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tahliye ediyorlar 

Nafıa Vekili cumartesi günü hareket ediyor 
r Yaptırdığımız""\ Ordu'!'uz~n.Trakyada ya 

yeni denizaltı pacagı buyuk manevra Vekiller Hef eti lnönünün 
riyasetinde toplandı Bir Fransız harp 

gemisile çarpıştı 
lstanbul, 5 (Hususi) -

Ta9mis gazetesinin yazdı
ğına göre, bizim hesabı
mıza inşa edilmiş olan 
ve Şerburg açıklarında 
tecrübesi yapıl~n bir de
nizaltı gemisi, bir Fransız 
harp gemisi ile çarpış
mıştır. Heriki gemi de sa-

Beş komşu ve dost devletin erkô:nıharbiye 
reisleri daveti kabul ettiklerini bildirdiler 

Belgrad, 5 (Radyo) - Türk 
orduım, 16 ağustosta Trakyada bii· 
yilk m anevralar yapacal.:tır, Tür.ki· 
ye Büy ilk Erkiinıbarbiye reisi ~la· 
reşal Fevzi Çakmak, Yu~osla\'ya, 

Romanya, Yunanistan, İran ve Irak 

crkfinıbarbiye reielerini manevra· 
lara davet eı mi,tir. Mezkiır dev· 
Jetler , bu daveti kabul etmişler ve 
manevralarda hazır bulunacaklarını 

bildirmi~lerdir. 

-·-· İktısad Vekili, Atatürke ve İnönüne son Şark 
seyahati etrafında malfıma't verdi 

\r ekiller Heyeti yeni itİıalit rejimini de tesbit 
etmiştir. Verilen karar yakında ilan edilecek 
, f ıı;tanbul, 5 (Hususi) - İktısad _ 

\ ekili B. Celal Bayar, Ziraat Ve. ---·--·----~--
~.ili U. Şakir, Maliye Veliki B. 

llnd Ağralı, l'\ııfıa Y ekili B. Ali 
Çktinltayıı ve inhisarlar \1el...ili B. 
AJ· 

kat/anmamıştır. Trakya manevraları, , ~imdiye 
\... ____________ ..) kadar Balk.adlarda yapılan ınaoe\'· 

1 Hana lııı ahalı ki Ankara ek· 
}lte!.i ile ~ehrinıize gelnıi~lerdir. 

\ t!killer. doğruca Floryı.y:ı gi· 
dcr,k J> ı. • ı f 1 •• - -. >ıışn·,.ı şnH't noııuaun 

t
1
'>a etinde lıjr ıopl rntı } upmı~lar· 

: •r. B. Cel.il Barnr. Ue\•cti \ek ile •çr ~ ' 
•ınnıuı ınüteııkılı gu:.-.ctcı• il rt' 

hev~ . 
• ORlln lıolunarak: Aark e' h:ıtı h k . \ ' 

ıt kıudn Bii)ük Şef Atnıiir1'e ' 'e 
'ekıl 1 rııeı lnöıriirır ııı:ılılmnt 

nrz ırr.· . 
• 11'>1111 iiy(ı U1 İ• Vt' : 

>' • - on iı;ıimada )eııi iılıulat 
t-Jın1iııi de kouu~ıuk. Yakındıı ilan 

edl'c .. ı.· 
ı;ız . llemiştir. 

l'. 1 t ıırıbul, 5 (llıı u_ij - Uaş\e• 
~lı r.nj~ General 1 mt·l lııöııii, lııı· 

tun ıı . . - k 
lılQJ~ı:. oryaya gıınıış \ 'e taıuı e 

ıı,, olmuştur. 

hri.1 •.anbul, 5 (Hususi) - Bugün 

~:_ ufrn Vekili B. 

D. Vekilimiz 
8ükreşten geçti. 
€vvela Varşovaya, 
30rıra Moskovaya 

gidecek 

n~~· Şükrü K aya 
~ja081u re~, •1 (AA.] - Anaılolu 
tiyOt : nın hu uı;i muhaLiri bildi· 

kı Ioak 1 'Ye \' ovaya gitmekte olan Da· 
1'-'t' cı.·ı· 

1 a ' l l \ e parti "imci sekre· 
~"ııı~ ~ülı.rü Kaya r:fnkatinıleki 
"t>e g 1LeraLer im ahalı Kösten· 
11'ıtı1 11 ıııiş ve Hıın1t·n lıükfımeıi 
11•Q le a Hariciye \'ekull.'li ~i)n-<i 
ılj ~ar, 1 .• 

1e~10 ' ıarıcıye lıucu i kul em 
"tıı rQ h. 
hl lliYet ;

1
• Şe ır ndırıa da Bükreş 

nııllı ı v ı ırelı.ıöril tara fırı dan kar· 
l 

ı r. 

ı" 1ükreş • 
""e k rnaelnlııııgiizarım ı z, Kös· 

~tlijtı Otısıılunııı;r. \ ' e konsuloeluk 
'~il ı ılıt • . 

<:r, • ~tıkbalıle IJUlunurnkıa 

~İlııhrılıili>e \ k · ı · ~ -k - K eıı f' ı ı :;;u ru aya 
~ l!ede 
1 

•!ı.ıı1 . n Bükreşe kı11lar olan 
1\f Crı rıj p n ltıı)llU lUmcn hi\l..tİmC l i ta• 
\ n~ttt t alıeis edilen ve Kö teoce· 

ag tren· b l~ nota ıne a~lunan hu usi 
·l~ d Ynpnıışlardır. \'e aat 

' S llükre~e gelmiolcrJir. 
01171 

6 ınc, sahifede -

Baıbakanımız General ismet lnönü 
Ali Çeıinl.:nya, buraıla hcş gün ka· nıiidürü a: Nejad, iwtiynzlı 9iı.let· 
lacakıır. ı'lafıa Vekili, cumarte~i ler müdürü mühendis B. Emin 
günü Sofyu, Belgrad, Berlin yolu ve de\lct demir)·ollıın cer dairetıi 
ilo Sıokbolıne hareket edecektir. nıüJürü H. Sedad, \'ekile refakat 

Nafıa \'ekalcıi kalemi mahsus edeceklerdir. 

Türkiye.Fransa ve Suriye 

Hem Sancakta Arablılık, 
hem de dostluk 

Suriye başvekili, bu ikisinin teli
fine nasıl imkan görüyor? 

lstaııbııl. 5 (Hususi) - ll ıı lebJe lıuluoan Fran ~anın Sariye ft•vkn)fi. 

de L.omi eri Konl aö ~larıel, hıı ayın on beşinde Antakyaya selecektir. 
~ ti konıi er lıeyana ımıla: 

- Tiirk. f.raoı ı .1. <loeıluğıı katlwkat lı.u \'\ı•llidi r. Dt•mi~l ir. 

Surİ}e Bnı,·ckili H. Cemil .Mürtlüm tle ~azeıeci lcre beyanatla 
hu lunmu;: 

- Bizim en büyük emelimiz, Sancakta Arablıhğın mubafoz:ısıdır. 

~laaınafib buna rağmen aziz kom~umuz Türkiye ile gen e dost kalaca· 
ğız. D rnİft İr. 

/ ngiliz deniz teslihatı: 

lngiliz donanması gittik
çe kuvvetleniyor 

Mareşal Fevzi Çakmak 
ralnrın en munzzamı olacak \ 'C 

müttefik devletler Türk ordusunun 
yük~k kabiliyetini görmek fırsa ll· 
nı elde edeceklerdir. 

--------------
Istanbulda 

5 Ev daha yandı 

------------
r Amerikada 20 bom-"' Akdeniz filosunun amiral gemisi 

b d t 
. de modern şekle konacak! 

ar ıman ayyaresı · Londra, ~ (A.A.] - İngilt r .:· da on be~er pusluk sekiz tane topu 

lstanbul, 5 (Hususi) -
Bu sabah Kasımpaşada 

bir yangın olmuş, 5 ev 
birden yanmıştır. t nin Akdeniz filo-=u m odern bir .\ardı r. Gemi tayyarelere karşı hu· 

Yap 1 rıyoruz h ale konulan ve )~akında ?tlaltaya suııi bir zırh ile müceh hezdir. 
&\'Jet eJecelt olan 31,100 tonluk -------=== ====== ====-- ------

Bir esli ha fabrikası inşası için de 200 
bin dolarlık tahsisat ayırdık 

\'urepite zırlıheile ebenı miyctli SU· lstanbul ve Ankarada spor 

Belgrad, 5 [Haılyo] -· Türkiye hiikiimeti n:ımıoa birlt·~ik \ ıne· 

rikaıla Klark Mnrtin H ! ~ürcldi~ı uıOcs-e<>e~i fahrikalarında 20 u~ır 

honılı:ırdıınan ıaypıresi iıışa cdilmek1t•ılir. Bu ıan::ırcleıin beheri on 
t.lört bin dolar kıyıneıiııdı·ıl ir. 

Aynı•a, Türkip~de hir e~liba fulırikıı ı io~a ı iı.;in ~ l illi J\lüdafaa 
Balrnolıgı ı•nırinc 2110,UOO dolarlık talı i~aı verilmi.ıir. Bn fabrikanın 
inşa~ı iı.;iıı lngillt'CI', Alııınııya vı• Jıalyıı şimdiden Türkiye bükfımcl İ· 
ne müracaat vı· t~klifleıdı: hul uomıışlnrılır. 

reıte ıahiye edilecektir. 

Diller ciheıten ııynı &urcı le 

moclcro bir bale konulan aynı t ip· 
teki )lala) a zırblı .. ı Ja Mıı l· 

taya gitmek üzt•re yola ı;ıknn~ıır. 

Zırhl ı Akflerı iz fi lo unun ami ral 

gemisi olan Gueen Eliınbetin yeri· 
ne kaim olaeaL.tır. 

Tuı; giynıı· merMiıni dola} ısile 
J ngilıt·re giımio olan Gueen El iz .ı · 
l.ıt•ı modern bir hale konul mak 

\. _ ___ _ _ ______ ___ _____ .) Ü7.ere Portemouılula kalacaktır. 

Donanmamızın yapaca
ğı ziyaretler 

Gal memleketi limanlarını zi· 
yarr.t etmekte olan Hoyal Oakın 
irah ettiği zııman lspanyol eularınu 
hareket eırıı ek üzere P lymouthda 
Lekledi~i malümdur. Varııpi te ve 

• .Malaya zırhlılan gibi Royal Oakın 

Bir kısmı Sivastopola, bir kısmı ltalya • - - -----
ve Yugoslavya limanlarına gidecekler Emır Abdullaha 

Şanlı Yavuzumuz 
f~tanLul, 5 (Hueusiı - Donanmamızın Rusya, Yugo lavya n~ İtalya 

eyabaıi ağu~tos ayında lıo:lıyncaktır. . 
Yav uz zırb lımızla il...i torpidomuz Sivastopola gidecek; diğer Wrpi· 

dolarımızla Jenizıtltı gemilerimiz de İ talyan ve Yugoslavya limanlarını 
ziyaret edeceklerdir. 

suikasd 
Fakat kurşun boşa 

gitti 
lstanbul, 5 (Hususi) - Am· 

mandan bildirildiğine göre, şar· 
ki Erdün Emiri Abdullaha 
suikasd tertip edi l miş, fakat 
akim kalmıştı r. 

Emir, otomobille şehirde 
bir gezinti yaparken otomobi· 
line bir kurşun atılmış, fakat 
mermi hiç kimseye isabet et
memiştir. Sıkı tedbirler alın· 
mıştır. 

Mülayim, Amerikan bo
ğasından kemeri aldı 

Güneş-Galatasaray maçında kav· 
ga çıktı, seyirciler bile dövüştüler 

Mülagim ve Amerikan boğası l zmirde güreşirken 
İiıtanbol. 5 (Hususi) - Milli Ankıırada iki takını milli kii· 

küme maçlanmn en mühimleri hu me oyıııılannın son karşılıı~mnları· 

haf ta İstanbul ve An karada yapıl · nı ) apmışlardır. Ankaragiicü Geuı;· 
mıştır. 1stanhulda Fenerbalıçe Be· lerbirliğini 4 ·0 )Cnmişıir. 
~iktaş ile oyoamıı ,.e l·O galib Jstanbul, 5 (llurnsi) - tüJ{ı. 
gelmili ıir. yiuı pcbli\'an, <lün ilçüocü dcfn 

Galatasaray • Güneş arasındaki 
olarak cenubi Amerilı.a şampi) oou 

maç gürültülü olmuı ve döğil~le 
sona crmiotir. Vaziyet ı.ı berabere meşhur Boğa ile karşılaşıın~tır. 
iken ve oyun bit irken, sporcular l\Iü.sabaka dnlıa ziyade Müliiyimin 
arasında kavga çıkmıa, hadi eye hakimiyeti nltıoda cereyan ctmi~ 
seyirciler de müdahale edince mü· ve BoAa gene yenilmiştir. Maçtan 
u baka tam neticelenmeden bırakıl· ıoora l\tüliiyim rampiyonluk keme· 
mııtır. rini almıwtır. 

, 



Sayfa 2 

!JiJ.tQ 
Çok çocuk davası 

Sabah .• Balkonumuzun altından kızlar geçiyordu. Ellerinde, kitaplar, 
defterler, imtihanları koouıuyorlardı. 

Kendi kendime söylendim: 
Kızlar, okuy1111, okuyun ve ana olun .. Tarihin cıı bO~ iilr. an.atı, 'l'O.rk 

kadınıdır. Doğurma~ı bir faı.ilct, bir ıeref, lıir ııaallt'l, bır vazıfe 

olarak bilrniyenler bu topra~ın kızı değildirler.. . 
Üatünde biilbüllerin ıaludığı, çiı;.eklerio koktu~u, meyvalann görfin· 

dllAü ( idaolar ve ağaçlar gibi, Türk evlerinin hepeiode, yavruıuaa den 
okutan aaalanu eeei, beıik baılanndao yükııelea ana ıarkıları duyulma· 
hcbr. 

Çocuklu• aaray, \'OCulr.lu viranenin yanında ue ne,eden, ne ioaanlık 
uadet ve hazzından haber verir .. 

Çocuk, aileden cemiyete giden yolun üıtfinde, en büyük Omid Vl' 

Jlbelifia mGjdecieidir. 
Terk k1111ndan her biri, göğeilne en az iki yavru baıımalıdır. Onun 

lltl, kanı Ye canı, iki yaYrUyu bol bol beıler. 

Ben böyle dtlttlnftr Ye töylenirken, kapının önfiade im.~ bir ıeı 
geldi. Bu, aimid •tan bir yavrucuktu. Mariz, nıka ve zavallı bir yavru· 
cak.. indim, hem ondan limit aldım, hem onunla konuıtom. 

Bana: 
- Annem haııa • dedi • çalıııımıyor. Bizim mekteplerde kapandı. 

Şimdi ıimit utaca1tm. Sonra dondurmacı çıraklığı yapacağım. Anneme 
Wru biqey alaeaAJm. 

Ba töaler bana, udece, bir çocu&un bir ailedeki lftaam ve ebemi. 
7eriai delil. ayni umanda çocoAun himayesi zaruretini de hatırlattı. 

Eftt, Terk kadını dotarmalıdır, fakat c;ocu~u himaye edilmelidir 'Ve 
ita laimaye ifi, devlete geçmeli, eoııyal, eıbhi .., tqkillth bir tekle ifrağ 
ohmmabdır. 

Çok çoçak, ıacak böyle bir yoldan tahakkuk elfcbilir ve biz de buna 
m8taas. 

Hlll o dava 
Epeyce zaman evci kaybol· 

muı ve izi bulunamamıı mira· 
1ay Farvest yeniden aranacaktır. 

Mirala)'ln taharrisine çıka
cak olan sefer heyeti 40 kişi· 
den mürekkebdir. 

lngilteredeki kuvvetli bir 
kanaate göre, miralay Farvest, 
yamyam bir kabile tarahndan 
mabud telakki edilmektedir. 
Heyeti aeferiyr. miralayı bu 
kabilenin elinden kurtaracaktır. 

Gazeteden evi 
Masaoaende Pican Kavda 

Eys Sitman adla bir mimar; 
baıtanbaşa gazetelerden ol· 
mak üzere bir ev yapmağa 
muvaffak olmuştur. Bu mimar 
evin eşyasını da gene gazete
den yapmıştır! 

Duvar. 215 biribirine 
yapııtanlmış gazeteden iba· 
rettir. Bu ev, öyle bir şekilde 
y.pılmııtır ki, baştan başa 
yatmur, güneı ve rüzgara ma· 
ruz oldutu halde zerre kadar 
bozulmak bilmemektedir. 

Gazeteden evin 1 S-20 sene 
hayata oldutu tahmin edil
mektedir. 

Garip kanunları 
Bir lngiliz gazetesi yeni neş· 

rolunan ve çotu Birleıik Ame· 
rikaya ait bulunan garip ka
nunlan toplamıştır. Bu kanun· 
lardan birisi •bir nisanda ateş 
yalcmak yasağı.. diğeri de Ka· 
rolinada •kadm vücuduna ben· 
ziyen likör şişeleri yasağıdır ... 

Kaliforniyada barlarda yük· 
sek sandalyeler menedilmiştir. 
Bunun sebebi de ayakta du
ran ıarhoşlann sarhoşluk de
recesinin takdir ve tayini imiş! 

Teksuta 1 S yqından apğı 
çocuklann satış veya müba· 
delesi memnudur. 

Posta tarihile all kadar 
bir ke91f 

Bostonda 1781 tarihine aid 
eski bir defter bulunmuftur. 
Bu defter, şehrin poıta mü· 
dürlerinden birisine aiddir. 
Bu müdürün vazifeli. Boeton 
ile Nevyork arum ldup 

Saime St!tli 

inin hizmetlerini bu deftere 
kayıtan ibaret imiş. 

O zaman pulun yok olduğu 
anlaıılmaktadır. Mektuplardan 
ağırlıkları ve sevkedilecekleri 
yerlerin uzakhtı niıbetinde 
ücret ahnrrd1. 
Şu hesaba göre, posta bir 

Amerikan icadı ve bir buçuk 
asırlık bir iıtir. 

va .. n hay•U 
Eski zama.nlarda Fransada 

vasati hayat 18 sene idi? 18 
inci asırda vasati hayat 29 
yaşı bulmuştur. 1789 da 32, 

1825 otuz yedi, 1850 de kırk, 
1911 de elli olmuştur. 

Ôdemifte 
Atatiirlı büatü ve 

yeni bir cemiyet 
Ödemiş, (Hususi) - Öde· 

mişte Büyük Önder Atatürkün 
bir heykelini yapbrmak ve bir 
Lise binUI kurmak maksadı 
ile tetekkül eden •Atatürk ve 
Lise Kurma Cemiyeti. dün 
onunal Batkam ilçebay Ha
şim Şerifin reiılitinde ilk top· 
lanhsmı yapmıt ve faaliyete 
geçmiştir. -----

Turgutlu 
Jıılı meaeleai 

hallediliyor 
Turgutlu, (Husufi)- Burada 

yapılacak elektrik santrala için 
genç bir mühendisimiz proje 
ve plinlar1 tanzim ile meş
guldür. Elektik fabrikası, be· 
lediye fidanlığı civarmda tesis 
edilecek, 250 beygir kuvve· 
tinde olacaktır. Ceryan, şeh
rin iki merkezine yeralh kab
losu ile verilecek buradan 
demir direklerle mahallelere 
tevzi olunacak, şehrin cadde 
ve sokakları, şimdilik bin 
lamba ile tenvir edilecektir. 
Fabrikada Zonguldak ve diter 
yerli kömürler yakılacak, tesi
sat sekiz ay zarfmda bitirile· 
cektir. Ceryan gündüz de bu
lunacak ve bu suretle hem 
tenvirat ve hem de sanayide 
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Adliye Vekili Petrol ve benzin meaeleai 
•• 

latanbultlan geldi, 
Ôclemiıe gitti 

Adliye Vekili B. Şükrü Sa· 
racoğlu pazar günü lzmir va· 
purile lstanbuldan şehrimize 
gelmiı ve vapurda istikbal 
edilmiştir. 

Şirketler U. müdürleri 
de davaya ithal edildiler --·-· Şirketler, diin akşama kadar be-

lediyeye hesab vermediler 
Adliye Vekili, vapurdan 

çıktıktan sonra şehrimizde bir 
kaç saat kalarak istirahat et· 
miş ve sonra refikasile bir· 
likte Ödemiıe gitmiştir. Öde· 
mişte Gölcükteki kötkünde 
bir ay istirahat edecektir. 

Komiserlerin 
imtihanı 

11 koiniaer 
imtihana girdi 

Polis komiserlerinin terfi 
imtihanlan dün vilayet salo· 
nunda yapılmışbr. Emniyet 
umum müdürlüğünden gt len 
imtihan suallerini ihtiva eden 
zarf, vali muavini B. Cavid 
Ünver, müddeiumumi başmu· 
avini B. Mazhar ve emniyet 
müdürü B. Saliheddin Aslan· 
korkuddan mütefekkil heyet 
önünde açalm11 ve imtihana 
giren komiserlere okunmuştur. 

imtihana 11 komiser rir· 
miştir. Cevablar, vilayetten 
bugün emniyet umum müdür· 
lüğüne gönderilecektir. 

Ormanların 

Benzin meselesi devam edi
yor. Belediyenin tesbit ettiği 
fiatten benzin satmıyan Şel, 
Sokoni, Stoa Romana şirket· 
lerinin lzmir müdür ve acen· 
talarile müfettiş ve satış me· 
murlarından yedi kişi müddei
umumiliğe verilmiştir. Müddei· 
umumilik, lzmirdeki tirket mü· 
dür ve acentalarınm lstanbul· 
daki umum müdürlüklerinden 
benzinin beş litrelik şiıesini 
82,5 kuruştan aşağı satmama· 
ları hakkında emir aldıklarını 
bildirmeleri ve bunu vesaikle 
isbat etmeleri üzerine bu şir
ketlerin lstanbuldaki umum 
müdürlerinin maznun sıfatile 
davaya ithal edilmelerini ka
rarlaştırmıştır. Bu sebeble 
müddeiumumilik, talimat gön· 
dererek bu üç şirketin umum 
müdürünün maznun sıfatile ifa· 
delerinin alınması için lstanbul 
müddeiumumiliğine talimat 
göndermiştir. 

• 
Amerikaya incir 

ihracatında 
- --···*""·•---

lzmirdcki ,irket müdür 
ve acentaları İstanbuldan al
dıklan emre göre, beş litrelik 
bir şişe benzini 82,5 kuruştan 
aşağı satmamakta ısrar edi· 
yorlar. Fakat Belediye, mül· 
bakatm ihtiyacını nazan dik· 
kate alarak depolardaki mü· 
hürleri kaldırdığı için bu şir· 
ket ve acentalar. müJhakatta 
çok yüksek fiatlerle benzin 
satmağa başlamışlardır. 

lzmirdeki vesaitin ihtiyacını 
Belediye kendi satış vesaitile 
temin etmektedir. Belediye, 
bir şişe benzini 75 kurup 
satmaktadır. Belediye Daimi 
Encümeni, şirket ve acentala· 
rın 82,5 kuruş üzerinde ısrar 
etmeleri üzerine kendilerin· 
den hesap istemiş ise de dün 
akşama kadar hiçbir şirket ve 
acenta he11p vermemiştir. 

Petrol, piyasada boldur ve 
ihtiyaç temin edilmektedir. 

İhracatçıların 
paraları 

......:-._ ............. __ 
istimlaki YiJzde 5 tolerana Ç. Merkez Ban~ası 

• . y dzde 1 O a çıkarıldı tarafından ödenıyor 
Z ıraat Velıaletıntlen Nevyork Türlcofis ıubesin- Şehrimizdeki ihracatçılann 

emir geldi den, şehrimiz Türkofiı müdür- Türkiye-Almanya kliring mu-
Orman kanununun birinci lüğüne gelen bir telgrafta in- kavelesine göre alacaklı ol· 

muaddel maddesinin tatbik cirler için Kanadada şimdiye duklar. paranın ödenmesine 
şekli hakkında Ziraat Vekile- kadar yüzde 5 nisbetinde ka· Türkiye Cumhuriyet Merkez 
tinden vilayete bir tamim gel· bul edilen toleransın yüzde Bankasınca devam edilmek-
miştir. Buna göre, de'!let or- 10 ~ çı~ar1Jdığı bildirilmiştir. tedir. Dün, banka merkezin· 
manlarma bitişik sahipli or· Şımdıye kadar Kanadaya den gelen mühimce miktarda 
manlardan elli hektar büyük- i~.hal edil.en _incir. miktarmın havale, ihracatçılara tediye 
lüğünde olanlar müstesna ol· yuzde S 1

, n~sbetı.?de boz~k edilmiıtir. Bugünlerde mühim 
mak üzere diğerleri ve devlet ve kkurtl.ud' mcsare muksaadle edbıl- partilerin gelmesi ve ihracat· 

1 kt b 1 me te ı ı. on arar a u 
1 1 

ki .. d . orman arına uza a u unan 'k _ d lO k 
1 

çı arın a aca arının o enmesı 
1 · · ı·k mı tar yuz e a çı ar1 mış• . orman ar tamamen ısbm a B b bl K d I . beklemyor. 

d"l kf f r l"k 1 tar. u se e e ana aya nc1r ----
e ı ece ır. s ım a muame e· 'ıhracabnın artaca~ı tahmı·n varııyalıa Ja 1 . . . . d'd I" 1 ~ Aı U~ en ıçm şım ı en azımge en dT 

0 k · 1 k"I" ·ı kd" · e 1 ıy r. b • k omısyon arın teş .ı ı ı e ta 1r1 Tavuk, Kaz, Hindi ihracall ır aza 
kıymet muameleıı yapılması Fransa z· t N t" 7 
b·ıd··ı · · na eu~ı 

ı m mıthr. Haziran tarihli kararile Tavuk 
B. lamail KUntay Kaz, Hidi gibi kuluçkalık yu: 

Bir aylık mezuniyetini Is- murtaların ve bu hayvanlarla 
tanbulda geçiren emniyet mü- diğer kuş yavrularamn Fransaya 
dür muavini B. lsmail Küntay, idhallerini menetmiıtir. Buna 
şehrimize gelmiş, dünden iti· dair şehrimiz Türkofisine ma· 
baren vazifesine ba,Jamışhr. lümat gelmiştir. 

Doğanspor kulübü kongresi 

Konırede 6ulunanlanlan 6;, frap 
Eski Göztepe, lzmirspor, Egespor ve yeni Doğanspor ku· 

lüpleri kongreleri toplanmış, bir aralık Vali Fazlı Güleç te bu· 
lunmuştur. Eski üç kulüb azaları, fesih ve Dopnspora ilhak 
kararı verildikten sonra yeni idare heyetini seçmişlerdir. 

Heyet azası, B. Muammer, 8. izzet, 8. Haydar, B. Murtaza 
ve B. Naziftir. Riyaaete 8. Muammer ıeçilmittir. Muvaffa· 

KUçUk Şerminin bilefii 
ezildi 

Dün akşam Karşıyakada 
Fahreddinpaşa caddesi önün
de denizde bir kaza olmuştur. 
B. Ragıb kızı 13 yaşmda Şer· 
min, kayıkla denizde dolaşır· 
ken sol elini kayıkla banyo 
demirleri arasına şıkıştırmıı 
ve bileğinden yaralanmııtar. 

ilk defa Şerminin bileğinin 
koptuğu unnedilmişse de bay· 
rm halde eczaneye götürülen 
kızın bileğindeki yaranın hafif 
olduğu pansuman neticesinde 
anlaşılmış ve kendisi evine 
ıönderilmiştar. 

Hazin bir ölüm 
Hilil kereste fabrikası sa· 

hibi Ihsan Kayının kainbira
deri ve şeriki Hicri T ezol 
ameliyat olmak üzere gittiği 
lıtanbulda vefat etmiştir. Ce
nazesi 9 Temmuz cuma gü
nü lstanbuldan saat 4 de 
g~lecek vapurdan alınarak 
Kemeraltı camiinde kıhndık· 
tan sonra Kokhca kabriıta· 
nma defnolunacaktır. Allah
tan merhuma rahmet, lcederli 
ailesine sabırlar dileriz. 

6 Temmas 997 

1 Kooperatifçilik 1 .. 
Uretmenlerle 
koneşmalar •• 

-2-
Yasan: Kooperatifçi 

Tüccar; Avrupaya meseli 
potasa ısmarlıyor, mal geli· 
yor. Toptancı bu mala büyük 
bir perakendeciye satıyor, bü· 
yük perakendeci orta pera
kendecilere veriyor. Orta pe· 
ralcendeci dükkancılara devre-
diyor. Mal; elden ele geçtikçe 
tabiatile pahalılaşıyor. Buna 
bir de •Kurak gitti, piyua 
düştü, yaA"tılı oldu, piyasa 
yükseldi., tarafını ilave edin; 
varili on liraya gelen mala 
perakende kaç liraya aldıtımız 
meydana çıkar. 

Pekala; bu böyle olacağın• 
kooperatif doğruca Avrupaya 
sipariş verip potasa getirtse 
de ortaklarına aldıA"t fiat üze• 
rinden dağıtsa daha iyi ol· 
maz nu?. 

Sonra incir olsun, üzüm ol· 
sun; nakliye, hammaliye. de .. 
liliye, simsariye, kapıbasb pa· 
rası, ipkesti parası gibi çeıit, 
çeşit masraflara botuluyor· 
Bu paralar üretmenin sırtına 
yüklenmiyor da kimin sırtına 
yükleniyor? Malı borsalardall 
alarak dışarıdaki ithalitcılad 
satan tüccarlar bu işi bedr 
va mı yapıyorlar, Avrupa tr 
tışlarından hiç para kazanıDr 
yorlar mı? incir ve üzüm malr 
sullerinde topyekun milyonllfl 
bulan bu karmakanıık bzall9" 
lar öojnldan dojnlya Ü~ 
menin kesesine girse daha iff 
olmaz mı dersiniz?. 

Kooperatif; ortaklaran mal.
toplasa, lzmirdeki birliğe ~ 
lasa, Birlik; simsariye, delll' 
liye, basta paruı, kesti ~ 
bilmem ne parası verm~ 
bunları işltese, Avrupa, ~ 
rikaya yollasa, satsan, bu 
retle bütün aracılann lcazalf 
lannı üretmen ortaklanna "
ğıtsa fena mı olur?. 

Elimizdeki luınıı11 .,; 
Elimizde 2834 numarala 

kanun var. Bölgemizin on b'f: 
yerinde on beş Tanm .. 
kooperatifi bu kanuna_ W:.JI 
kuruldu. Şimdi bu ~~ 
bağla ana mukavelenameJI 
celiyerek konuımamıza d 
edeceğiz. 
Tarım satıı lcooperotl/I 

11apaeak? 
Tanm sattı kooperatili 

talchğı 30 yıl içindir. 1( 
ratif şunları yapacaktir: 
taklann teslim edecekleri 
alacak, toplıyacak, dep 
mükemmel surette maı 

ederek lzmirdeki birli!İ" 
rini belcliyecek, lzmirdeki 
lik hangi maldan nekad ... 
lamasım bildirirse o 
o kadar yolhyacak. 

Malum a; para sıkın~ 
bebile mallar1mızı hepi-
d~n piyasaya yıtarız. ~ 
den fiatler hemen dü~· 
nazlamr, biz yalvanrıı, 

mlZI rezil edf'riz. Koo k 
ortak olanlar için artl 
bu en fena tarafı 
malımızı yalvararak fU 
na yalvararak satma!• 
değiliz. Çuvallan arab-. 
lcdik mi; doğru ko 
getirip teslim eder, rı 
bakarız. 

Avam iıi 
Malı teslim ettik 1 

rası ne olacak? Kredi 
ratifine borcumuz vll• 
kala, fmncıya, kasa'
kuruş borçlanmışız. 
cuk üst, baş istiyd'• 
ne y.pahm?. 
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General F ranko, yeni bir 
program hazırlıyor -------

Cumhuriyetçi İspanya başbakanı, mütenekkiren 
Parise gitti. Cumhuriyetçiler için, Çekoslqvak

yadan elli vagon mühimmat yüklendi 
Paris, 5 (Radyo) - Cum· r -- --- ' .A h . d 

huriyetçi ispanya Başbakanı Türkiye 1 mor ne rın e 
B. (Nekrin}, mütenekkiren bu- .... •---

lktısadi hayatta bUtün Yenı·den hududlar 
raya gelmiş ve hükumet rica- memleketlere UstUndUr 
lile konuşmuştur. • d ·ı k İstanbul, 5 ( Hususi ) - tayın e ı ece 

Cumhuriyetçi ispanya Baş-
bakanı, geldikten 24 saat son- Londrada Osmanlı bankası Tokyo, 5 (Radyo) - Amor 

heyeti umumiye toplantısında nehrinde Japonya·Mançuri ve 
ta tanınmıştır. k b d l d b o unan ir rapor a, mem e- Rusya arasın a ir ihtilaf 

Bilbao, 5 (Radyo) - Ka- ketimizde alınan iktısadi ted- daha çıkmamak için, muhtelit 
Potatelyo burnundan Monte· 

birlerden uzun uzadıya bah· bir _komisyon tarafından ne-
nıelyoya kadar olan saha da- h d d · ·ı 
h sedilmiş ve Türkiyenin, ha- birde bir u u çızı mesi ta-
ilinde ilerliyen ihtilalciler, yeni 

b len her devletten ziyade ik- karrür eylemiştir. 
~zı muvaffakıyetler elde et-

nıışlerdir. Asturilerden yedi tısadi hayatta dürüst ve in· Sov yet kuvvetleri 
~~~ur, ric'at ederken dört yüz tizamla hareket ettiği bildi· çekiliyorlar 
olu terketmiştir. rilerek sitayişkarane sözler 

1 söylenmiştir. Tokyo, 5 (A.A.) - Domei 
bın~~l~~~~er, ki~~~~~~una!i:~ \.. _.) ajansının bildirdiğine göre 
ıniştir. T 

1
. J Sovyet kuvvetleri Kansatzu ve 

J UnCe lnae Bansatzu mmtakalarını tahliye 
Salamanka, 5 (Radyo} - etmeğe başlamışlar ve Man-

Gcneral (Aranda) nın kuman· 1,5 milyon liralık çuko hiikiimeti de diin öğle· 
dasında\ci ordular, (Leon) ceb-h yol, mektep ve kış. den sonra Sovyet hükumetin-
esinde on kilometre ilerle- den bu adalarda bulunan 

rnişler ve çok zengin maden lalar inşa edilecek Mançuko bürosu nezdindeki 
ocaklarını işgal eylemişlerdir. fstanbul, 3 (Hususi) - Tun· memurlarını yeniden iş başına 

Paris, 5 (Radyo) - Gene- celinde imar faaliyeti artm1ştır. getirmesini rica etmiştir. 
ta) Frankonun yeni bir prog· Aralarında 220 bin lira tutan Tokyo, 5 (A.A.) - Tok-
rarn çizdiği söyleniyor. Bu 52 kilometrelik Mamak-Titrek yoya gelen haber !ere göre 
Programa göre, Madridin ab- şosesi dahil olduğu halde bir Sovyet makamatı Kansaten 
~ukası tamamlanacak, Almeria buçuk milyon liraya yakın kıy· cenub hududundaki nöbetçi· 
ışgaf edilecek ve Satanderin mette yol, mektep ve kışla lerini kaldırmıştır. Fakat di-
bir an evel zaptı temin oluna· inşaatı müteahhidlere ihale ğer mıntakalarda vaziyet de-
caktır. edilmiştir. ğ1şmemiştir. 

Bükrcş, 5 (Radyo) - (Lüla) Şimdi Dersimde inşaat Kuantung ordusu yeni ha-
&dındaki ispanya vapuru, Çe- faaliyeti göze çarpmakta ve <liseler vukua geldiği takdirde 
ka 1 hertaraftan radyo sesleri işitil-s ovakya fabrikalarından şiddetli tedbirler alacağını 
a~ınmış olan elli vagon mü- mektedir. bildirmtştir. 
hımmatt alarak Tuna yolile Rusvada i stanbulda 
hareket etmiştir. 'J 

Madrid, 5 (A.A.) - Mer· 25 l•lkt rin 
fe~ ;ephesi: Guadalajara cya- eş 
l'tınırı şimalinde cumhuriyet Bayrama bir heyet 
kır 1 b a arı Aragon yolunun gar- göndereceğiz 
b~nda bulunan asi hatlarının İstanbul, 5 (Hususi} - Le· 
ı:;d~:ç kısmını işgal etmiş- ninın Rusyada idareyi ele al· 

E.stramadurc yolunda Ca- dığı günün yıldönümii olan 
ı b 25 T cşrinicvel, bütün Rusyada 

1\ adchelde cumhuriyet top- ı 
Çu k büyük merasimle kutlu .an_a· 
I uvvetleri düşman mevzi- caktır. Büyük bir heyetımız, 
J.rini bombardıman etmişler- bu merasime i"tirak etmek 
ır. Y k 

üzere Moskovaya gidece tir. 
T Tagc cephesi: Hükumctçilcr 
,...?lc<loyu bombardıman ct
·•ıışlcrdir. 

ik·San Fransisko, 5 (A.A.) -
t 1 torpido muhribi Lexington 
haYYare gemisHe Amelia Ear· 
attı aramak üzere Hovland 

D~ası istikametine gitmişlerdir. 
h ığcr iki muhrip de harekete 
azır bulunmaları için emir 

:!.lllışlardır. . .. 
ANADOLU 

~ünliik siy;sal gazete 
Sahip , c ba\yazgam 

lJ 1-laydar Rüşdü ÔKTEM 
nıuınj rıcş-riynt ve yazı i~lcri 

~!ldürtı: Unıııdi 'üzbct Çanı;ar 
dırehaııcei : -

1~•uir İkinci llc)ler eoka~ı 
1
c. Halk Parti i binası içinde 

l l1;raf: lzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 •• Poeta kutusu 405 

y 
11 

ABONE ŞERAiTİ 
1 ı~ı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

y b ybs_ı 500 kuru§tur. 
a auı.·ı mçmlcketler için ecnclik 

0 hone ücreti 2 7 liradır 

1 
Hcı yerde 5 kurueıur 

•UJıu • -
~rçınıo oüah11lur 25 kııruetıır. 

~~================ ANAno lJ ı l'BAASJ 'J)A 

Telsiz kanunu 
Ağustosta tatbik 

edilecek 
İstanbul, 5 (Hususi) - Y ~

ni telsiz kanunu, Ağustos hı-
dayetinde mevkii tatbika ko
nacaktır. Radyolardan alına-
cak gümrük resimleri ve iic
rctler ay sonuna kadar tesbit 
edilecek ve bu hususta bir 
tarife hazırlanacaktır. 

Muhacirler 
Beş sene vergi 
vermiyecekler .. 

İstanbul, 5 (Hususi) - 934 
Senesinden sonra anavatana 
gelen muhacirlerden beş sene 
miiddctle vergi alınmamasl 

hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

Nafıa Vekili 
lstanbula geldi 

Tifoya karşı alına
cak tedbirler tesbit 

olunmuştur 
lstanbul, 5 (Hususi)-Bura

da bulunmakta olan Sıhhiye 
Vekaleti Müsteşarının yanında 
Ali Sıhhat Şürası toplanmış 
ve tifoya karşı alınacak ted
birleri tesbit eylemiştir. 

Üc devlet 
" Mektep gemileri İstanbulu 

ziyaret edecek 
İstanbul, 5 (Hususi}-Ağus

tosun dördiinde iki Japon ve 
müteakiben de iki İtalyan ve 
bir Yugoslav mektep gemisi 
lstanbul limanını ziyaret ede
ceklerdir. 

' Yakında 

Beyaz Gece 
Tertip ediliyor 

Beyaz Gece: Çok eğlen
celi ve göriilıncmiş bir gece 
olacnktu. 

Beyaz Gece: Herkesin 
hatırasında yaşıyacak izler 
bırakacaktır. 

Beyaz Gece: 
haz dolu, nezıh 
yaşatacaktır. 

Sızc zevk, 
bir gece 

Beyaz Gece: Fuar deko
rasyon işlerilc meşgul B. Ve
~ad Ar, Hakkı Tez, Adil 
Tuzcu, Kadri Atama! ve Ha
yati Körkıı l<ıraflarından ha· 
zırlanıyor. 

Şehir gazinosunda 

lnönükampı 

Bugün Eskişehirde 
açıldı 

ün ahilde 
sürümünü artırmak 

Tacirlere, Belediye Reislerine ve 
Ticaret Odalarına bir tavsiye .. 

Sabiha Gökçen 
Eskişehir, 5 (Hususi) 

Türkkuşunun lnönü kampı bu
gün davetliler önünde büyük 
merasimle açılmıştır. Merasim· 
de on tayyaremizin uçuşları 
seyredilmiş, başlarında kadın 
tayyarecimiz Bn. Sabiha Gök
çen olduğu halde elli tayya
recımız hazır bulunmuştur. 

lnönii kampı, bir havacılık 
yuvası haline getirilmiştir. 

Kampın arka tarafında yatak· 
hane, yemekhane, atölye inşa 
edilmekte ve burada ameleler 
çalışmaktadırlar. İnşaat bitin
ce şimdi çadırlarda kalan 
Türkkuşu üyeleri, bu binalara 
yerleşeceklerdir. 

Kamp önünde Türk Hava 
Kurumu tarafmdan Ankarada 
ve lstanbulda Salaheddin·Nu
ri Demirağ fabrikası tarafın
dan inşa edilmiş planörler 
bulunuyordu. Türk Hava Ku
rumu başkanı B. Feridun bir 
nutukla İnönü kampında ders
leri açmıştır. Cesur tayyareci
miz Bn. Sabiha Gökçen, ihti· 
saslarını şu suretle bitirmiştir: 

- Geçen seneye nazaran 
kamp çok ilerlemiş \'aziyette· 
dir. Havacılığa karşı gençle
rimiz arasındaki alaka, çok 
yüksek ve tnkdire şayandır. 

80 den fazla bayanın kampa 
iştiraki sevinilecek bir- hadise· 
dir. Türk havacılığının kısa 

bir zamanda ne derecede ın
kişafa mazhar olacağını bu 
hadise gösteriyor. 

Benzin f iatleri 
neden düşmüyor? 
İkhsad Vekilinin riyase· 
tinde toplanan heyet bu 

meseleyi tedkik etti 
İstanbul 5 (Hususi) - Bu· 

rada bulunmakta olan İktısad 
Vekili B. Celal Bayarın riya· 
setinde bir toplantı yapılmış 

ve benzin fiatlerinin neden 
dolayı düşmediği tedkik olun
muştur. Yarın, (bugün) tedki· 
kata devam olunacaktır. 

Türkofis aylık biiltenindc 
dikkatimize çarpan bir makale 
gördük. Ehemmiyeti hasebile 
aynen iktibas ediyoruz. Makale 

"tüccarlarla gÇ)rüşme,, başlığı al
tındadır. Bu yazile Ticaret 
oda lan, belediye reisleri ve 
tacirlere mıntakaları mahsulleri 
ve mamul maddelerinin içpa
zarlarda sürümü için pratik 
bir usul tavsiye edildiği bildi· 
rilınektedir. 

Makale şudur: 
iç Ticaret me.selesi: 

Dış ticaret hacmi her mem
lekette, dış ticaret istatistikle
rile rakamlandırılır. Fakat hiç 
bir memleket, iç ticareti hak· 
kında rakam neşretmez. Se
bebi, bu ticaretin şekli ve 
mahiyeti dolayısilc arzcttiği 
hususiyettir. Bununla beraber, 
bütün ilim adamları ve bu 
ticaret hacmini muhtelif yol
lardan giderek rakamlandır
mağa çalışmış olanlar görmüş
lerdir ki, bir memlekette iç 
ticaret hacmi, dış ticaret hac
minden daima ve pek çok 
büyüktür. 

Türkiyede de vaıiyetin böyle 
olduğuna şüphe yoktur. Fazla 
olarak Türkiyede iç ticaret, 
yani iç piyasalar mevzuu, bu
günkü şcklile, dış piyasalar 
mevzuu kadar ehemmiyetli, 
uğraşmağa, tanzime, hcırekete 
getirmeğe muhtaç bir manzara 
arzeder. 
İktısadi milliyetçilik /ikr:: 

Ufak tefek farklarla ayni 
manayı ifade eden iktısadi 
milliyetçilik: Nationalisme eco· 
nomique ve bir milletin kendi 
kendine yetmesi: Autarchic 
fikri, iç piyasalarda, milli mah· 
sullerin tanınması, sürülmesi, 
mikdar ve vasfı bakımından 
milli ihtiyaçlara yetmesi ve 
milli ihtiyacın da milli mah
sullere intibak ettirilmesi ana 
zaruretlerine dayanır. Binna
zariye böyle bir fikrin tahak· 
kuk eltirilebileceği~i ve bir 
milletin bütün diğer memleket
lerle iktısadi münasebatını ke· 
sebileceğini kabul veya isbata 
imkan yoktur. 

Fakat bugi.in, fiilen, bu isti
kametle yürüyebildiği kadar 
yürümek istemiyen medeni bir 
memleket de kalmamıştır. He
men hemen bugiiniin her ileri 
memlekette müşterek olan me
deni şiarı, bu kabil meselelerde 
şudur: 

Mülteci İspanyollar 1 - Filan ihtiyacı temin 
için milli mahsul var mı? Fransada oturamıyacak 

Paris, 5 (Radya) - Havas 
ajcınsına göre, Fransa hüku· 

meti tarafından ateş hattı ha
ricine çıkarılan İspanyollar ve 
bilhassa silahlı erkeklerin, F ran· 
sız topraklarında oturmaları 

mrncdilmiştir. Bunlar, Franko 
taraftarları iseler, Frankonun 
işgali altındaki memleketlere, 
Cumhuriyetçi iseler, Cumhu-

riyetçi İspanyanın elinde bulu
nan herhangi bir şehre ser
bestçe gidebileceklerdir. --Olgunluk imtihunları 

2 - Yoksa ayni mahsul 
yerine ikamesi kabil olabilecek 
milli mahsul var mı? 

3 - O <la yoksa, bu ihti· 
yaç kat'i ve feragat imkansız 

mıdır? 

4 - İmkansn:sa, o halde 
hangi memleket malını terci· 
han almalıdır? Yani bizden, 
ayni nisbetlcrdc mal alan mem· 
leketler hangileridir? 
Bir cemiyetin dokuma!)ı: 

Bir cemiyetin, yani bir mil· 
letin dokuması, müşterek men· 
faatler, mliştcrek varlıklardır. 

Milli islihsalalın milli hu
dutlar dahilinde mübadele in· 
kişafı, mi[lj i~ ve istihsal yo· 
lunun inkişafına ve milli iktı· 

süsüne ve bir milleti bir tek 
vücut haline gctirmeğe hizmet 
eden ana amillerden biridir. 
Bunun için <l<', milli istihsalin, 
ucuz, iyi ve ihtiyaca tekabül 
edecek nisbet ve vasıflarda, 
milli istihlak piyasalarında, her 
zaman hazır bulunması ıcap 

eder. 
Tabiri diğerle, ış: 
1) Bilgi 
2) Teşkilat 

meselesidir. 
Bilgi kelimesilc bilhassa kas· 

dettiğimiz mana; müstahsil ve 
tüccar bakımından, şudur: 

Bu mal, memleket dahilinde, 
hangi istihlak merkezlerinde, 
ne şekillerde hcızır bulundu
rulmalı? 

Müstchlık ccphesin<ll·n ka.s· 
deltiğimiz mana da şudur: Fi
lan mal, memleketin hangi kö· 
şesinde )etişiyor ve en uygun 
şekilde nereden ve nasıl ala -
bilirim? 

"Teşkilat kelimesile bilhassa 
kasdettiğimiz mana ise: 

En sıhhi ve ekonomik şe· 

rait dahilinde: 
1 - Malı bir araya topla· 

mak. 
2 - Muayyen vasıflarına 

göre kalitelen~ ayırmak. 

3 - Bu vasıflarını bozını· 

yacak şekilde kablanıak. 
4 - İyi muhafaza cdilnıe

sının istilzam cllıği şaı tları 

haiz depolarda muhafaza et
mek. 

5 - Müstehlik piyasaya ve 
hatta müstehliklcrc kadar en 

ucuz ve en elverişli şekilde 

sevk ve isalini tchiye etmektir. 
6 - Neşriyat ve propağan

dadır. 
TicQret odaları ve beledi9e 

reislerinden bu hususla 
beklediklerim iz: 

Bu umumi mütaleadan sonra, 
ınemlekctiınizin bugünkü vazi
yet ve imkanlarını göz öniinc 
alarak bilhassa Ticaret oda\J1-
rımıza ve belediye reislerimize 
yapmak istediğimiz telkin 
şudur: 

Yer yer, muhtelif mahsulle· 
rimizin, etişme, işleme, salış 

mevsimi başlamış ve başlamak 
üzeredir. Birçok vilaydlcrimiz 
müteaddit, emsalsiz, "Speci
fique" istihsallerile müebbed 
bir şöhrete maliktir. 

Bellibaşlı dahili istihlak 
merkezleri ise, Ankaı·a, l~tanbu 
İzmir ilh... gibi muayyen nü 
fus kesafeti olan şehirleri

mizdir. 
Buraları ayni zamanda bi 

mahsulün bütün ınemlekctt 
tanınması ve yayılması için e 
kuvvetli propaganda merkez 
- Sonu 6 ıncı sahifede 

! Ruı~L;~4tı~f ~:lı:;52~ -

-

1 
9 
3 
7 

Temmuz 

6 
Salı 

:Evi.al Ezan \'a~al f,,kaı 

1 
9 
3 
7 

Giueş 9.27 4M;;r;R_n_1 -l-2---ıı 
ö~lc 5,S3 12,111 ·etı:ı 

HA" il U51l R 

İstanbul, 5 (Hususi muha· 
birimizden: telefonla) - Na
fıa Vekili B. Ali Çetin Kaya, 
lsveç hlikümclinin daveti iizc· 
rine bu ayın 1 O uncu giinü 
Slokholma hnı ckct edecektir. "- .,) 

~ehrimiz Kız ve Erkek Li· 
sclerindc olgıınlıık imtihanları 
sona ermiştir. 8 TcmmuzdR 
Erkek Lisesi talebesi kampı 

Burnavada kurulacAklır. sadi bünyenin sıhhat ve lees· 
ikindi 3,48 llı,06 irueak 
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Atatürklin eserini tanı- B. Eden söyl~yor 

mıyan Amerikah yoktur A~~e~ız 
. -: •• /ngiltere için yalnız 

Amerıka sefaretı musteşarı, Tan geçid yolu değildir 
gazetesine beyanatta bulundu . Londra, 4 (A.A.) - Ha~i-

~~--------~~~ 
cıye Nazırı B. Eden bugun 

lstanbul, 4 (A.A.) - Mem- ele alınmış ve en kati 
leketinde başka bir vazifeye tarzda halledilmiştir. 

bir Bougtonda söylediği bir nu· 
tukta İspanya yaziyetini tet
kik etmiştir. B. Eden, lngil
tere hükumetinin esaslı hede· 

tayininden dolayı yakında Türk rejimini şu Vf:"ya bu 
Türkiyeden müfarakat edecek suretle tasnife çalışanlar var. 
olan Amerikan sefareti müs· Umumi usullere göre böyle 
teşarı B. Shav memleketimiz· bir tasnif yapmak sarih bir 
de geçirdiği 16 senenin inti· hatadır. Muayyen bir vaziyet· 
balarını Tan gazetesi muhar- te memleketi az zamanda bü-
ririne anlatmıştır: yültmek ve ilerletmek ıçın ne 

"Taliin bana bahşettiği en gibi bir makanizmaya ihtiyaç 
büyük fırsat Türkiye gibi varsa Türkiye bunu orijinal 
bir memleketin doğduğunu, bir surette tayin etmiş ve 
yürüdüğünü inkişaf ettiğini kurmağa muvaffak otmuştur. 
yakından görmüş olmasıdır . ., Türkiye içtimai bakımından 

Diye söze başlıyan B. Shav en demokrat memleketlerden 
beyanatına şu suretler devam biridir. Bütün Türk müessese· 
etmektedir: lerinin geçirdiği inkişaf de-

" 1921 de Türkiyeye geldim. mokrasiye doğrudur. Memle· 
lstanbulda, Ankarada, Lozan· timle Türkiye arasında yakın· 
da beş sene kaldım. Harb lığı kuvvetlendirmeye çalışmak 
devresini, sulh müzakerelerini, tabii bir gayem olacaktır. 
ilk inkılab hamlelerini yakın- Amerikada onbeş yirmi sene 
gördüm. Biraz müddet Ame· evel hüküm süren telakkiler 
rikada bulunduktan sonra bu tamamile değişmiştir. 
defa da yedi seneden beri bu· Atatürkün eserini tanımıyan 
rada bulunuyorum. ve hayranı olmıyan Amerikalı 

Türkiye inkılabını yakından yoktur. 
takib bakımından talihten be- B. Sohav 15 Te111muzda 
nim kadar yardım gören ec· Türkiyeden ayrılıyor. Bu kıy· 
nebi pek azdır. metli Türk dostunun ayrılması 

Türkiyede geçirdiğim ilk memlekette pekçok olan dost-
b ları arasında hakiki bir teessür 
eş sene içinde memleketin 

kuruluşunu gördüm. Bu ilk 5 uyandırmıştır. Dostumuza yeni 

sene inkılabın menfi safhasıdır. vazifesinde muvaffakıyetlar di
leriz. 

Her inkıl.ib; yapmağa başla· 
mazdan evel biraz yıkmıya 
mecburuz. 

Son yedi sene içinde Türk 
inkılabının müsbet ve yapıcı 
safhasını takip ettim. Bu dev
re beni daha çok alakadar 
etti. Türkiyenin yaratıcı kuv
vetlerini devamlı bir faaliyet 
halinde gördüm. Bu kuvvetle
rin yedi sene eve) büyük bir 
hayatiyeti vardır. Bugün de bu 
hayatiyet fazlasilc göze çar· 
pıyor, vak'alar biribirini takib 
ediyor. Bu arada ölçüler gö· 
zümüzden kaçıyor, durup ta 
geriye doğru bakarsak yaman 
bir muvaffakıyet manzarası gö· 
rürüz. 

Lozandan evelki Türkiyeyi, 
Lozan Türkiycsini, Türkiyenin 
bugünkü milletler arası mev· 
kiini mukayese edelim, ve on 
beş senelik bir zaman içinde 
Türkiye harici siyasetinin elde 
ettiği muvaffakıyet ve millet
ler arası münasebetlerde var· 
dığı mevki hatırlara sığmıya· 
cak bir mahiyettedir. 

Türkiye bu muvaffakıyetlere 
ameli bir idealizm ve çok 
müsbet bir çalışma sayesinde 
varmıştır. Mesele birer birer 

İtal,ıada 
Yapılacak manevralara 

ehemmiyet veriliyor 
Poma, 5 (Radyo) - Lom· 

baruya ile Sicilyada yapılacak 
olan f talyan manevralarına 
büyük ehemmiyet atfolunuyor. 

12-19 Ağustosta başlıyacak 
olan Sicilya manevraları, er· 
kanıharbiyei umumiye ikinci 
reisi General Gaba tarafından 
idare edilecektir. 

Bu manevralara iki kolordu 
iştirak edecektir. 

l
~-..-...-.--............... ı 
Halkın dilekleri 

......_....._..........__......_.......__~....._.. .... _ ........... _...~ ...... 
Lağım ağızları ve bahklar 

Birincikordonda adabı mu
aşerete aykırı hareket eden 
bazı kimselere sık sık rastla· 
nıyor. Denize tebevvül eden 
bu şahıslerın belediye zabıta
sınca men ve tecziye edilme
leri lazımdır. Bazı balıkçılar da 
balık satarken hararetin tesi· 
rile sertleşen balıklarını de· 
nizde lağım ağızlarında yıka· 
makta veya ıslatmaktadırlar. 
Bundan çeşitli hastaliklar do
ğabilir. Belediyenin nazarı dik
katini celbederiz. 

1, Ciizli Cihangir ı' ----------_J4_ 
Şimdi, donanma kuman

danları ikna edilecek olursa, 
vaziyetin salah kesbedeceğini 
zannetmek istiyorum. 

Başvekil, sefire dikkatle 
baktı. Bu sözlerin tahtında 
saklı bulunan gizli maksadın 
ne olduğunu anlamak ister 
gibi görünüyordu. Biraz dü
şündü ve sonra şu cevabı 
verdi: 

- Bu, bazı şerait tahtında 
olabilir. 

Sefir, mütereddidane bir 
surette bir saniye sükUt etti 
ve sonra: 

- Tabii, bu mesele mü-

zakere olunabilir. Esas itibarile 
en çok alakadar olanlar, do· 
nanma kumandanlarıdır. 

Başvekil, sefirin, sözlerini 
bitirmesine intizar etmedi. O, 
artık kati kararını vermiş bu· 
lunuyordu. Zira anlamıştı ki, 
kendisi yumuşadıkça, sefirler 
üzerine düşmekte ve nefisle
rinde mütezayid bir cesaret 
bularak, tekliflerde bulunmak
ta idiler. İşte bütün bunlar, 
haşmetlu kartalın, eski kuvve
tini iktisap etmesine ve ve-
levki ayaklannın kırılmasına 
bedel, kurtulmak için amil 
oldu ve ayağa kalkarak iÜr 

fini lspayol harbini, İspanyol 
hududları haricine taşırmamak 
ve bu memleketin arazi ta· 
mamlığım temin etmek oldu
ğunu söylemiş ve demişıir ki: 

- İspanya ile şu veya bu 
hükumet arasında tercih gö
zetmeksizin normal ve dosta-
ne münasebetler idame edi
yoruz. Ademi müdahaleyi bü-
yük bir itina ile tatbik ettik 
ve buna riayet gösterdik. Ve 
lngiliz yardımı heriki tarafın 
mültecilerine de yapılmıştır. 
Son haftalar zarfında Madrid 
sivil halkının Valansiya yolu 
ile ve fngiliz hastane gemileri 
vasıtasile tahliyesi için Valans 
hükumetile müzakereler yapıl
mıştır. 

Müteakıhen B. Eden Akde
nizden bahsederek şunları söy
lemiştir: 

-Akdeniz İngiltere için yal
nız bir geçid yolu değildir. 
Akdeniz İngiltere için en mii· 
him bir emniyet yoludur. İn· 
gilterenin İspanyol meselesine 
karşı gösterdiği alakasızlık 

bizzat kendi menfaatlerini ih
mal ettiği şeklinde tefsir edil
memelidir. 

İngilterenin Fransa ile olan 
münasebatı mükemmeldir. Ve 
bu dostluk hiçbir kimsenin 
a!eyh;ne müteveccih değildir. 

Nihayet B. Eden demiş
tir ki: 

Bizim silahlanma progra
mımız bütün devletler ve bil
hassa küçük devletler tara
fından sulhun lehine bir hare
ket olarak karşılanmaktadır. ,, 

Belçika 
Eski muhariplerinin bir 

kararı 

Brüksel, 5 (Radyo) - Eski 
muharipler, Kral Leopoldle 
konuştuktan sonra, aralarında 
bir karar vermişler ve af ka-
nununun, halkça kabul edilip 
edilmediğinin anlaşılması için 
reyıame müracaat etmeği 

tensip eylemişlerdir. Bu husus 
hakkında neşrolunan beyanna
mede, halktan reyi istenmek
tedir. 

Aydın -~rt_ao~ulunda 

Aydın, (Hususi) - Gönderdiğim fotoğraflardan birinde (Al· 
tındakinde) bu yıl Aydın ortaokulundan mezun olan talebe, 
diğerinde de (yukarıdakinde} ortaokulda verilen veda yeme
ğinde bulunanlar gözükmektedir. ------

Aydında dikiş yurdu 

Aydın, (Husu-;i) - Biçki ve dikiş yurduna devam edt·n 
kızlarımız, bir senelik faaliyetlerini gösterir bir sergi açmışlar· 
dır. Halk, sergiye büyük alaka göstermektedir. Resimde yurda 
iştirak eden kızlarımız gözükmektedir. 

ıran-Irak hudud muka
velesi imzalandı 

benim gibi bir hükumet reisi 
indinde gayrivarid sayılacak 
ve hemen reddedilecek mahi· 
yettedir. 

Başvekil, bu sözlt-rden son· 
ra biraz tevakkuf etti. Belli 
ki, çok mütehevvirdi. Gözle· 
rinden gazap fışkırıyordu. 

Sefirler, dehal ayağa kalk· 
tılar. Artık, kaplanın uyanmış 
olduğunu anlamışlardı. Bunun 
için, vaziyet başka bir şekil 
almadan başvekilin yanından 
ayrılmak lazımgeldiğine ka· 
rar vermişlerdi. 

Sefirlerden biri şunları süy
ledi: 

- Başvekil efendi, zatıali· 
nize olan müracaatimiz, sizin 
vermek istediğiniz mahiyetten 
çok uzaktır. Hükumetlerimizle 
hükumetiniz arasında imzalan· 
mış olan dostluk ve ittifak 

muahedesi, hiçbir hadise ile 
sarsılamıyacak kadar kuvvet· 
lidir. Maamafih, donanma 
kumandanları, hükumetleri· 
imizle temas halinde bulunu· 
yorlar. Meseleyi onlara bıra· 
kalım da kendileri halletsinler. 

Bu sözlerden sonra beriki 
sefir, başvekilden müsaade is
tediler. Başvekil, hemen de
di ki: 

- Muhterem sefirler, ben 
yalnız birşey yapabilirim: Der· 
hal bir resmi tebliğ neşret· 
mek. Bunu, tamamen kafi gö· 
rüyorum. Maahaza · memleke· 
timizde ise • bu radyonun, 
kimin elinde bulunduğunu da 
tahkik ettireceğim. 

Bu sözlerden sonra iki se
fir, yavaş yavaş kapıya doğru 
ilerlemeğe başladılar. 

- Sonu Var -

Ô Temmuz 9?7 

IBugünkü program 
lstanbul Radyosu 

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

Akam: Saat 18,30 Konfe· 
rans (Bn. Şükufe Nihal tara· 
fından), 19,30 Konferans ( B. 
Nüzhet Safa tarafından ), 20 
(Bn. Selma ve arkadaşları ta· 
rafından) Türk musikisi ve 
halk Türküleri, 20,30 (B. Ömer 
Rıza tarafından) arapça söylev. 

20,45 (B. Cemal Kamil ve 
arkadaşları tarafından) Türk 
musikisi ve Halk türküleri, 
saat ayarı 21, 15 radyo fonik 
temsil. 

22, 15 Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün pro· 
gramı, 22,30 Opera ve operet 
parçası. 

elgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe neş

riyat. 
~~~~~---~~~~--

Erzurum halkı 
AtatürkU minnet 
ve şükranla andı 

Erzurum, 4 (A.A.) - Erzu· 
rumlular bugün coşkun sevinç 
içinde Atatürkün Erzuruma 
ilk gelişlerinin yıldönüınünü 
kutluluyorlar. Bu münasebetle 
yapılan merasime Atatürkün 
buraya geldikleri gün şehre 

girdıkleri İstanbul kapısında 
gerilen kurdel&nın yırtılması 

ve siyahlara bürünmüş kızla· 
rımızın Üzerlerindeki kara ör· 
tüleri atarak beyaz elbiselerle 
ortaya çıkmaları ile başlamış 
ve muzika istiklal marşı çal· 
mıştır. 

Merasimde başta üçüncü 
genel müfettiş Tahsin Uzer, 
kolordu kumandanı Muzaffer 
Ergüder, vali Haşim lşcan ve 
sivil ve askeri erkan ve bin· 
lerce halk hazır bulunmuştur· 

f stanbul kapusunda yaptlan 
bu merasimden sonra vilayet 
binası önünde de tezahürata 
devam edilmiş ve burada söz 
alan hatipler Büyük Şefin Er· 
zuruma geldikleri günden bu· 
güne kadar geçen devre içinde 
elde edilen zaferler ve başa· 
rılan büyük işlerı anlatmışlar 
ve Atatürke karşı Erzurum· 
luların ve bütün Türk ulusu· 
nun duyduğu içten sevgi ve 
bağlılık duygularına tercemarı 
olmuşlardır. . 

Bunu takiben de mekteblı
lerin ve muhtelif teşekkülle~ 
mensublarımn iştirak ettik)erı 
beçid resmi yapılmıştır. 

Bu yıldönümü münasebetile 
d. e 

gece de askeri ve bele 1~ 
bandolarının iştirakile büY0

" 

bir fener alayı yapılmıştır. 

Portekiz Başvekilifle 
Suikast yapıldı 

p r 
Lizbon, 5 (Radyo) - 0

) 

tekiz Başvekili B. ( Salazakr 1~ 
pazar günü kiliseye gider e 
suikasta maruz kalmıştır. 

Suikastçılar, Başv~kilin oto: 
mobiline bir bomba atmışl~r 
sa da isabet ettirememişlerd~~; 

B. ( Salazar ), pek hafif 
1 

surette yaralanmıştır. tle 
Halk, bu hadiseyi nefr~k8• 

karşılamış ve Başvekilin 1 ·ş 
metgahı önünde bir nüm9Y~. 
yapuak, suikastçıların tecı 
yesini istemiştir. , 

Maaşları yüksel4'~ 
ıh G.. ..ğ.. müdur racat umru u ..,e 

B. Şerifin maaşı 55 lir.a~8 IJ. 
Başmüdürlük mümeyyızı aŞ' 
Mehmed Mancıoğlunun ?1~,. 
da 35 liraya iblağ ediJınıştı 
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Q valarda hayat ve iş 

Altın başaklı harmanlar 
artık döğülüyor 

B· Solda çocuklu 
Fır kış günüydü .. 

0 
akat hava o kadar güzel, 

k kadar güneşliydi ki, insan 
cndini bir bahar gününde 

~nardı. Bir tarla kenarından 
ı:~cr~~n ona rastladım. Bey-
0, ~ını ~a~mı!, çift sürüyordu .f 
in cp ı~ı, gucile meşgul bir 
landır. 

D Kolay gelsin çavuş!. 
edim. 

Etinin t · ı .. 1 . . k lam ersı e goz erını ·ap· 
bak~ş olan terleri silerek bana 

ı. Tebessüm e.Jerck: 
0cd~Yvallah dost!.. 

ı. 

tin; Nasıl toprağın tavı ye· 
c mi? 

- A1·1 a . . 
b,1~d8u sefer o bana sormağa 

a ı: -

........ Nereye böyle? : 
~c; ~Öyle bir hava: alayttn 

1ftım. 

lltl ŞSiz~n buralarda işinizi 
~iliz chırde birçok eğlence-: 
~... • ıazinolarınız, sinema-

·•tz f ltbir ' ıyatrolarınız var... Siz 
&iııizı Çocukları buna gelemez-

'J( 
'-t ~kkın var, fakat ben fır· 
Çılc.rı uldukça kaçar kırlara 
lltı, :.. Tem iz hava, bol gü
t~r? 01 yeşillik şehirde ne 
01111 d Bu da bir ihtiyaçtır ve 
Ccb~Y•nlar vardır. 

'ltı: ındcn bir sigara ç1karıp 
'B ' 1 uyur .. 
-..... Çtrıem .. Alışmadım .. . 
....... . . 

aı. Nasıl· b . . k' 
~~ • usene ıyı e ın 
Q· trıı? 

l...""ıraz dü .. d .. 
t~•ı .. Şun u. Sonra tunç-
~~ "· }'uzünü toprağa çevire-

~"ap 
~ '- E. verdi: 
t İ~j h ... Allah bilir.. Hava
Ya Rıdcrse 

C) "'"d " 
t ll11, h ' fazla kalmadım. 
b~_ll1 ... '!•tını vakfettiği top· 
~ '' Ust .. bırak unde, toprakla baş-

ıp ayrıldım. 

~11 ic · •"'• 
) 'r tı tc~ta.: ~lkbahar da .. 
~""1iş ~~ştı artık.. Ekinler 

~.• ve' 
8 
uyümüş başak bağ· 

)a 'iıllldi d ararmıştı ... 
)~ bir e biçiyor, demetli-
~<>rl,,~andan da harman 

\~ tiirı h 
~"- ı Re ava gene güzeldi. 
\"'t ti!Çen kış günü gibi .. 
~ Ça"ll:eş daha yakıcı .. Ben 

tittc t~· harman başında 
~~ 1Y~rdum. 
s~ ~ n gozüme ilişmişti. 
~d 'Qi, ~ş bu defa yalnız 
~~1~c.ı,, •nında bir sürü 
~~')dit Vardı. Hepsi de 
\ı~tin:r· ~cuklar döven· 
~la,. bınmiş şarkı söy· 

~ .. _: t~ti 
~llt.._ tn çöllere 

tıa. k•dırıı ellere 
.ııtı gelmezee 

il' giderim . .. ... 

bir kadın, sağda iki çocuk harman döğügor 

Döğenlerin üstünde~fırıl fırıl dönen~çocuk. 
lor neşe ile şarkı söylüyorlar 

Tarlalardan bir intiba 
Yazık dilşıiluı dillere. Az!ıfdaha dövenin)~altına gire-
. · · · • · · · .. · · • · · · cekti .. 

Yanlarına varmıştım. Çavuş bir ok gibi fırladı . 
- Kolay gelsin çavuş!.. Onu kurtardı. Diğer çocuğu 
Gene geçen kışta olduğu çağırırken yuvarlanan afacan 

gibi elinin tersile gözlerini hala akıllanmamış olacak ki: 
kaplamış olan terleri silerek - Bırak -diye bağırdı· ben 
bana baktı, güldü: süreciğim, bırak ben süreci-

- Eyvallah dost! ğiml. 
Yüzünün tunç rengi daha Öyle anlıyorum ki Çavuş 

koyulaşmış... onları kıramıyor: 
Çocuklar dövenler üzerinde - Al! .. Dedi, fakat, bak 

keyifli keyifli koşturup duru· gene yuvarlanmıyasın!.. 
yorlar.. Çavuş da kenarda Afacan kamçıyı kapınca dö-
taşan başakları elindeki ça· vene atladı. Şimdi beygiri o 
talla topluyor.. kadar hızla sürüyordu ki be

nim ona bakmaktan başım 

Çiftçilerle haşhaşa 111' 
- Çavuş başakların rengi 

ne de güzel; altın gibi sanki ... 
Bu sözüm çavuşun keyfini 

çok artırmıştı. 

- Eh, ·dedi· Allah çalışan
dan hiçbir şey esirgemiyor. 

- Danclcr nasıl; dolgunca 
mı? .. 

Çavuş ağzını açıp cevap 
vereceği sırada biraz ileride 
dövenler üzerindeki çocuklar 
biribirile kapışıvermişlerdi . Ça· 
vuş aralarını buldu. 

Çavuş yanıma gelince dert 
yanmağa başladı: 

- Ne yaparsın be birader. 
Bunlara da dert anlatmak, 
mesele!. Mektepler kapandı. 
Şimdi hocalık sırası bize gel· 
di. Vallahi şaşıyorum o hoca· 
lara, bu kadar afacanlarla na
sıl başa çıkıyorlar, diye .. 

Bu sefer de demin döveni 
alan ere uvar)anm b. 

dönmüş.. Ah bu çocukluk! 
Çavuş keyifli keyifli anla· 

tıyordu: 

- Taneler öyle güzel ki .. 
Ömrümde hiç böyle mahsul 
almadım. 

Eli ile yerden samanla ka
nşık buğdaylardan bir avuç 
aldı: 

Baksana şunlara .. 
Hakikaten, ne kadar da iri 

taneler.. Bu sırada da gök 
yüzünde beliren tek tük bulut 
parçaları gittikçe artıyordu. 
Herhalde yağmur yağacaktı. 
Zaten hava da boyuna serin· 
leyip duruyordu. 

- Çavuş yağmur gelecek 
galiba!.. 

Gülerek cevap verdi: 
- Eee dedi. Ne yapalım .. 

Herşey tam olursa olmaz. Ka· 
dı kızında bile kusur olurmuş!. 

Hem yağsa da zarar ver· 
mez.. Y almz samanların şu 
gördüğün rengi kaçar .. 

Ve çavuşu selamlayıp har· 
man yerinden uzaklaşmağa 
başladım .. 

Afacanların galiba başka 
bildikleri birşeycikler yok. 
Gene deminki şarkıyı tuttur· 
muşlardı: 

Ekin ektim çöllere 
Yoldııramam ellere 
Nevruz klZl gelmezse 
Başımı alır giderim 
On dördünde yar sevdim 
Yazık düştüm dillere 

.. 
Uzüm, palamut ve yumurta ihracatı 

lzmir Ticaret Odasında 
bir kurs açıldı 

Varolsun! 
Bayındır, (Hususi) - ilçe· 

ye bağlı Karahallu köyünden 
Yusuf oğlu 13 yaşında Mus· 
tafa, uzun zaman çalışarak bi· 
riktirdiği 20 lira parasını Tay· 
yare cemiyetine teberru etmiş· 
miştir. Yavrunun bu hareketi, 
takdirle karşılanmıştır. Tay
yare cemiyeti kendisine bir 
madalya verecektir. 

-----------8. Fazlı Gülecin nutkundan son-
ra Dr. B. Bade izahat verdi 

-----~----------
1 kt ısa d Vekaleti, üziim, pa- kuru üzüm ihracatı 10 ve pa-

lamut ve yumurta ihracatının !amut ile palamut hulasası 
kontrol işlerini, kontrol me· cem'an 2 ve yumurta ihracatı 
muru namzedlerine öğretmek 1,2 milyon liradan fazladır. 
maksadile İzmirde bir kurs Bu rakamları zikretmekten 
açılmasını tensib etmişti. Bir maksadım, vazifenizin ehem-
buçuk ay devam edecek olan miyetini nazarınızda bir daha 
kursu takib edecek 18 me· tebarüz ettirmek ve Türkiye-

:mur namzedi ile nazari ders nin 14 milyon lira kıymetinde 
verecek ve tatbikat göstere- bulunan ihracat emtiasının siz-
cek olan lktısad Vekaleti stan- ler tarafndak kontrol edilece· 
dardizasyon mütehassısı Dr. 
B. Bade ve vekalet başken· 
trolörü B. Hakkı Nezihi evelki 
akşam Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Kurs, dün saat 15,30 da 
Ticaret ve Sanayi odası kon· 
ferans salonunda merasimle 
açılmıştır. Kursun açılış töre
ninde vali B. Fazlı Güleç, 
iç ticaret umunı müdür mu· 
avını Salaheddin Cuhruk; 
Türkofis müdürü Cemal Ziya, 
oda genel sekreteri Mt-hmed 
Ali Ete~, Borsa komiseri 
Şevki, lktısad Vekaleti kontro· 
lörlerinden Nazım Ziya, Ali 
Emre, Cevded Aygün, Ziraat 
müdürü Nadir Uysal, Burnava 
Ziraat mektebi müdürü Hilmi 
Onay, bağcılık ist&syonu mü· 
dürü Mübin hazır bulunmuş· 
!ardır. 

Vali B. Fazla Güleç kursu 
açarken şu nutku irad etmi~tir: 
-Arkadaşlarım; ihracat mal
ları kontrolu kursunu, değerli 
amirim lktısad Vekili Celal 
Bayar namına açarken hepi· 
nize hoşgeldiniz derim. Mem· 
leketimizin harice göndereceği 
metaların Türk milletinin te
miz karakterine uygun bir 
şekilde hilesiz, hüdasız hazır· 
)anmasının faydalarını elhette 
herkes bilir. 
Sizlere tevdi edilecek vazife· 
ler, bu noktadan çok mühim 
olacaktır. 

Kontrol edeceğiniz ihraç 
maddelerimizin bizim karak
terimize uygun olmasını ve 
herkesin bizi şimdiye kadar 
olduğu gibi iyi satıcı olarak 
tanımasını temin vazifesi sız· 

lere de düşmektedir. 
Bunda sizler amil olacak· 

sınız. Bu yurdun çocukları 
olmak itibarile temiz yürekli 
ve dürüst seciyeli olduğunuz 
için bu mühim vazifenizde en 
iyi ve milli hedefe uygun şe· 
kilde çalışacağınıza emin ola
rak hepinize mesainizde mu· 
vaffakıyetler dilerim. 

Valinin nutkundan sonra 
lktısad Vekalet standardizas
yon mütehassısı Dr. B. Bade 
kursların gayesi hakkında aşa
ğıdaki faydalı izahatı vermiştir: 

Sayın arkadaşlar; 
Çok değerli İzmir Valisi B. 

Fazlı Gülecin irad buyurduk
ları nutuktan da anlaşıldığı 
veçhile önümüzdeki altı hafta 
içinde memleketin milli eko· 
nomı mentaatlerile alakadar 
en mühim bir vazife karşısın· 
da bulunuyoruz. Malumunuz 
olduğu veçhile öğretilecek ve 
öğrenilecek üzüm, palamut ve 
yumurta mahsullerimiz Türki· 
yenin en ehemmiyetli ihracat 
maddelerindendir. Bu ihracat 
mahsullerinin kalite noktai na· 
zarından standartlaştırılmaları, 

gayemizin esasını teşkil ediyor. 
1936 aeneıinde 'rdekaiz 

ceğine işaret etmektir. 
Tabii altı hafta içinde bu 

üç ihraç maddemizin kontrolu 
için elzem olan malumatı öğ· 
rc;ımek kolay değildir. Tan· 
zim edilen program mucibince 
kurs tedrisatı, nazari ve ameli 
olarak ikiye taksim edilmiştir. 

Nazari derslerde ilk olarak 
başta gelen, mevcud kanun
larla bunlara istinaden vücude 
getirilmiş nizam namelerden 
bahsedilecektir. Çok mühim 
olan bu kanun ve nizamname
leri iyi anlamak ve öğrenmek 
lazımdır ki, tatbikatta giiçlük 
çekilmesin. 

Nazari tedrisatın diğer esas 
kısmı, üzüm, palamut ve yu· 
murtaların iktısadi cihetler· 
den olan mevkileri ve bun
ların memleketimizdeki istihsa· 
Jat tarz ve usullerinin rakib 
memleketlerdeki istihsalat me· 
todları arasında mukayesesi 
ile bilbassa beynelmilel pazar· 
!ardaki ~rekabet d '!receleri 
üzerine olan bahisleri ihtiva 
etmektedir. 

Bu bahişler içinde sizleri 
en ziyade alakadar etmesi 
lazımgelen nokta, beynelmilel 
rekabet meselesidir. Bu reka
bet işini daima gözönür.de tut· 
mak, takib ve tetkik etmek 
ve iyi bilmek lazımdr. 

Bu teknik çalışma yolunda 
sarfedeceğiniz azami gayret 
ve göstereceğiniz muvaffakıyet, 
bu maddelerin memleketimiz· 
deki istihsal şartlarında tesbit 
edeceğiniz herhangi bir nok
sanı, ileride ikmal etmek fır· 
satını bahşedecek ve kontrol
daki ciddi faaliyetiniz de bey
nelmilel piyasalarda rekabet 
kabiliyetimizi teyide medar 
olacaktır. 

Programımızın nazari kıs· 
mının ehemmiyeti hakkında 
arzettiğim bu noktalar, hulasa 
edilmiş hatlardır. Bunların 
müfredatı hakkında şu saatte 
birer birer tafsilat vermeği 

zaid görürüm. 
Programın, çok mühim olan 

ameli tatbikat kısmında mev
zubahs mahsullerimizin teknik 
vasıflarının tesbit ve tefriki, 
analiz metodlarının sureti ic
rası ve bilhassa kontrol usul· 
leri tatbikatından bahsedile-
,·ektir. 

Tabii altı hafta içinde pa
lamut ve yumurtalar hakkında 
edineceğiniz malumat ile bir 
üzüm, palamut veya yumurta 
tüccarı kadar tecrübe sahibi 
olmak kolay değildir. Fakat 
bu müddet zarfında mevcut 
nizamnameler ahkamına naza· 
ran bu maddelerin kontrolları 
için iktiza eden nazari ve 
ameli malümatı iktisab edece· 
ğinizi kaviyen ümid ederim. 
Hatta geçen sefer gene böyle 
altı hafta devam eden yumurta 
ve hndık kursunda bu mad-

Fransız Frangı 
Dün gümrükten mal 

çıkarıldı 
Frank kuru, üç gün evelki 

vaziyertedir. Yeniden düşme 

veya yükselme görülmemiştir. 
Bir Türk lirası 20 frank altmış 
santimdir. Bu fiat üzerinden 
de şehrimizde bazı tüccarlar 
takas harici muameleler yapa· 
rak gümrükte bulunan bir 
miktar Fransız malını mağa· 
za larına naklettirmişlerdir. 
Öğretmenler ve tazminat 

Öğretmenlerin kıdem zam· 
larile tazminatları verilecekti. 
Muhasebeihususiye teşkilatı· 
nın, mali senenin başlangıcı 
münasebetile az tahsilat yap
ması scbebile öğretmenlere 
paralarının tevzii gecikmiştir. 
Alakadarlar, tatil esnasında 
muhtelif yerlere gidecek ol an 
öğretmenlerin paralarının ve· 
rilmesini temin etmelidirler. 

K. inzibat meclisi 
Kültür inzibat meclisi dün 

kültür direktörlüğünde top· 
lanmış ve bazı . öğretmenler 
hakkındaki tahkikat evrakı 
üzerinde tedkiklerde bulunmuş, 
kararlar almıştır. 

delerin kontrolları için~ bilin
mesi iktiza eden nazari ve 
ameli malumat ve tecrübenin 
ancak üç senede öğrenilebile
ceği alakadar bazı kimseler 
tarafından iddia edilmiş ise 
de, bu iddianın varid olma· 
dığı biltiil anlaşılmış ve bila
kis bu kısa müddet zarfında 
kontrol işlerini mükemmelen 
idare edecek elemanlar yetiş· 
tirilmiştir. B:ıgün bu arkadaş· 
lar vekaletin takdirini mucib 
derecelerde vazifelerini gör· 
mektedirler. 

Bu ikinci kursumuzun da 
sizlerin azami sayü gayret ve 
muntazam devamı sayesinde 
muvaffakıyetle neticeleneğini 
keza kuvvetle ümit ediyorum. 

Arkadaşlar; bu sahada gös· 
tereceğiniz gayret, sarfedece· 
ğiniz mesai, ibraz edeceğiniz 

hüsnü. niyet ve samimiyet ile 
kuvvetli ve rasyonel bir Türk 
milli istihsal ve ticaretinin la
yık olduğu mevkie yükselme· 
sinde, sizler yarın birer amil 
olacaksınız. 

Mühim bir memleket mese
lesi olan bu vazifeyi muvaffa
kıyetle başarabilmemiz için 
mütekabil yardımlarınızı rica 
eder ve bu vesile ile tanıştı
ğımızdan mütevellit sevinçle
rimi arzeylerim. 

Toplantıya saat 16,30 da 
nihayet verilmiş ve kursa iş· 
tirak eden 18 kontrolör nam
zedi muhtelif üzüm işleme 
yerlerinde tatbikatta buiun· 
muşlardır. Bir buçuk ay devam 
edecek olan kursta çekirdek· 
siz kuru üzüm, palamut ve 
yumursa mevzuları üzerinde 
dersler verilecektir. Kurs ni
hayetinde yapılacak nazari ve 
tatbiki imtihanda muvaffak 
kontrolör namzedleri muhtelif 
ihraç iskelelerimizde uzum, 
palamut ve yumurta madde· 
leri üzerinde kontrolörlük va· 

la 



Sayfa 6 

Pratik 
düşünceler 

- Başı 3 ncü sahi/ede !
leri halindedir. 

Diğer taraftan büyük şchir-
1 rde ve civarında birçok sınai, 
yarı sınai istih alat vardır ki, 
bunlar için de diğer şehirler 
ayni derecede haizi ehemnıi· 

yettir. Odalar ve belediye 
reisleri karşılıklı temasa gele
rek, müteakıben şu hizmeti 
temin etmelidir: 

Mahalli gazetelerde, mesela, 
"doğrudan sipariş ediniz,, baş· 
lıklı bir sütun. Bu sütuna gi
recek ilan şekilleri hakkında 
bir fikir vermek için, ve nÜ· 
mune olarak mesela Ankarada, 
Gaziantep f ıslıkları için bir 
ilan farzedelim: 

Baziantep fıstığı 
"Doğrudan doğruya Ankara 

Ticaret odası Türk malı ser
visi elile evinize takriben l O 
gün içinde teslim edilmek 
üzere, beş kiloluk taze birinci 
nevi şam fıstığı: 100 kuruş, 
ikinci nevi: 75 kuruştur. 

Ankara Ticaret odası Türk 
malı servisine bu parayı yatı
rıp siparişinizi verebilirsiniz,, . 
Diğer memle-
ketlerde tatbikat: 

Bu şekli lngilizler, Amerika
lılar, Belçikalılar, belediye ve
ya Ticaret odaları yolile değil, 
doğrudan doğruya gazetelere 
koydukları ilanlar yolile tec
rübe etmişler, ve büyük mu
vaffakıyet elde etmişlerdir. 

Mesela: 
"Doğrudan doğruya fabrikadan 

ve fabrika fiatine ıu kadar 
kuruşa aiparıı edebilirsiniz; 

Veya: 
.. Cop,, ılı· 

Londrada 
tiı·arethane_i, 

llankaıına kendi 
hesaLma ) atırılacak iki eterlin mu· 
kabiJi verilecek adrese eandık 

kalitede elmayı eo get: 
tarihinde te!lim eder.,. 

Bu tatbikatın ambalaj gani . 
kap bakımından lemin 

edeceii /agda: 
Memleketimizde halen am

balaj, müstehlik ve ihracatçı· 
nın hesaba kattığı belli başlı 
maddelerdendir. Bu tatbikatla, 
ambalaj malzemesinin munta
zaman iadesi ve mükerreren 
kullanılması da temin edile
bilir. 

Mesela bazı Fransız vilayct
lt"rinde, bu prosede ile iizüm 
"Cure,, fi yapmak iıtiyen ev
ler<' herglin muntazaman bir 
sepet veya sandıklar teslim 
11lınarak müteakip irsalat için 
miistahsile gönderilir. 
Ucuzluk ve hayat ucuzluğu 
bakımından temin edeceği 

menfaat: 
Tcşkilatsızlıktan ve bilhassa 

tevzi ve isal zorluklarından 

dolayı memleketimizde muhte
lif mıntakalarda ayni madde
nin fiatlerinde görülen büyük 
farklar malUmdur. 

Bu tatbikat müstahsillc müs· 
tehliki doğrudan temasa geti· 
rerck, hayat pahalılığına karşı 
cidei bir mücadele hamlesi 
ehemmiyeti de alabilir. 

D. Vekilimiz 
Bükreşten geçti 
- Başı 1 inci sahifede -

B. Şükrn Kuya,: Bükrcı ialaa· 
yonunıla o\·yct elı;isi \'e elı;ili~i· 

ıniz. erkanı tarafıııdan clıiııılan· 
nu~lardır. 

Bükrc~, 1 jA.A.j - Hugüu 
!Jurayu gelıııio ol.nı Dahiliye Vekili 
ve parti scııı-1 l!ekrctcri ';'iik.ril 
Kaya, kıs.ı lıir levakkufıau ve oe· 
birde ufak hir scıintideu oora 
K uje tcyc do!1ru ecyalıatiııe devam 
etmişıir. 

Şükrü .Kayıı, Macar hududuna 
kadar olan yolculuğunu Humen 
bükiiuıcti tarafından talı is cdilmiı 
Luluuaıı lıu usi vagonla yap· 
maktadır. 

l zmir vapurundaki 
kalabalık 

Görülmemiş der ecede idi 
lzmir vapuru, pazar gunu 

lzmire fevkalade lralabalık bir 
yolcu kafilesi getirmiştir. Dün 
İstanbuln hareket eden aynı 
vapur, bacalarına kadar eşya 
ve yolcu ile yüklü idi, bilhas
sa yolcu miktarı çok fazla idi. 
Vapurlarda son zamanda gö
rülen yolcu fazlalığı, aile bi
letlerinde yapılan mühim ten· 
zilatlır. 

Harp ve askeri 
maluller 

Şubeye çaOı rıhyorlar 
Şubemize kayıtlı beş ve al

tıncı dereceden harp ve askeri 
malüllerinden iki yüz liralık 
arazi alan ve almıyanların 
2017/937 Salı gününe kadar 
şubemize kat'i olarak müra-
caatları vekalet celilesince bil
dirilmiş olduğundan acele şu-
beye müracaatları aksi takdir
de haklarının sakıt olacağ1 
ehemmiyetle ilan olunur. 
İzmir-Çeşme arasmda 

izmirle Çeşme arasında iş
liyen kamyonların sahibleri, 
aralarında bir şirket teşkil et-
mişler ve fiat birliği yapmış· 
lardı. Son zamanda ikinci bir 
şirket. Çeşmeye otobüs işlet-
mcğe başlamıştır. Bu otobüs
ler yolcularını lkincikordon
dan almaktadırlar. Rekabetten 
halkın tabiatilc istifadesi ola
caktır. 

Turgutluda 
Toprak sahiplerinin bir 

tecil teşebbüsleri .. 
Turgutlu, (Hususi) - Evclce 

hazineden taksitle bağ alanla
rın ellerindeki harikzcdc maz
bataları mahsubu yapılacak 
diye kıymeti yüz liraya olan 
bir mülk bin liraya alınmıştır. 
Mahsulün 50·60 kuruştan bir
denbire 10-15 kuruşa sukutu 
dolayısilc bağ alanların borç 

ödemek hususunda çok müş~ üt 
vaziyetler karşısında kaldıkları 
görülmektedir. 

Hazineden bağ alanların 
yüzde 50·60 ı topraksız çiftçi
lerdir. Bağların doiuş itibarile 
busene noksan olması ve istih
sal edilecek mahsulün ancak 
masrafı koruyabileceği anlaşıl
mıştır. 

Bu sebeple parti, alakadar 
makamata miiracaat ederek, 
borçların busene için tecilini 
istemiştir. Turgutlulular, bu 
hususta verilecek kararı büyük 
bir ümitle beklemektedirler. 

Belediye reisi ve Ticaret 
Odaları, bazı istihlak m,.rkcz
lerınin arzettiği iştira kudret 
ve istilak kabiliyetlerinden ken- Zayi 
di mm takalarını da müstefit İstanbul Fatih Askerlik şu-
etmiş ve mahsullerini tanıtarak, besinden 340 senesinde Aldı-
muntazam ve 'aimi ticarette ğım askeri terhis vesikam, 
kendi mahsullerni aratmıya kaybettim. Yenisini alacağım-
yol bulmuş olurlar. dan eskisinin hükmü olmadı-

ANADOLU 6 Temmuz 937 

/zmir Komutanlığı ilanları kısmında vücuda getirilecek beton havuz ve olukları inşaatı 
pazarlığa konulmuştur. 

h:mir Mst. Mv. K. Sat. Ko. Rs. den: Keşif be.deli 1852, 11 teminatı 277,82 liradır. Keşif ve şart· 
1 - Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin namesi muhasebe şubemizde görülebilir. isteklilerin 8-7-937 

kilo sadeyağı kapalı zarf usulile 20 Temmuz 937 salı günü saat 15 te baş müdürlüğ'ümüzdeki komisyona gelmele,6 
günü saat 15,30 da ihale edilecektir. _ 

2 - Mezkur yağın muhammen bedeli 23 bin lira~ır. Mu- fzmir mıntakaSI kadastro mÜ" 
vakkat tPminatı 1725 bin yediyüz yirmi beş lır.adır. d•• ı• 

:) - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve ur öğünden: 
eksiltmeye İştirak edeceklerinde eksilt"lleyi açma saati Güzel yalı mahallesinde Ferah sokağında şimalcn Ferah so· 
olan saat 15,30 dan bir saat evveline kadar teklif kağı şarkan Rebia ve Mehmede aid 6 parsel cenubcn kısmeP 
mektupları İIP. Balıkesir kor satınalma komisyonu baş- 2 parsel sayılı Abdullah ve kısmen 3 parsel sayılı safvet g~r 
kanlığına müracaatları. 2200 2 6 11 l 6 ben 4 parsel &ayılı maliye hazinesine aid evler ile çcvrilidır· 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: Bu evin tapu kaydı bulunmadığı ve mübadeleve tabi ve ad• 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 2640 iki bin altıyüz bilinmiyen bir Rumdan hazineye kaldığı anlaşıldığından ıc.· 

kırk ton levamarin kömürünün 20· 7-937 salı günü dastrosu o yılda yapılmıştır. Bu evin mülkiyeti ile ve bu racii 
saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. herhangi bir ayni hakkı ile alakası olanların ilan tarihindtll 

2 - Kömürün tutarı 50688 ellibin altıyüz seksen -sekiz lira iki ay içinde tasarruf vesikalarile birlikte fzmirde Saçmacı h•· 
olup muvakkat teminatı 3784 üçbin yediyüz seksendört mam sokağında 20 sayılı binada kadastro k'>misyonuna ve1' 
lira 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mukabilinde _müdüriyetine müracaatlan ilan olunur. 2~ 
komisyondan verilir. D 1 t D • il 1 1 t e 

-3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve- ev e emıryo arı ş e 111 
sika ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarını umum müdürlügu"' ··nden . 
yazılı gün ve saatten en az bir saat evveline .kadar . 
levazım amirliği Sat. Al. komisyonuna vermelerı. idaremiz Maliye ve Muhasebe işleri dairesile işletme rrıtı· 

2201 2 6 10 14 dürlükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur ah· 
----------------------- --• nacaktır. 

fzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: M·· b ka · fh 20 T 937 1 14 d jet' 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı için bir milyon altmış usa a I ım 1 anı emmuı sa 1 saat e ı Çc 

altı bin kilo arpanın 19-7-937 pazartesi günü saat 15 olunacaktır. mtihana girmek istiyenler ne gibi şartları h~ ~ 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. olmaları ve ne gibi vesika vermeleri lazımgeldiğini Ankart 

2 - Arpanın tutarı 38376 otuz sekiz bin üçyüz yetmiş altı Maliye ve Muhasebe işleri dairesinden İstanbulda Haydari" 
lira olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruştur. şada birinci işletme, lzmirdc sekizinci işletme mes'ul mubl' 
Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. . sipliklerinden öğrenebilirler. 2 6 9 183512~ ' 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve- il daimi encümeninden: 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mcktublarını / 
yazılı gün ve saattan bir saat evveline kadar Ankara Kapalı eksiltmeye koııulan iş: Urlada yaptırılacak llko~u 
levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. kurağı 

2199 2 6 10 14 Açık tutarı (15493) lira (12) kuruş 
Bu işe ait şartlar ve evrak ~ 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan aşağıda yazılıdır A) Kapalı eksiltme şartaar? 
1 - Ankara garnizonunun birlikleri hayvanatı için 961800 B) Mukavele projesi _,J 

dokuz yüz altmış bir bin sekiz yüz kilo kuru otun E) Bayınd1rlık ışleri I'!' 
19·7-937 paıartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ek-

şartnamesi siltmesi yapılacaktır. D) Fenni şartname 
2 - Otun tutarı 31739 lira 40 kuruş olub muvakkat te-

159 k q Açık ve plin. minatı 2380 lira 46 kuruştur şartnamesi uruş istekliler Bu -rtnamc ve evraklll' 
mukabilinde komisyondan verilir. r-

3 - isteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve mir-Ankara - lstanbul 
teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı ~ün darlık direktörlüklerind• 
ve saattan bir saat evveline kadar Ankara levazım rüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. tarih, gün ve saatı 
2198 2 6 10 14 22 /Temmuz/ 937 per 

günü saat 11 de r . 
daimi encümeninde 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15137 lira olan değişik 

cins ve numarada 5,303,646 tane mıh kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
istiyımlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. al. 
ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 - flk teminat miktarı 1135 lira 28 kuruştur. 
4 - ihalesi 10 181 937 salı günü saat 15 te M. M. V. 

sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü qıaddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte ilk teminatlarile teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. sat. 
al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

20 6 20 5 1979 

lzmir Miistahkem Mevki satın ama !Komisyonundan: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 112 

bin çift ve Ayrıca 86 bin çift kundura kapalı zarfla 
alınacaktır. 

- 112 bin çiftin şartnamesi 2380 ve 86 bin çiftin şart
namesi 1828 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
ycnlcrin her gün Komi~yona gelmeleri. 

3 - 112 bin çiftin ilk teminatı 22790 ve 86 bin çiftin ilk 
teminatı 18370 liradır. 

4 - 86 bin çift kunduranın ihalesi 1417 /937 Çarşamba 
günü saat t 1 de ve 112 bin çift kunduranın ihalesi 
ayni ~ün saat 15 dedir. 

5 -Münakasaya gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel Milli Müdafaa Vekaleti satın alma Komisyonuna 
vermeleri. 26 30 5 10 2055 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1585 sayılı kanuna göre savaş sakatlarilc şehit öksöılcrinc 

verilecek ikramiyelerin tcvziine başlanmak üzere havaleleri 
z;,aat bankasınca ikramiye tevzi komisyonları emrine gönde-
rilmek üzeredir. Busene bundan başka tevziat yapılmıyacaktır. 
Toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harb 
malulü 2591 sayılı kanuna nazaran da harb malulü hükmünde 
askeri malul olanların derecelerine ve bir şehidin öksüzlerine 
dü en hisseler aşağıda gösterilmiştir. 
Derece Subay Erat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira K. Lira K. 
206 50 103 50 
185 85 82 60 
144 55 61 95 
123 90 41 30 
103 25 20 65 
82 60 20 65 

19 37 Bir şehidin Öksüzlerine 
4 6 8 2208 

. 

. 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Baymd1rlılc Bakanbtın 
mıı müteahhitlik 
oduı bclıeleri 

(1162) lira. 

il daimi encümeninden; 
Esiltmeye konulan iş 

Açık tutarı 

Bu işe ait şartlar ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir 

fsteklıler 

Eksiltmenin yapıl11CAğı yn, 
tarih, giin, ve saalı. 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

lzmir -· Menemen -
yolunun 20 + 000 _.. ~ 
kilometreleri aruınd.W 
nin esaslı onrılmaaı. 

(9412) lira 

A) Eksiltme şartnarJlfll 
B) Sözh.ğı projeıi . 
E) Bayındırlık işlere 

şartnamesi 
D) Açık 
Bu şartname ve cvrl~ 
yındırlık direktörlü~ 
rüp inceleyebilirlir. 

22 /Temmuz/ 937 
günü saat 11 de il 
cümeninde. 

müteahhitlik 
belgeleri. 
(706) lira. 

il daimi encümeninden 
Eksiltmeye konulan iş 

Açık hıları 

Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşakıda gösterilmiştir 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saati 

lzmir - Menemen • 
yolunun 30 + s~ 
36 tOOO • 31 +uuv "'-·""'·
releri arasındaki 
rılması. 
(7834) lira (23) kll 

A) Eksiltme şartn • 
B) Sözbatı proi~ 
E) Baywnderhk 

şartnamesi. 

D)Açık 
Bu şartname ve 

ymdırlık dir~~ 
rüp inceleycbıl 

Bu tatbikatın her mevsimde ğını ilan ederim. 
her nevi mahslat, mamulat, lzmir: Değirmendağı Sclimiye 
«>I işleri... Üzerine de tabik mahallesi Ziverata sokağı 
edilebilece~i ılave etmek za- 14 No. lu hanede Ali oğlu 
~ ...._,_....-...~thi 313 Dotumlu 

Izmir inhisarlar başmüdürlü
ğünden; 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

22 /T emmuı/ 9'~ 
günü saat 1 1 d~ 
cümeninde. 

Müteahhitlik ve 
belgeleri. 

ue, llUUUUUtll ""'~=::J~~~~~;ı;:::1i1iiii;liiiii 
Çamaltı luzl•aında yeneden yapılmald. olım tımpananın on Muvakkat l~ .. inat ( 
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ANADOLU 
~ Yazan:IM._Ayhan lzmir belediyesinden: 

1 - Bayındırlık sahasında 
Tevfik Rüştii Aras caddesi 
Cumhuriyet meydanından Mon· 
trö meydanına kadar olan 

Sayfa 1 

lzmir gümrük muhafaza tabu
ru satın alma komisyonundan: 

Beher kilosunun: Mrcmu 
miktarı : Muhammen fiatı : tutarı: 

Kilo Kr. S. l.r. Kr. 
1610 3 50 56 35 

Muvakkat 
teminatı 
l..r. Kr, 

~llnanlı prenses!Doğana: Ben papaz 
'tll'ln ne marifet 'olduklarını bilirim. n111nı __ _ 

parçada mcvcud molozların 
kaldırılması işi 13/7 /937 Salı 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi altı yüz kırk 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek lizere baş mühendis
liğe iştirak için de kırk sekiz 

Cinsi 
Kabak 
Fasulya 
Patlıcan 
Bamya 
Büber 
Tomatcs 
Çekirdeksiz 

1694 6 50 110 11 
2454 6 50 159 51 
1894 10 50 198 87 

564 6 50 36 66 

4 23 
8 26 

11 97 
14 ~2 

2 75 
5 02 

k - Fakat bu, çok tehlikeli 
ır hareket olmaz mı? 

b Doğan, işini bilen ve hesa-
0 •nı iyi yapan bir adam gibi, 
Dıuzlarını silkti: 
nı·- Hayır!. Bilakis kendi işi· 
ç~k kendim göreceğim için 

rnemnunum. 
k - Ya mesele meydana çı· 
araa? .. 
d - imkanı yokl. Yalnız, sen 
CF.şu mektubu Kiyaraya ver. 

kı rtesi akşam, irininin evinde 
r• Çc~af~tini değiştirmişti. Hatta, 

Ya~esıne de mükemmel bir mak
d 1 Yapmıştı. f rini de ayni oda· 
a~uvaletini hazırlıyordu .. 

•&dı arn~önürü olan dilsiz ve 
ıuı .. k hızmetkarı; katıla katıla 
iri ~Yordu. Doğan ikide bir 
nıye d" -onuyor: 

·d·- Nafile zahmet ediyorsun 
'Yordu ·k~h . . .. ha I · nı a merasımı ıçın 
ıır an 

tasiın ıyorsun, fakat bu me· 
O 01nııyacak. 
D ':alık epeyce kararmıştı. 
_ 0gan, İriniye: 

ver kScn çık ·dedi- mektubu 
1
' en · · d kk B d Ya· ıyı i at et. en e 

·•ın . 
Pls saat sonra Venedık pa

ırıın k arşısındayım. 
Çık; Peki, fakat bir skandal 

rınaı. 

: ~en. müsterih ol.. 
......_ cnı öpmiyecek misin? 

Pap Hayır!.. Çünkü ben artık 
Ulvi~· oldum. Böyle ruhani ve 
diiııya'' kıyafet altındaki adam, 
v•rı· .tıın zevklerine ve hay· 

ı ıhr 
\ ille~. ıraslarına boyun eğe· 

1 ikisi d 
lt 1 . e birer kahkaha attı· 

· rıni: 
........ B 

fet O)d en papazların ne mari-
D d~klarını bilirim. 

e ı D .. d ., .. . ........ a' ogan a 1 ave cttı: 

iri . en de bizim hocaların. 
l'avu:'· hıağrur ve güzel bir 
Odad kuşu gibi; ağır ağır 
Hikt .. an çıktı. İstırabı çok bü
dıı. ~ :akat dişlerini sıkıyor· 
tı:ık 0Ranı, eskisinden daha 
D Sevnı .. b ı:ığ8 ege aşlamıştı. Fakat 
Yordun, artık başkasını sevi
kayb d~e o artık kendisi için 

e ılın· b irin· ış ir şeydi. 
Olsun 

1
' her ne pahasına olursa 

~d~c:k ~nun saadetine yardım 
Do~,. lı. Esasen Kiyara, tam 

hna ı~ 
~lrı d ayık bir kızdı ve kı· 
tırı,. ~.0nu sevmeğe başladı· 
~orıdo)ıç şüphe yoktu. irininin 
'atııYın~ b.ir~z sonra Dokanın 
llıeğe b a •dı .. Kalabalık birik· 
. Şid a~tanııştı. 
ıd· detıı b' h .. d 

ı, fak ır eyecan ıçın e 
I Dok at belli etmiyordu. 
~tları a, &ene aşıkane nazar
~'.Yara' .~trafında dolaşıyordu. 
O\lllttıak 1 

e bir an evci yalnız 
Şıltşll'ıak ~ahut bir köşede kar· 

D0 .. ıstiyordu. 
tını Ran d . . 

saat a, o gıttıkten ya· 
t-.Yırı sonra ağır ağır sa· 
,,. ark k , 
1 
e la ile~ apısından çıkmış 
ay,,, rıdc bir gondola at-

() Yolu tu 
tıu d .. t muştu. 

~~kta 'd·Uşiindüren yalnız bir 
1 ı· ......... . 

~cııı k~ a Vencdik Piskoposu 
() urn d 

1 tak . erse ... 
~ t h dırd,. k d' · · ··ı ·· ~~ . c did "'• en ısını o um· 
~ &ı de edecekti. Başka ça· 
'•kop Yoktu. Hatta ve hatta, 

'lıııtı,at~su tenhaya çekip mii
~ti b'ı takdirinde, hançerle· 

ı e . 
gozc almıştı. Bu 

J) 

akşam, en küçük bir hata, 
telafi edilmez bir vaziyet ih· 
das edebilir ve Kiyarayı elin
den tamamile alabilirdi. 

Venedik başpapazı ile kar· 
şılaştığı vakit, işte böyle bir 
fikrin tesiri altında idi. 

Kendi kendine: 
- Doğan - diyordu • bu 

hadiseyi atlatabilirsen talih se
ninle beraber yürüyor de· 
mektir. 
Papaz, ık mık derneğe başla

yınca malum tehdidi savur· 
muş ve neticesini de almıştı. 
Papazın odasından çıkıp ta 
salon hizasından geçerken bir 
aralık Kiyarayı görmüş ve 
kalbi şiddetle çarpmıştı. 

Biraz sonra saraydan çık

mıştı. Derin, rahat bir nefes 
aldı : 

- Oh, papazı atlattık. 

Hakikaten atlatmıştı. Der· 
hal irininin sarayına gitti ve 

kıyafetini değiştirerek gene 
Dokanın sarayının civarına 
geldi. Davetliler artık yavaş 
yavaş çıkıyorlardı. 

Bu vaziyet, meselenin ta
mamen istediği gibi halledil· 
diğini gösteriyordu. 

Yalnız, frinideki mektup 
meselesi kalmıştı. Yunanlı 
prenses bunu da Kiyaraya ver
mişse mesele tamamdı. 
Yarım saat geçmişti ki, ev

vela İrininin, arkasından da 
Doğanın gondolları İrininin 
sarayına varmışlardı. 

irini onu görünce.: 
- Müthiş bir mahlUksun 

·dedi- senden korkuyorum. 
- Bırak bunları frini. Mek· 

tubu ne yaptın? 
- Verdim kendisine. 
- Bravo!. Öyleyse bu ak-

şam seninle bol bol sarhoş· 
luk yapabiliriz. 

- Sonu var -

Devlet demiryollarından 
Aşağıdaki gayri menkuller 19/7/937 tarihinde pazartesi gü· 

nü saat 15 de İzmir Alsancak 8 inci İşletme komisyonunda 
pazarlık usulıle üç sene için ayrı ayrı ki .. aya verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki mikdarda muvakkat teminat yatırma· 
lan ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir hal· 
leri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komis· 
yona müracaatları laıımdır. Şartnameler komisyondan parasız 
alınır. 

1 - lzmir Basmahane istasyonu içinde büvet, muhammen 
üç senelik kira bedeli 525 lira muvakkat teminatı 3938 kuruştur. 

2 - Karşıyaka istasyonundaki büvet muhammen üç sene· 
lik kira bedeli 210 lira muvakkat teminatı 1575 kuruştur. 

3 - Karşıyaka büfe kahvehane muhammen üç senelik kira 
bedeli 600 liradır. Muvakkat teminatı 45 liradır. 6 8 2211 

lzmir vilayeti Defterdarlı
ğından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
kanununa göre mülkiyeti haczedilen Mecidiye mahallesi Re· 
cepağa sokakmda kfıin 59 sayılı ev ilan tarihinden itibaren 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılrn.ıştır. 

Yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak ve satış 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 

liralık muvakkat teminat ınak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
attc encümene gelinir. 

2 - Numunesi veçhile be
heri 580 kuruştan üç yüz otuz 
altı lira kırk kuruş bedeli ınu
hammenle elli sekiz aded yaz· 
lık ceket yaptırılacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 13/7 / 937 
Salı günü saat on altıdadır. 
Nümune ve şartnamesini gör
mek üzere baş katipliğe, iş· 
tiruk için de yirmi beş buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

27 30 3 6 2122 
1 - Karşıyaka tramvay hay

vanları için beher kilosu iiç 
kuruştan bin elli lira bedeli 
muhammenle oluz beş bin 
kilo kalın buğday kepeğinin 

baş katiplikteki şartname veç· 
hile açık eksiltme ile ihalesi 
13i7 /937 Salı gününe teındid 
edilmiştir. İştirak için yetmiş 
dokuz liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gür.de ve saat on altıda en· 
cümene gelinir. 

2 - Karşıyaka temizlik hay· 
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan dört yüz elli lira be
deli muhammenlt• baş katip· 
likteki şartname veçhile alına· 
cak on beş bin kilo ka\m 
buğday kepeğinin açık eksilt
me ile ihalesi 13/7 /937 Sa\ı 
giinüne temdid edilmiştir. İş· 
tirak için otuz dört liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen günde ve saat 
on altıda encümene gelinir . 

2285 
Maarif te~kilatına dair olan 

789 sayılı kanunun 11 inci 
maddesi hükmünün bir yıl 
tecili hakkındaki 3208 numa· 
ralı ve 15/6/937 tarihli kanun 
belediye ilan tahtasına asıl· 

Herkesçe bilinsin. 
2257 

gelmeleri. 29 6 13 2138 

T. H. K. Aydın Şubesi Başkan- mıştır. 
lığından: • FOTO Piyangoya konan motosiklcl (582) num;fraya çıkmıştır. Bu 
numarayı, Söke köy katibi Behçet lncckaranın aldığı ve bile· 
tini kaybettiği bildirilmektedir. Refik lütf i Or 

(582) Numaralı bileti, başka birisi hamilse, bir ay içinde Zevkinizi okşayacak poz 
şubeye müracaatla ibraz etmesi ve motosikleti alması lazımdır. Temiz işçilik 

Bu müddet geçtikten sonra, motosiklet yukarıda adı geçene • Hiikumet civan Kaymakam 
verilecek ve başka müracaatlar kabul cdilmiyecektir. 29 2 5 Nihadbcy caddesi No. 20 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 2234 

Cinsi Mikdarı Mahalli Umum tah Muvakkat Miinakasa Tarih Gün Saat 

Kuru ol 
Yulaf 
Yulaf 
1-

Kilo min tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
50000 Tire 1500 113 Açık 1017/937 Cumartesi 10 
90000 Aydın 4500 338 Aç.ık 1017/937 Cumartesi 10,30 
80000 Tire 4000 :mo Açık 10/7 /937 Cumartesi 1 1 

Y ukarıcla miktar ve mahalli yazılı kurıı ol ile yulafların 1171937 ;.'erşernbc günii yapı
lan açık eksiltmelerine talip çıkmadığından on gün tcmdidile aç.ık eksiltnıelcri yuka-
rıda hizalarında yazılı saatlarda olmak iizcrc 10/7/937 cumartesi günü yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alına komisyonun gelmeleri. ____ I __ _ 

Fransızca ders al
mak istiyenler 

1 -

2 

Burnava Tiinıcn Sa. Al. Ko. d;ın: 
Sökedeki alayın senelik ihtiyacı için 71500 kilo linyil 
maden kömüri.i açık eksiltme surctilc münakasaya 
konulmuştur. 
Açık eksiltmesi 19·7·937 Pazartesi günii saat 11 <le 

1908 3 50 66 78 

üzüm 1545 6 50 100 42,5 7 54 
Kavurma 34.5 53 00 . 182 85 13 72 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu Urla bölüklerinin ü~: 
aylık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları ve tahmin edi· 
len fiat, tutarı ve muvkkat teminatı hizalarında gösterilen yaş 
sebze ile sığır eti kavurması ayrı ayrı şartnamelerle açık ek
siltmeye konulmuştur. Şartnameleri her gün komisyonda gö· 
rülebilir. 

2 - Sebzelerin eksıltmesi 7/7/937 çarşamba günü saat 14 
te başlıyacak ve kavurmanın eksiltmesi aynı günde saat 15 te 
İzmir Alsancak Birincikordon (364) No. da gümrük muhafaza 
taburu şatın alma komisyanunda yapılacaktır. Eksiltmeye gı · 
recekler ticaret odasında kayıtlı bulunup 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını 

eksiltme saatinden evel komisyona vermeleri. 22 26 1 6 2006 · 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden; 
1 - Eksiltmey~ konan iş Aydının Söke - Ortaklar yolunun 

11 + 465-17 + 500 kilometreleri arasında şose ve imalatı sına· 
iye inşaatıdır. Bu işin keşif bedeıi (17551) lira (67) kuruşlur. 

2 - Bu işe şartname ve evrak şunlardır: 
. a - Eksiltme şartnamesi 

b Fenni şartnamesi 
c Mukavele projesi 
d Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e Keşif cetvelleri ve projeler. 

İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 7.6.937 den 12.7.937 pazartesi günü saat 

onbeşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1316.38) lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı vcsı
kaları haiz olması lazımdır. 

a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar encümende toplanan komisyona getirile
rek makbuz mukabilinde verileçektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçl\ncü maddede yazılı saate kadar gel· 
nıiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

iz mir 
ğından: 

16 22 29 6 1889 

vilayeti defterdarlı-

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilen Mahmudiye mahallesi Mumcu· 
zade sokağında kain 122/124 sayılı ev 21 gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından yeniden takdir olunan kıymet üzerinden 
almak, pey sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlcrin 
Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 29 6 13 2137 

lzmir vilayeti Deft•~rdarlı
lğından: 
j Sahibinin v~rgi borcun~n lemini tahsili için t~hsili emval 

kanununa tevfıkan hacze<lılen Hasanhoca mahallesınde Osma
niye sokağında kain 2 sayılı dükkan satılığa çıkarılmıştır. 

Yen iden takdir olunan kıymet Üzerinden alma ve satış şartla· 
rını öğrenmek istiycnlcrin Defterdarlık tahsilat kalemine gel· 
meleri . 29 6 13 21.13 

iz mir 
ğından: 

vilayeti Defterdarlı-

Sahibinin vergi borcunun lemini tahsili için tahsili l' ımal 
kanununa göre haczedilrn Gi.izclyut mahalll'sindc Azizler so· 
kağında kain 18 sayılı ev il5ıı tarihinden itibaren 21 gün 
nıiiddl'tle ~alılığa çıkarılmıştır. Yeniden takdir edilen 
kıymet iizcrindcn almak, pey sürmek ve satı~ şatların• 
öğrnmek istiyenlcrin Defterdarlık tahsilat kalemint• müra-
caatları. 29 6 13 2 l 34 

iz mir 
, ğından: 

vilayeti Defterdarlı-

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili eınv~I 
kanununa göre haczedilen Alsancakta Mesudiye caddesinde 
1 ~2 sayılı Gayret fabrikası tarihi ilattdan itibilren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarılmıştır. Y eoiden takdir olunan kıymet 
üzerinden almak ve satış şartlarını öğrenmek istiycnlerin Def
terdarlık kalemine gelmeleri. 29 6 13 2135 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di· 
teklerine müsaid şartlarla cc· 
vab vermeğe hazırdır. İstiycn· 
lcrin yazı işleri miiJiirliiğii· 
miizc müracaatları .. 

3 
yapılacaktır. 1 
Umum tahmin tutarı 715 lira olup muvakkat teminatı Söke belediyesinden; 

4 
5 

54 lirarlır. 1 
Şartnamesi komi~yondn göı-iilcbilir. 
lstcklilcrirı muayyen vaktinde Burnav.Hletki ;.ıskeıi salın 1 

alllla komisyonuna gelmeleri. 2 6 10 14 2171 

Belediyemiz parkı için beherinin bedeli muhamrncni 12 li· 
radan 1 O adet kanepe alınacaktır. İhale 19 7-937 Pll7.atlr.si 
saat 11 dedir. Eksiltme ve fenni şartnamclC'ri görmek istiyen· 
lerin belediyeye müracaAlları. 4 6 8. 10 2252 



~--Sa~y_u_e ______ ~--~----~----------------------~----~--~ ANADOLU 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"TRiTON,, vapuru 9 Tem· 
muzda gelip BURGAS VAR· 
NA KôSTENCE limanlara 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L(. 
NIEN 

"BIRKALAND,, motörü 5 
Temmuzda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNJA, GDYNIA ve lS
KANDINAVY A limanları için 
yük alacaktır. ---
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 
,,LECHISTAN,, motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanlara için yük ala
caktır. 

SERViS MARITIM 
ROUMAIN 

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

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

Zayi 
Manisa emniyet direktörlü

ğünden almtş olduğum 30·9-
936 tarih ve 98,306-253 sayıla 
ikamet tezkeremi lzmirde pe· 
derimin nezdinde iken 4-5-937 
tarihinde zayi etmiş oldugum
dan ve bu kerre yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Akhisar: Tahtakale cadde· 
sinde berber Şevki 
No. 17 dükkanda ..................... 

- iç hastalıkları mütehassısı -

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

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

Asker imektebler 
Calebe allnıyor 

1 - 937-938 ders yıh için Kuleli, Maltepe, Bursa liselerilt 
Konya ve Erıincan Askeri Ortaokullarının bütün smıf 
larına, Kmkkale' deki San' at lisesinin birinci (9) s111r 

fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazarlama mek· 
teblerinin hazarlama ve orta kısımlarının ilk sınıflanP' 
talebe alınacaktır. 

'~--------------------------~ r. 
.,. 2 - Keydı kabul şartlara geçen senenin ayna olup bütu• 

Tu .. rk Hava Kurumu askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 
3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Tenımuzd• 

B •• •• k • başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikı v. N. uyu pıyangosu mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar dt 
W F ff VAN- vam eder. 

• • • 3 üncü keşide 11 Temmuz 193 7 dedir 4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarada b~· 
Der ZEE & CO. Bu••rvu••k ı·kramı~ve 45,000 lı·radır lunanlar Cebeci'deki Gedikli Erbaş hazırlama nıdr 

J J tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerdt 
DEUTSCHE LEVANTE LI- Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye- oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde otLf 

NIE. G.m.b. H. lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerirı' 
HAMBURG. Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar müracaat etmelidirler. 

"CHIOS,, vapuru 2 tem· büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 5 - Kaydı kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tama~ 
muzda bekleniyor.HAMBURG bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan lattmp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bil 
ve BREMEN limanlarına yük k halde airmek istediği ve mekteb tarafından seçf11' çe inmeyiniz. "' 
çıkaracaktır. '----·---- ------- ------ imtihanı için çağınlmadıkça hiçbir istekli beyhude yeri 

AMERIKA_N_E_XP_ ORT LI- D • k k mektebe gitmemelidir. 
NES 1 a t 6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mektebe ~ 

The EXPORT STEAMSHIP c •• k dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dOO' 
CORPORATION Ur pazarı :~ı~r.için yapacakları masraflar tamamen kendileriıı' 

"EX CHANGE,, vapuru 20 7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaıdeS' 
temmuzda bekleniyor. NEY- 1 b ra hı· m Kara kaş nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bııll' 
YORK ve BALTIMOR liman· lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılı11 
ları için yük kabul eder. Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

"EXECUTIVE" vapuru 9 bu kere daha genişleterek gf':ne Odun pazarında Sümer 8 - ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir se~t 
Temmuzda bekleniyor. NEY- Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya tahsil fasılası olanlar ve girmek için ııüfus kağıdındl 
YORK için yük alacaktır. •-•naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamaılıı~ 

AMERICAN EXPORT LINES • llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .ııllllllllllllllllllUllllllllll 9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sıııı 
THE EXPORT STEAMSHIP _ köy llkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocuklsflır 

CORPORATlON A. Kemal Tonay = dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere ksb" ·o-li·.-·.------· PiRE AKTARMASI SEYRi - - ____ ed_i_lir_. _ _ _ 11111!"11" _ _______ 22_1_0 ___ _ 

vıer ve SEFERLER Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları - Askeri fabrikalar umu111 
Şürekası ·EXCAMBlON,, vapuru 2 - Birinci Sınıf Mutahassısı mu··du··rıu··g"" u·· s~tın alma komı·s-

Temmuzda PIREden BOSTON - (Verem ve saire) - A 
Limited ve NEVYORK içinhareket = Ua maluırıe isııı yorıu knr~t"tnılaki Dibrk eok3k başımla 30 a.ıyılı E: d 

Vapur Acentası edecektir. ;;;; ev ve muayeuehancsioııe sahalı ııı:ıı s Jen akşam saaı 6 ,. ~ yonun an: 
" EXCHORDA kadar ha talannı kabul eder ; 1000 000 b ı b 

Birinci kT:l~n24~~es binası 16 Temmuzda PlREde:a:~~- iiıııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111mıı111 Telefon: 4115 llllllllil ' metre tor a ık. eı 
THEELLERMAN Lf- TON ve NEVYORK için hare· 1 A N K. il R A Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan yukanda mile!~ 

NES LTD. ket edecektir. ' !~ ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlıır 
11 OPORTO ,, vapuru 10 Seyahat müddeti: B • • • • k E l .A. k A t satın alma komisyonunda 23 Temmuz 937 Cuma günü si' 

temmuzda LIVERPOOL ve PiRE. BOSTON 16 gün uyu m 8 cen ası 15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. ·jit 
SWANSEADAN gelip yük PiRE - NEVYORK 18 gün i Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan ver• ıı-

k k Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Tel. 1433 T r l · kk t t · t l 2100 ı· h · t kl'f 111" çı araca tır. SERViCE MARITIME RO- a ıp erın muva a emına o an ırayı avı e ı r 
" POLO ,, vapuru 10 tem- UMAIN. BuCAREST Ankara llanat Acentası tuplannı mezkur günde saat 14,30 za kadar komisyon• .. ; 

muzda LONDRA, HULL ve meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 11 
1 

ANVERSTEN gelip yük çı· "DUROSTOR,, vapuru 31 fzmİr vilayeti muhasebei hu. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte konıis8'/~~ karacak ve ayni zamanda Temmuzda bekleniyor. KÖS- müracaatları. 4 6 8 10 21 , 

;,~~rı~ ve HULL için yük ~;~~~;~zL!~~;m?s~~~~ZA susiye müdürlüğünden lzmir viliyeti Defterdar~ 
THE GENERAL STEAM limanları için yük alacaktır. No. Cinsi Mevkii g"" ından.· . 

7 . Ev Tilkilik caddesinde 
NAVIGATION L TD. JOHLNISNTEOSN LWTADRREN 28 Ev Karcıyaka lktısat sokak Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Esnafşeyh ~ 

"ADJUTANS,, vapuru ha- · y eı• 
ziran sonunda gelip LON- L 1 V E R P O O L 473 Dükkan Karantina san'at mektebi yanı hatlesinde Hastane caddesinde Karanlık solCağında 300 '°bi 

"DROMORE,, vapuru 18 13 ,, Ali paşa meydanı murabbaı ve 7 sayılı arsa tahsili emval kanununa göre def 
DRA için yük alacaktır. Temmuzda LIVERPOL ve 12 ,, Üçüncü karaosman sokak zedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzay~ dt' 

DEUTSHE LEVANTE ANVERS limanlarından yük 33 Mağaza ikinci belediye caddesi çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden tak'dil". edilen kıymet üzer:r,,ı~ 

DELOS 
LINE çıkaracak ve BURGAZ, VAR- 35 ,, ,. ,, ,, almak ve satış .şartlarım öğrenmek istiyenlerin Defter"l~ 

" ,, vapuru 11 tem· 29 Dolap Bakır hedestr.ni tahsilat kalemine müracaatları. 29 6 13 " 
muzda HAMBURG, BRE- NA, KôSTENCE, SULINA, ı 16 Mağaza Peştemalcılarda 
MEN ve ANVERSten gelip GALA TZ ve IBRAIL liman· h Milli Emlak Müdürlüğürıden: 17 ,, Bekir paşa anında Satış ı! 
yük çıkarecaktır. larma yük alacaklar. 113 Dükkan Karşıyaka M. Kemalpaşa caddesi N Lira r 

"'ar'ıh ve navlunlardaki de· 10 B k CelAlb k k o. O 1 
, Soc . Royale HONGROISE ara ·a " a ey so a 845 1 inci Kordon 630/ 1 ,.ski No. lı ev kapalı 1200 

ğişikliklerden acenta mes u- DANUBE MARlTIME 85/87 Fırın ,, lktısat sokak zarfla nakden 8 sene taksitte ödenmek üzere 
liyet kabul etmez. DU 71 Av tı· • Soğukkuy 50 
----------- " NA., vapuru 1 O Tt:m· gaç zcy n " u 846 Güzt-lyalı 3 kuyular mevkiinde şarkan bahçe 242 "UMDAL , 1 muzada bekleniyor. BEL- 28 " " Buca üçkuyular yolu garben pideci Ali ve Ragıp paşa tar-

" v mu- GRAD, NOVISAD, BUDA- 477 Dükkan Karantina san'at mektebi yanında laları şimalen Urla cd. cenuben Fireri Di· 
mi Deniz Acenta. PEŞTE BRATISLAVA LINZ idareyi hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri mitriden kalma bahçe ile çevrili tapu kay-

' 
l d ve VIY ANA limanları için yazılı akar lriraya verilm~k üzere 1·7-937 gününden itibaren dına nazaran fazlası Hazineye ait olmak 

ığı t • yük alacaktır. 15 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şart- üzere 22047 metre M, bahçe kapalı zarfla 
ff ellenic LineS - -- ları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi Muhasebe müdüri- nakden ve 8 sene taksitte ödenmek üzere 

DEN NORSKE MIDEL· yeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale gü- 847 Karantina eski cerrah MehmetAzmi so.17 No. t 700 
Limited HAVSLINJE nü olan 15-7-937 perşembe günü 10 dan 12 ye kadar Vilayet lı ev açık artırma ile nakden ve 8 sene 

O S L O Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 2-4-6-8 2191 taksitte ödenmek üzere 
PHELPS LINE "BAALBEK,, motörii 23 848 Burnova Mersinlisinde sulu Hancı mev· 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem- Temmuzda bekleniyor. PiRE. fzmİr Johİsar)ar başmüdür. kiinde 15214 metre harap ve debağhane 
muz beklenilmekte NEVYORK DÜNKERK ve NORVEÇ li· ve çayır halinde tarla şayian nısıf hissesi 
limana için yük alacaktır. manian için yük alacaktır. ıu·· g"" u·· nden.· peşin ve 2 inci tertip tasfiye vesikasile 

Vapurların isimleri, gelme ----------• ödenmek üzere 
tarihleri ve navlun tarifeleri ağustost beklenilmekte ROT- Alsancaktaki ciepolarımızda mevcud 10855 kilo kullanılmış 849 Karşıyaka soğukkuyu Menemen caddesinde 
halC1cında bir taahhüde girişi· TERDAM, HAMBURG ve kalın çul ve 4206 ıskarta çul ve kanaviçe parçaları pazarlakla ada 185 parsel 4 te 5 No. lı 1715 metre 
lemez. ANVERS limanları için yük satılacaktır. Muhammen fiatleri kilosu 15 ve 7 kuruştur. istek- M. arsa peşin ve nakitle ödenmek üzere 

"HELLAS,, vapuru 6 tem- alacaktır. 850 Reşadiye tramvay cd. 824 kapu 1168 Taj 
lilerin 144,20 lira teminatlarile 13-7-937 günü saat 15 te baş ı 479 50 W muz beklenilmekte ROTTER- Birinci kordonda "UMDAL,, numara ı , metre arsa. şeıf 1 

DAM, HAMBURG ve AN· UMUM( DENiZ ACENTA· müdürlükteki komisyona gelmeleri. 2 6 2177 Yukanda yazılı emlakin mülkiyetleri hizalannda ya~ılz/119' 
VERS limanları için yük ala· LiGi LTD. vapuru acentala- Söke belediyesinden: !erile ve 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhales~/ e~ıe~ 
caktır. ğına müracaat edilmesi rica pazartesi günü saat 15 tedir. Kapalı zarf tevdi ~. e .. c ıorjll 

.. TORKIA,, vapuru 26 tem- olunur. Belediyemizin emme basma eski su tulumbasının ihalesi yevmi mezkurda saat 14 de kadar Milli Emlak Mud~çe~~ 
muz beklenilmekte ROTTER- Riz binasında No. 166 19/71937 Pazartesi saat 11,30 dadır. isteklilerin belediyeye vermeleri ve mehammen kıymetin % 7,5 depozito 8 

6 
DAM, HAMBURG ve AN- • Telefon : 3171 müracaatları. 4 6 8 10 2226 malsandığına yatırmaları. 2100 27 "bİ' 

~~~;,limanları için yük ala- Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
"BELGi ON,, vapuru ıo rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye ederler. .. . 
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