beni dinle ba- letlilerin işine benzemiyor .. 
- Seni şimdi kollarımın kalım .. istersen şu pencereyi - Size, rasgele bir yerde 

~tasına alır, dudaklarından aç ve yüzüme bak!. kalbimi verseydim beni red· 
0Perdi m.. Hizmetçi kız korkudan sen· deder miydiniz? V Korkma, hıyanet olmaz. deledi: - Sonu Var-

llııl e genç kız, Doğanın kı· lzmir Komutanlığı ilanları 
"'1 darnasını beklemeden ona 

ldı: f zmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
İat- Demek ki Kiyarayı da idareleri fstanbul levazım amirliğine bağlı mücssesat için 100000 

erdin.. yüz bin kilo yoğurdun kapalı zarfla eksiltmesinde verilen tek-
- Hiç şüphesiz.. lif mektubu usulüne uygun olmadığından red edilmiştir.Pazar· 

r - Sana bir şey söyliye· lığı 3·8·937 salı günü saat 15 de Tophanede satın alma ko-
•ıtı mi?. misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17000 on yedi bin 
- Evet!. liradır. İlk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi lkomisyonda gö-

il - Bizim Prensesin sarayı rülebilir. İsteklilerin kanuni vcsikalarile beraber belli saatta 
~ Dokanın sarayının arasın- komisyona gelmeleri. 31 1 2636 
h da bir gizli yol vardır ve lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
tt~lol doğruca, Kiyarının 1 - Ankara garnizon müessesatı ihtiyacı için kapalı zarfla 
aj 1 bulunduğu saray köşe· eksiltmeye konulan 130 ton koyun etine istekli çıkma· 

ttdelci odaya çıkar.. dığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
- Üst kata kadar öyle mi? 2 - ilk pazarlığı 6 181 937 cuma günii saat 11 de Ankara 

L - Eveti.. Biliyorsun ki, Do· Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
l\tllın kt ılci sarayının ana duvarları ca ır. 
dt~r buçuk metre kalınlığın- 3 - Koyun etinin tutarı (49400) Kırk dokuz bin dörtyüz 
Çed ır. Hani bizim arka bah- lira olup muvakkat teminatı (3705) liradır. Şartnamesi 
d1a:_' Prensesle beraber otur- 247 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
ıunuz havuz vardı. 4 - f steklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
Do.ıı. k d sika ve teminat makbuzlarile yazılı .aün ve saatte 

~•n, en ini tutamadı: !> 

- Hangi havuz?. komisyona müracaatları. 2595 

hir;nç lcız , bu suali işidince lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
enbire şqırdı: 1 - Bir çiftine biçilen ederi 700 kuruş olan 1 O bin çift 

.._ Hangi havuz mu?. çizme ile bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 

.._ E 495 bin 800 metre haki astarlık bez kapalı zarfla 
tınd vct, evet anladım. Dal· ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

ırn da .. ....... 1 • 2 Çizmenin şartnamesi 350 ve astarlık bezin 744 kuruşa 
~enı . f~c o havuzun merdi· M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
bi., tr1nın dibinde, sağ tarafta 3 Çizmenin ilk teminatı 4750 ve astarlık bezin ilk te· 
f\o.. <lemir kapak vard1r ki, minatı 8687 liradır. ··•u .. 
~I> R0 ren, bir su mahzeninin 4 Çizmenin ihalesi 3/8/937 salı günü saat 11 de ve 
~Ol •tı sanır. Halbuki bu, gizli astarlık bezin ihalesi ayni gün saat 15 tedir. 
~k kapağıdır. Ortasında 5 Bu eksiltmelere gireceeler kanuni teminat ve 2490 
~" bir çivi başı vardır. sayılı kanunun 2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı bel· 
~~1_üç defa kuvvetle basınca gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden be· 
ti.?ı." derhal açılır ve içeriye hemehal bir saat evel M. M. V. satın alma komisyo-
·~unce '- nuna vermeleri. 16 21 26 31 2368 ~~ ııtendiliğiııden kapanır. 
~t . ken de aynı suretle, fa· lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonandan: 
ba.

1
h1Çt. taraftaki çivi başına 1 Kırkaltı kalem eczayı baytariye kapalı zarfla satın 

,.. alınacaktır. 
.._ p 2 Tahmin edilen bedeli 15400 onbeş bin dört yüz lira 

llıtı k renses Dorota, Doka· olup ilk teminat parası 1155 liradır. 
....., • rabasıdır, değil mi? 3 ihalesi 4/8/937 çarşamba günü sual 11 de Ankara 

b-., Evet, fakat daha bugün M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
~ lbl~r. Malum ya, araların· 4 Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyenler her 
~ı bir aile ihtilafı vardı. gün Ankara M. M. V. Satın alma komisyonuna mü-

Prensesin babası, Do· racaat edebilirler. 
~lllD• art emdik ve S - Munakasaya aireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

Lira Lira 
Un Aydın 10000 1200 90 Pazarlık 3/8/937 Salı 

Salı 

Salı 

Salı 
Salı 

Salı 

9,30 
10 
10,30 
11 

Un Tire 20000 2400 180 Pazarlık 3/8/937 
Un Ödemiş 8500 1020 77 Pazarlık 3/8/937 
Un Burnava 10000 1200 90 Pazarlık 3/8/937 
Kuru ot Burnava 16000 560 42 Pazarlık 3/8/937 15 

15,30 Saman · Burnava 12000 294 23 Pazarlık 3/8/937 
1 Yukarıda miktar ve mahalli yazılı un, kuru ot ve saman hizalarında yazılı saatlarda 

olmak üzere 3181937 salı günü pazarlık suretile alınacaktır. 
2 
3 

Umum tahmin tutar1arile muvakkat teminatları hizalarında yaz.ıhdır. 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelme!eri. 

--~-------------iz mir birinci icra mem•Jr· Deniz Levazımı satın alma komisyonundan: 1-Tahmin edilen 
bedeli 15875 lira olan 50 ton benzollu benzin 16-Ağustos-937 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1190 lira 63 kuruş olup şartna· 
mesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada buluı:ıan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 31-5-10-15 2615 

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

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

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

25 31 4 9 4444-2540 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki
losuna tahmin edilen bedeli 26 kuruş 40 santim olan 60000 
kilo toz şeker 11 ağustos 937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münaka
saya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1188 liradır. Şartnamesi komis
yondan hergün parasız olarak alınabilir. 

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

27·31 ·5-10 /24477539 

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

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

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

27 31·5-10 4476/2542 

Manisa iskan müdürlüğünden 
Keşif bed. 

Mevkii Tip Cinsi Tek ev Ura 
Alaşehir kazası dl'rcköyünd~ 3 Kerpiç 31 14229 

1 - Yukarıda yazılı 31 tek göçmen evinin inşası 16-Ağus
tos-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,30 
da Manisa iskan müdürlüğünde kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri de dahil olduğu 
halde bilumum malzemesi müteahhidine ait olmak 
üzere inşaat anahtarları teslim edilmek suretile yapı· 
lacaktır. 

3 - istekliler yukarda yazılı kıymete göre 0o 7 ,5 nisbe
tinde teminat akçesini teslimi vezne etmeğe mecbur
durlar. 

4 - Bu evlere ait keşifnameyi fenni idari ve münakasa 
şartnamesini ve planını isteklilar Manisa iskan mü· 
dürlüğünde ve Alaşehir kaymakamlığında göriilebilir . 

5 - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 16-8-937 
pazartesi giinü saat 13,5 ğa kadar Manisa İskan mü· 
dürlüğüne vermeleri, kapalı zarfların posta ile gönde· 
receklerin mezkfır kanunun 34 üncü maddesine riayet 
etmeleri ilan olunur. 31 4 2617 

hınir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
l - Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

2 

3 

eksiltmeye konulan (42) ton koyun etine istekli çık
madığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
İlk pazarlığı 6 181 937 cuma gunu saat on beşte An· 
kara Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 
Koyun etinin tutarı (15960) On beş bin dokuz yüz 
altmış lira olup muvakkat teminatı (1187) liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddderindeki vesika 
ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte komis· 

lağundan: 2622 
Bir borçtan dolaya tahtı 

hacze alınan 143 adet ızgaralı 
tahta sandalya açık artırma 

suretilc 11 /81937 tarihine mü· 
sadif çarşamba günü saat 11 
de yeni müzayede bedeste
ninde satılığa çıkarılac :tktır. 

Bu artırmada satış bedeli 
muhammen kıymetinin % 75ni 
bulmadığı takdirde ikinci ar· 
tırmas1 14/8/937 cumartesi 
günü ayni saat ve mevkide 
yapılacaktır. 

Taliplerin müracaatları ilan 
olunur . 

Kemalpaşa icra dairesinden: 
lzmirde hacı Fettaha 700 

lira borçlu Örenden Hacı 
Ali oğlu Rizanın Örenin Arık 
altı mevkiinde vaki şubat 326 
tarih ve 527·6 ve 7 numaralı 
tapuya müstenit şarkın Haci 
lbrahim oğlu Hacı Mehmet 
garben Hacı Osman oğlu 
şimalen Halil cenuben Haca 
Osman bağlarile mahdut 8 
dönüm genişliğinde ve ziraat 
bankasına 258 liraya birinci 
derecede ipotek 2000 lira 
muhammen kıymetli bir kıta 

çekirdeksiz üzüm bağı satıl
mak üzere müzayedeye veril
miştir. 

1/9/937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 11 den 
12 de Kemalpaşa icra daire· 
sinde yapılacak birinci artır· 
masında teklif edilecek betleli 
muhammen kıymetinin yüzde 
75 i bulduğu takdirde ihale 
edilecektir. Noksan bir bedel 
teklifi halinde müşterinin mül· 
zemiyeti baki kalmak şartile 
artırma 15 gün uzatılır. 

16/9/937 tarihine müsadif 
perşembe günü aynı saatta 
yapılacak ikinci artırmasında 
teklif edilecek en son bedeli 
mubammen kıymetin yüzde 
75 i bulmadığı takdirde satış 
düşürülerek 2280 numaralı 
kanuna tevfikan borç beş s~ne 
taksite bağlanacak. 

Almak istiyenlerin ihale 
vakitlerinde muhammen kıy· 
mete göre yüzde 7 buçuk 
nisbetinde teminat akçesile 
icra dairesinde hazır bulun· 
malan ve fazla izahat istiyen· 
lerin bu günden itibaren aç1k 
bulunan şartnameyi görüp 
tetkik eylemeleri ve bu mülk 
üzerinde bir guna hak ve 
alacak iddiasında bulunanla· 
rın 20 gün zarfında icr .ı dai· 
resine müracaatları aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit ol· 
mıyanların paylaşmadan hariç 
tutulacağı il ar. olunur. 

Dosya No. sı 552·35 di&-. 

Birinci Sınıf Mutahassas 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk 
ları ve elektrik tedavisi 

3 üncü maddelerindr. ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
lzmir - Birinci beyler sokaX-ı 

yona müracaatları. 2596 

kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 5 

Elhamra Sineması arkasında 
sftatmdan en aı bir saat evvel Ankara M. M. V, Tt"lefon : 3479 
sabnalma komisyonuna vermeleri. 17.30-1;.31 1930 ... _ _ 



Sayfa 8 ANADOLU ~ Temmuı 937 __,,, 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b1 

17 A rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
vapur centası ............................................... , .............................................................. .., 

ROYAL NERLANDAIS "UMDAL,, Umu. - iç hastalıkları mütehassısı - AskerAımekteblere 
KUMPANYASI AD • A t D c: 1A1 y k 

"TRAJANUS,, vapuru 31 mı enız cen a. r e a ar 1 n 
Temmuzda limanımıza gelıp lığı Ltd. • Calebe alınıyor 
yükünü tahliyeden sonra ROT Hellenic Lines İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
TERDAM, AMSTERDAM ve ikinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar· 1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liselerile 
HAMBURG limanları için yük Limited ş1sında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş- Konya ve Erzincan Askeri Ortaokullarının bütün sınıf· 
alacaktır. lamıştır. Telefon, 3956 !arına, Kırıkkale' deki San' at lisesinin birinci (9) sınr. 

"HERCULES,, vapuru 7 PHELPS LiNE Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı- fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
Ağustosta limanımıza gelip "UTSIRE,. vapuru 20 Tem· manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıfların• 
yükünii tahliyeden sonra BUR muz beklenilmekte NEVYORK .. ____ ıs talebe alınacaktır. 
GAS, VARNA ve KÖSTEN- limanı için yük alacaktır. .. 2 Kııydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütÜfl 
CE limanlan için yük alacaktır. "TÜRKIA,, vapuru 26 tem· Tabı•atın şifa kaynakları askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

SVENSKA ORIE LINIEN muz beklenilmekte ROTTER- 3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temmuıd• 
"BARDALAND,, motörü DAM, HAMBURG ve AN- K k 1 ı başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli 

IOAğustosta limanımızda bek- VERS limanları için yük ala- ara or 1 ıca arı mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar de-
lcnmekte olup ROTTERDAM caktır. , vam ~der. 
HAMBURG ve lSKANDI- "BELGION., vapuru 10 Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın- 4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarada bu· 
NA VY A limanları için yük ağustost beklenilmekte ROT· mlş, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette lunanlar Cebeci' deki Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
alacaktır. TERDAM, HAMBURG ve k b k 1 .1 "h I (K k ) 1 l l tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde a an erra su arı e şo ret a an ara oç ı ıca arı açı -
SERViCE MARITIME ROU· ANVERS limanları için yük mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec- oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde ~tu· 

MAiN KUMPANYASI 
alacaktır. b d ı b f d k . 1 B' . . k ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerınt 

rü e e i miş u şi a yur una gitme istıyen er ırıncı or· ·· t t l'd' ı Birinci kordonda "UMDAL,, muracaa e me ı ır er. 
"ALBA JULIA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA. MARSIL YA Jimao· 
ları için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

0aha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

UMUMİ DENiZ ACENTA· donda (12) numarada Seferihisar otobüslerine müracaat 5 Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını tamamlat· 
LiGi LTD. vapuru acentalı- etsin. Telefon : 2361 D. 15 tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde 
ğına müracaat edilmesi rica S?"irmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tar•: 
olunur. fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir isteklı 

Riz binasında No. 166 beyhude yere mektebe gitmemelidir. 
Telefon : 3171 6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mektebe kır ------·------Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 

dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri döP' 
mek için yapacakları masraflar tamamen kendilerifle 
aittir. . 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsasdt51 

nisbetindc mekteblere namzcd olarak alınırlar ve bufl' 
lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılın'' 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir selle 
V N Birinci kordon Rees binası d 

• • Tel. 2443 tahsil fasılası olanlar ve girmek için ııüfus kağıdın ' 

W F H VAN ELLERMAN LINES LTD. yaşını tashih ettirenler askeri mekteblerc alınamaz!•~· 
• • • .

1 

9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sın11'1 

D ZEE & Co "DRAGO,, vapuru 10 ağus- köy İlkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocuklar111j er • tosta LIVERPOOL ve SW AN- dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere kabu 
DEUTSCHE LEVANTE SEAdan gelip yük çıkara- edilir. 2210 ~ 

caktır. _ 

G. M. B. ~l.NI~AMBURG "LESBIAN,, vapuru 20 ağus· A d v·ı A • D • A E . "-ydın vilayeti daimi encü-
"KONYA,, vapuru 7 ağus· tosta LONDRA, HULL ve Y in 1 ayeti 81WI DCÜ• meninden: 

tosta bekleniyor. ANVERS ANVERSTEN gelip yük çı· • d 
ve HAMBURG limanlarından karacak ve ayni zamanda menin en: 1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke-Ortaklar yolun~~ 
yük çıkaracak. LIVERPOOL ve GLASGOW 1 _ Eksiltmeye konan iş Aydın memleket hastanesi pav- 11+465· 17 -=t- 500 kilometreleri arasında şose ve sınai imal• 

AMERICAN EXPORT Lf. için yük alacaktır. yonu 937 yılı bütçesine konan tahsisata göre bir kısım inşa· inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 
NES " LGERIAN ,, vapuru 15 attır. Bu işin keşif bedeli (13000) liradır. 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

The EXPORT STEAMSHIP ağustosta gelip LONDRA ve 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. a - Eksiltme şartnamesi . 
CORPORATION H ULL için yük alacaktır. a - Eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi b - inşa olunacak şose ve köprülerin tesviyei türabiyt51

' 

.. EXTAVIA" vapuru 7 ağus· Tarih ve navlunlardaki de- b - Fenni şartname ne ve şose ve kargir İnşaatına dair fenni şartname 
B d J k 1 l . c - Mukavele proı' esi tosa doğru bekleniyor. NEY· ğişikliklerden acenta mes'u- c - ayın ır ı iş eri gene şartnamesı 

YORK ve BALTIMOR liman· livet kabul etmez. d - Yapı işleri şartnamesi d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
ları için yük alacaktır. ---- e - Keşif evrakı ve projeler. e - Keşif cetveli ve projeler 

PiRE AKTARMALI LINES LTD. lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 3 - Eksiltme 2·8·937 pazartesi günü saat on beşte vilİ' 
1 L 1 VER PO OL 3 - Eksiltme 5·8-937 Perşembe günü saat on beşte Vi- yet encümeninde yapılacaktır. 

SEYR • SEFERLER I" · · ı k 4 - Eksı'ltme kapalı zarf usulı'ledı'r. "JESSMORE,, vapuru 1 ayet encümenıne yapı aca tır. 3~ 
"EXCALIBUR,, vapuru 30 1 Ek l l ı 5 - Eksiltmeye girehilmek için isteklilerı'n 1316 lira 

1 ağustosta bekleniyor. L VER- 4 - siltme kapalı zarf usu i e yapı acaktır. . 
temmuzda p REden BOSTON POOL ve ANVERS limanla· 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (975) lira mu- kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda 'f' 
ve NEVYORK için hareket kk t t · t · b d b k ~ d k" 'k l h · zıh vesikaları haiz olması Ja"zımdır. d k rından yük çıkaracak ve BUR- va a emına vermesı un an aş a aşagı n ı vesı a arı aız 

e EX~~ER,, vapuru 13 ağus- GAZ, VARNA, KÖSTENCE, olması lazımdır. ab - VTekalettend alınankmüteahhidlik vesikası 
1 SULINA, GALATZ ve IB- a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası - icaret o asına ayıtlı olduğuna dair vesika bit' 

tosta P REden BOSTON ve I b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatta.rı 1. 

NEVYORK · · h k t d RA L limanları için yük aJa- ı•rt" ıçın are e e e- caktır. 6 - Teklif mektupları üçüncu maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar encümende toplanan komisyona getir•"' ır 
cektir. DEN NORSKE MIDDEL- saat evveline kadar encümende toplanan komisyona gönderi- makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek ıoe if 

SEYAHAT MÜDDETi HAVSLINJE !erek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelrrı· 
PiRE • BOSTON 16 gün O S L O mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel· olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyic~ kapatılmış bu ıJ 
PiRE · NEVYORK 18 gün "BAALBEK,, motörü 24' miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edileme%· 
SERViCE MARITIME RO- 1 bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2386 16 20 24 31./ temmuzda bekleniyor. SKEN· - ı 

.g~tfilTJR~,c~~~~uT3ı DERIYEDUNKERKveNOR- D 1 l6d21 27. 31 il 2:85 Askeri fabrikalar umum ıııiı.-
Temmuzda bekleniyor. KÖS· VEÇ limanları için yük ala· eV et emıryo arından. 2593 d•• ı•• .., •• d • 
TENCE, SULINA, GALATZ caktır. f Ur ugun en Vapurların isimleri, gelme Muhammen bedeli ile mikdar ve vası ları aşağıda yazılı • 
ve GALATZ aktarması TUNA tarihleri ve navlun tarifeleri mall~r 18 /~/ 937 çarşamba. gü_nü. saat ~6 da a~ık artırma Kırıkkale civarında Hasafl 
limanları için yük alacaktır. J suretıle lzmır Alsancakta 8 ıncı ışletme ıdare hına ında sa· hakkında bir taahhüde girişi· 

JOHNSTON WARREN lemez. tılacaktır. dede mevkı•ı•nde yapt1r1Ja-Bu işe girmek istiyenlerin 5668 kuruş muvakkat teminat 
- llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıllllllllllllllllllllllllllllll vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü k • t 
_ _ maddesi mucbince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına C8 IDŞaa .

11
• 

= A Kemal Ton ay - dair beyanname ve tekliflerle ayni glin sa~t 16 ya kadar lzmir Keşif beJdi 19439 lira 74 "kuruş olan yukarıda Y"zılı 'il. _ • = ~!sancakta 8 inci işletme komisyon reısliğinc ıııüracantl~rı şaaat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma k0111 lı 
= Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın· hastalıkları - lazımdır. yonunca 18 Ağustos 937 çarşamba günü saat 15 de k•P' = Bı·rı·ncı· Sınıf Mutahassısı - Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız alınır. zarf ile ihale edilecektir. r liN 
- - Cinsi Miktarı Siklcti Muhammen bedeli a r = (Verem ve saire) . = Kilo Lira Kuruş Şartname 98 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 1'tııf. 
- Bıısnınhane i tasyonu karşısındaki Uilıek 8okak Laşıoda 30 sayılı := Kopya presesi 214 12595 755 70 lerin muvakkat teminat olan 1458 lirayı havi teklif rne el,t' 
- ev ve muayenehanesinde ,.abalı saat 8 den ııkoam eaat 6 ya = --===~---------------------- !arını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ve!l11rııjd' 
- karlar hastalarını kabul eıler :: Cab·ıb alınacaktır ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 nCU·y"" 

Bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4151 llllllllİI Askeri fa b rı· ka 1 ar ~~;:~:~:,:.~."" Vtsaikle a;~ayye;, gü~ ve 4saatte k
02F6 ~ 

T. C. Ziraat bankası lzmir şu- ~ 
besinden: il daimi encümeninden: o~ 

Hükumete ait buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolara 
konma ve çıkarılmalarile nakliyeleri açık eksiltme ile 16/8/937 
p"zartesi günü saat 15 te bankada toplanacak komisyon ma· 
rifctile isteklilere ihale edilecektir. 

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

29 30 31 2585 

Um Um m U•• d u•• rl u•• • . (9412) lira açın tutarlı olup açık eksiltmeye konul~ 1'il0' 
lzmir - Menemen-Bergama yolunun 20+000-25~ klll'dr 

v •• d metroları arasındaki şosenin esaslı onarılmasına istekh ç~ ce (.f 

g u n en. ğından ötürü 2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesi gerel111 1-" 
• siltme müddeti 10 gün uzatıldığından isteklilerin adı ge~d~ik '~ 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. hükümlerine göre haznlıyacakları teminat ve müteahh1 
, 

isteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıhhat Ticaret odası belgelerile birlikte 9 Ağustos 937 P~6' 
şubesine müracaatları. 15-19-23-27-31·4·8·12·16·20 2333 günü saat 11 de il daimi encümenine bqvurulması. 


