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Bu sene cumhuriyet bayramında muazzam şenlikler olacak B. Ruzvelt r . . . ' 

1 k H. K- il ·ı Af Tasarruf tavsiye Tuncehnde ıslahat mu-ra ve ıcaz ra arı e - ediyor. temadiyen ilerliyor 

gan Veliahdı gelecekler 
. -·-
ltalya Hariciye Nazırı ile Romanya Başvekili de 
Cumhuriyet bayramında Ankarada bulunacaklar. 

f~ıaohul, 7 (Hıı usi) - Cum· 
riyet bayranıımızdu bu sene muaz. 

~ 7am':~enliklcr ynpılııcaktır. 
.- ~ Hıikumcı , bunun için ~imdi· 

den tedarikfıt ) apıuııgn lınşlamı;ıır. 
.._.~~ ,., Cumlıuri)et hn)raınırtıla, ılost. ıne·m· 

~ leketlc11lı>n birı;ok be} etlerıo Au· 
.. :; 1.:arıı) ı :t.iyorct ecleccklcri süykui)or. 

~ AlfikaJarlarıo verdikkrj ıııa· 
f r liımata görı·, ılo8t \C kardeş Jlıt'lll• 

lckeı Irak hüküıııdım GaıiyiilcH•I. 

Hit·a:ıı Eoıiri lbniıısıı<l ve Afgan 
Veliahdı, muiyctlcrile Liıliktc 

mcmlcketimiıe gelecekler ve An· 
karaya giderek llilyük ., cf iıııizi 
ziyarı•ı t•decek.leıl gilıi, Cumhııri) et 

ba)ramım11.1la tla orada Luluoa

,.aklarclır. 

lınl)a Hariciye :\a:ııırı Kont 

Giaııodııu lııışka Homanya Boşvc· 
kili U. Tatarc~konun Ja Cumburi· 
yet bayramında muhakkak Ankara· 

da buhınncakları tecyyürl edi}'or. 

Bay Ruzvelt 
Bclgrnd, i [Hadyo) - Vu,iııg· 

tondan bildirildi~ine göre, Cumhur 
reisi B. Hnzvclt, Lütiin Xczaretlert' 
bir tamim sı:ınılererek yeni sene 
büdceleriade Vekületlcr maeraf la· 

"rmdan yüzde on nisbctinde tasar· 
"ruf temin edilmesini bildirmiştir. 

Du suretle umuwi lıildceJe 400 
milyon dolarlık bir ta arruf temin 
~edilecektir. Büdceki muvazenenin 
,.bu suretle temininin mümkün ola· 

cağı zannolunuyor. 

Franko tehdid savuruyor 

~ Hicaz Kralı P'·~·l•r:• beraber Cumhuriyetçiler Madrid 
4'1rupa, Amer1kan~~ p~- cephesinde kazanıyor 
tasına muhtaç degılmış lhtilıilciler, cumhu;i~~i:çilerin 4 bin kişi-
llelçika Başvekili diyor ki: Amerika ser- lik bir kuvvetini muhasara etmişler 

best ticaret istiyor, kliring tanımıyor -----·· g l>arie, 7 (Radyo) - .Eotrausijan tı~ım temaslar ncticeııiude anladı· 
~~ete inin Brüksel muhabiri, Bel· gım birşey vort!R; Amerikanın ııer· 
ltıe_a. Uao\·ekili IJ. Yon Zelandla bir beet ticaret istedi~i, kliring, kon• 

l&kat yapınıotır. tenjan veeaire gibi takyidutı, tanı· 
" U, \'an Zeland, bu mülakatta, macL~ıdır. Halbuki .Avrupa için 

ltıcr''- şimdilik lıuna imkan )Oktur. Diz 
\e 1~a seyahatinden bahsetmiş 

tıcnnııe demiştir ki: Avrnpalılar, ~imdi yalnız cihan 
- A A "k sulhunu kurtarmakla mcfguliiz. !i. t't vrupanm, merı annı pa· 

~ •ııı. ihtiyacı yoktur. Emniyet tel· Brüksel, 7 (A.A.J - Ba~'!!!! 
,.,tı.. edecek olan herhangi 'bir ile gaz~t ciler araeınd~ \·~ıkubu!ıını 
ı. lıy t • uzun hır millik.at netıcernıde \an • 
..\r.A e • Antıpanın muhtaç oldu~u 

.,,}.dir. Zelandın Fransa ve Jnı;iltcre tara· 

'"d Ben, Amerikaclan bir proje ile fmdan memur edildi~i ankeıe tlc· 

~edim. Yalnız orada yap· -Sonn 6 ınct sahifede -

lkt.sad Vekili kotra ile 
geziye çıkıyor 

llenzin hakkındaki.yeni formül, İstan. 
bulda bugün ilan edilecektir. 

lst lktısad Vekilimiz Bay Celal Baqar 
~il ~nbuJ, 7 (Hususi) - lktısad Vekili B. Celal Bayar, bu
ıl~tı ee. benzin işi ile meşgul olmuştur. Yeni formül, yarın 

fk dıiecektir. 
~-p,lısad Vekili, yakında kotra ile sahillerimizde bir gezinti 

Cak ve Fethiyeye kadar gidecektir. 

Cumhuriyetçi lspanyol kadınları 
Looılra, 7 (Radyo) - .Madriıl yetçileriıı, Madrid ecbhesiude )Cni 

cebhesin<le <'umlımiyetçiler umumi bir huruç lını ekeli ) aptıklnrı \4' 

bir taarruza bn~lamışlımlır. el homba~ı l..ııllan<lıklnrı haber 
Son gelen lınLerler. cumhuri· verilmektedir. 

yetçilcriıı, mülıiıu muvaf fııkı) etler İhtilalcilerin ,·erdikleri mnJfı. 
elde ettiklt•rini bildimıekteılir. matta, bu muhar~bede cıımhuri-

Tnarruz e nımnila cuıııbııriy<'l· yetçilerin pfüıL.ürtiilclüAünü bildiri 
çilcriıı attıkları horııbalarclan hiri, yorlar. 

;\aval Karncro)n dü~miiş 'e benzin Curnburİ)elçiler, dün Aranko· 
<lt>poları i~ıiııl ı) lı>ırıi,tir. es t·eblwsincle ikinci lıir taarruz 

Cumlrnriyctı;ilcr, BıoıH'll'ı \il· yapmı~lar \ "C 14 tankla uıikııırı kfı· 
lnnoc~·a, D t>l kaııaıl.ı ki;~ lt>rirıi 1:1 1'· fi ~ü,·arilc ilcrlı•ıııi~lcrılir. 

tetmişln,l ir. 1 lıtilıilı·i lcr, t'ıı 111 huri) etı;ileıiıı 
Villavı• rıle \'C O·Pıa lı:ıuııul.ı Uroncıu k<i)iinii i~gol ı·ııiklniui 

knnlı ıuuhıırcbclt• ı· c·c•rı·yarı t•lrııl'k· tck:r.ip edi) oı lar. 

tcJir. Cuııılıuri}etc;iler, 1111.raJa da Franko tehdid savuruqor ve 
ınuvaffokı)ellcr c•lılc etmişlerdir. gönüllülerin çekilmesini 

f htil.ilı·ill'r. l'lllll b uri )'t'lçilcr iu 
taarruzıırııı ılurılurıluklarıoı lıil<li· b.temigor . 

Salamanka, 7 [Rad)n) - Ge-
riyorlar. 

Franko gemileri, bir lngiliz 
vapururıa zaptetti ler 
Sı•n )an l>olo1., 7 (Rııd)o) -

Frankoya ınent-ub harb gemileri, 
İngiliz bandıralı Kordonyn vapuru· 
nu musadere etmişlerdir. 

İhtiliilcilcr, hu vapurun Sıan· 
der limanına cumhuriyetçiler için 
mühimmat götürdüğünü hil<lirj. 

yorlar. 

Yeni huruç hareketleri 
Paris, 7 (Radyo) - Cumhuri· 

neral Frauko, bugün devletlere bi· 
rer nota vermiş Ye kendi iııin mut· 
lak surette mubarib addcdilnıesiui 

istemi~tir. 

General Franko, \·erdiği nota· 
da mutalehati kabul edilmediği 

takdirde iktı~adi tedbirler alarak, 
İngiliz. ve }'ransız mallarına boy• 

kot ilan edeceğini kaydettikten 

sonra, lngiltere ile l<'raoeanın, İs· 
panyn topraklarında kızılların tah· 
ribat yapmalarına wilsnmaha ettik· 

- Sonu 6 ıncı sahi/ed• -

\. 

Yeni yollar, geniş köprüler ve 
yatılı okullar tesis olunuyor 
lstanbul, 7 (Hususi) - Tuncelinde yakın köyler 

biribirine bağlanacak ve her köyde yatılı ilkokullar 
tesis olunacağı gibi, büyük yollar, geniş köprüler 
inşa edilecektir. 

Hükumet, bu gibi işlerin bir an eve/ sona ermesi 
için büyük gayret sar/etmekle ve lôzımgelen tahsisatı 
ayırmış bulunmaktadır. 

ELazizde de, büyük bir kız enstitüsü yapılmaktadır . 

------------------------------"" Hamidiye mekteb ge-
mimiz Sinobda 

Gemi komutanı ve subay_ları şere
f ine bir ziya( et verildi 

1 

Hamidiye mekteb gemimiz 
Sinop, 7 (A.A.) - Ilamidiye mekteb gemisi dün limanımıza geldi, 

Karaya çıkanlan bir müfreze deniz şebidleri abidesine giderek ~eleok 
koydu. Geminin komutanı tarafından Türk denizcilerinin tarihte gcçwiş 

HVa~ları hakkında önemli söylev verildi. Abide alanında geçid resmi 
yapıldı. 

Komutan \'e subaylar ~ercfinc oebir ga:rinosunda akşauı ziyafeti 
verildi. 

Filistin Şarki Erdünle 
birleşiyor mu? ------------

Suriye fevkalade komiseri, Emir 
Abdullah ile bu hususta konuştu 

.. .. - 1 lı.tıınbul, 7 (llueusiJ - rilis· 
Kultur Bakanı tinle Şarki Erdüııüo birleşme,,; 

lstanbula vardı fikri, gittikçe ilerlemekteJir. 
Suriye fevkalade komiseri Kont 

Dö l\tartel, bu mesele hakkındu 

Şarki Erdün Emiri Altes Abdııl· 
)abla koou~muştur. 

Bay Saffet Arıkan 
İstanbul, 7 (Hususi) - Kül· 

tür Bakanı B. Saffet Arıkan, 
bugün Ankaradan buraya gel
miştir. 

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

Yüz kadın toy. 
yareci yetiştiriyoruz 

lstanbul, 7 (Hususi) - Hü· 
kumetimiz, yüz kadın tayyareci 
yetiştirmeğe karar vermiş ve 
bunun için lazımgelen tedbir· 
leri almıştır. ----

Sümerbank 
lzmir fuarına iştirak edecek 

lstanbul, 7 (Hususi) - lk
tısad Velraleti, Sümerbankın 
lzmir fuarına iştirak etmesini 
emretmiştir. 

ıDün Haliçte feci bir de
niz kazası oldu 

İstanbul, 7 (lluıuei) - Bugün Haliçte feci bir deniz kazası olmuştur. 
Altı kız, sandalla çalı~tık.lan Uetik fabrikasına giderken, eandal, bir 

motöre çarpmıı ve derilmiotir. Sandalda bulunanlardan bir erkek.le üç 
MuHvl kıı bogalaıuıtur, 



Sayfa 2 

~it-Q 
Çocuklarımızın dişleri 

'J'rıııııva)da. lıiri dokuz, biri on iki, biri on b~, oo ahı yafındu 
ur; c;ocuk, konu~u) orlur. Hiriniu di~leri dikkatimi cclbclli: 

<">n <lişlcı i pi 'c bozuktu. Bu ilk mii~ah ·ılcden eoura ıliCr.rlcrinc 
lıaktıw: 

Oularm~ ilcr ılc aşağı } uk. ra biiyh· .. 
llatmmıı, hir di~ hckimirıiu ozlcri seldi: 
- l\lekteblerıle, ı;ocuk lanrı di~lrri } ilzd" } ctıui~ Lm:uktur. Bu wck· 

tebkriu lıazılarınılJ hır iki lllUl)l'llC olur. Fakıtt gcri)C kalan Lütün 
\Ocuk yığımoıız en küçük bir diş ıuu ycuc 'e tedınisi görmez. 

Demi ti. E kiden, biraz dikkatsizlik.le ve dalgınlı"la dinlediğim bu 
ıııi:r.leriu, §U ı;ocuk aAızlurında ne müdlıi. birer hoL:ikat halinde, sarı, 
siyah, r;atlak, igri hü~rü ,ckillcrle ya,adı~ım, şimdi iyice sörıiyoruru. 

Gıdasızlık, bakını azlık, tcdno;isizlik, ı;ocuklıırınıızın ıığzmı çok. 'ia· 
kitı:iz olarak bir bareLcyc ço,·irmekte hcrdcumdır. İlk çağlarda pek 
hi cdilmi)en bu felaket zamanla kendini gösterir. Analarımız mi11vak 
kullanırılı. ~imdi, mabJud lıir halk yığım diş macunu ve fırçaııı kulla
nıyor. 1''aknt yüzde dok aoımı7, diş ea~lığını korumak terbiyesinden 
mahrumuz ve dişlerimiz, Lir ııel okıntmnda etrafı pislik ve .;oplcrle 
aarılı kalan kazıklar gilıi ağzımızın içinde duruyor. 

Çocuk, ailesinde görme'1iği için, diıini temizleyip ona hakkını ve 
ihtiyacını 'ermiyor. Vaziyet böyle olduğuna göre, zarureti, mekteblcr 
kanalından tahakkuk ettirerek binlerce yavruyu tli~ felaketinden kurtar· 
mak gerekti. Bu da yapılmıyor ve yapılmamakta .. 

Türk.iyede, yal111z nıektcbleri ele alarak hunları bir muayene ve diş 
temizliğinden geçirsek müdbiş Lir netice ile kar ılaşırılık. llolbuki, di~in 
ıhhat ve rahat hususundaki tesiri ne kadar büyüktür? 

Fikrimizce, ) eni ders sene.i başlarken, ıııcktcblerde tanı bir sağlık 
muayenesi yapmalı ve bu meyanda dişleri ıle gözden ge~irmeliJir. Bu· 
r;Ookft ~ekil, hiı,: de ıatnıinkıir de~ildir. Ara sıra ~ocuğııo ha tıılaouıa!il 
\'e bu bastalı~ın eari olub ol111adığınıo tetkiki ilo ıııeecle bıtıniyor ,·c 
bitmez. 

Mckıcbliuin sağlığı, lıc lcnwcsi, temizliği, diye hir dam ele almalıyız. 

En seri vapurlar 
Cihanın en seri posta va

purlarının Normandiya ve 
"Kraliçe Mari" vapurları ol
duğuna şübhe yoktur. Nor· 
mandiya son Amerika seferini 
saatte 31, Kraliçe Mari de 
30,63 mil üzerine yapmıştır. 

Bunlardan sonra en seri va· 
purlar şunlardır: 

Alman Brem 26,71, Avru· 
pa 16,40, lngiliz Ypres Of 
Britanya 24, Aküitana 23, 15, 
Fransız il Dö Frans 22,30, 
Manhatan 21,85, Vaşington 

21,47 mil yapan vapurlar en 
seri vapurlardandır. 

Garib bir münebbih 
Rusyada bir sanatkar yeni 

bir saat yapmıştır. Bu saatin 
bütün marifeti, tam 20 türlii 
uyandırma şekline malik ol· 
masıdır. Saat bir gün zil, bir 
gun çan, bir gün düdük, bir 
gün davul ça1arak ve başka 

marifetler yaparak yirmi gün 
biribirine benzemez şekillerle 
insanı uyandırabilirmiş .. 

Kral değil mi? 
Akıl ne gezer!. 

Bundan bir müddet evci 
İngilterede Vestmorlandda Con 
T omas Hen ley adını taşıyan 
bir adam ölmüştür. Bu ada
mın unvanı da "f ngiliz kömür 
kralı., dır. 

Bu kral servetinin mühim 
hır kısmını kırk sene evci 
tesadüf ederek sevdiği bir 
kadına bırakmıştır. Kral, bir 
zamanlar bu kadına LondradR 
muazzam ve lüks bir konak 
yaptırmıştı; fakat kadın az 
bır zaman içinde bu konağı 
bırakıp kaçmıştı. Kömür kralı 
da bu konağı kilitleyip bir 
villaya çekilmişti. Buna rağ
men hem bu konağı ve hem 
büyük bir parayı bu vefasız 

kadına bırakmaktan vazgeç
memiştir. 

Ford müesseselerinde 
F ord müesseseleri her sene 

bir buçuk milyon F ord ara· 
bası vucude getirmektedir. 
Ford müesseselerinde aon za· 

Saime Sadi 

mantarda yeni bir takım me·S 
todlar vücude getirilmiştir. 

Bundan böyle bu müessese· 
lerde günde 600 araba 
vücude getirilecektir. 

Fabrikanın bu ışı vücude 
getirmek için sarfına mecbur 
olduğu gündelik su, Vaşing
ton, Detruva, Çinçinati şe· 
hirlerinin bir günlük suyun
dan çoktur. Lazım olan eşya 
ve madenlerin getirimesi için 
de günde 19 lökomotif ve 
1400 vagon ve 30 nakliye 
sefinesi çalışmaktadır. 

Sıra boQalara geldl! 
İspanyanın boğa güreşçi

leri meşhurdur; bu sebeple 
crı iyi giireş boğaları da is
panyada, bilhassa Sevil ve 
Salamnnkada yctıştirilmektedir. 

İspanyada güreş boğalarını 
yemek an'ane itibarile mem· 
nudur. Fakat, yoksuzluk sofu
luğu bozar derler ya.. Son 
dahili harb yüzünden General 
Franko bütün güreş boğala
rını askeri ihtiyaç namına bo
ğazlattırmışttr. 

Muazzam bir org 
lngilterenin Sen Corc Hol 

radyo istasyonunda yeni bir 
org vücudc getirilmiştir. Bu 
org, tam bir bando muzıka 
demektir; ve bu aletle en pes 
perdeden keman sesinden bir 
davul gümbürtiisüne kadar 
hertürlü nağme ve ses elde 
edilmektedir. 

Bu org otomatik şekilde 
hir handa muzıka şeklinde 
icrayi ahenk edecek ve radyo 
bu sayede plak neşriyatından 
kurtulacaktır. 

Alet 2-9 metre boyunda 
ve muhtelif inceliklerde 2000 
borudan mürekkebdir. 

Ehli hayvan sergisi 
1-3 Eylulde Bucada açılacak 

olan ehli hayvan sergisi için 
baytar, müdürlüğünce h~zır

lıklara devam edilmektedir. 
Sergi pr~ramı, köyler O!\• 

rıncıya kadar tevzi olunmuştur. 

ANADOLU 

Ucaklarla 
' 

nakliyat --······---Kilo başına 
150 kuruş alınacak 

Hava yolları devlet işletme 
idaresi talimatnamesine göre 
uçaklarla taşınacak evrak, kıy· 
metli mektup ve kutu posta· 
larının birer kilosu için posta 
ücretlerinden başka posta, 
telgraf ve telefon idaresince 
75 kuruş ücret alınmakta idi. 
Bu ücretin, masrafı koruma· 
dığı nazarı dikkate alınmış ve 
150 kuruşa iblağı muvafık gö· 
rülmüştür. Vekiller heyetinin 
buna dair olan kararı, şehri-
mizdeki alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

Liman memur 
ve işcileri 

Gece yevmiyeleri 
bildirildi 

Liman memurlarının gece 
mesai ücretleri lktısad Veka· 
!etinden şehrimizdeki alaka· 
darlara bildirilmiştir. lstanbul 
ve f zmir liman reislerine her 
nöbetçi kaldıkları gece ıçın 
155, inzibatı temin ve kont· 
rola memur olanlarla fen me
murlarına veya vekillerine 50, 
liman memurlarına ve maki-
nistlere 40, tayfa ve odacılara 
30 kuruş gece ücreti verile· 
cektir. 

Göcmenler 
' Bir kaç gün içinde 
geliyor 

Bulgaristandan Türk göçmen· 
leri getirecek olan Nazım va· 
purunun 3 Temmuzda Var· 
naya gittiği zannediliyordu. 
Şehrimizdeki alakadarlara ge· 
len malumata göre, vapur 5 
Temmuzda istanbuldan Var· 
naya hareket etmiştir. Oradaki 
göçmenleri iki günde yükliye· 
rek evvela lstanbula, sonra 
Urla tahaffuzhanesine gelecek, 
göçmenleri getirecektir. Göç· 
menlerin bir kaç gün içinde 
Urla tahaffuzhanesine getiri· 
lccekleri tahmin ediliyor. 

Yeni mahsul üzüm . . . 
ve ıncır pıyasaya ne 

vakit gelecek? 
15 AOustosta üzüm, 10 

Ağustosta da incir .. 
Busene ilk çekirdeksiz kuru 

üzüm mahsulünün } 5 Ağus· 
tosta Alaşehirden lzmir piya· 
sasıııa getirileceği haber alın· 
mıştır. Havalar fazla sıcak ve 
kurak devam edecek olur~a 
l O Ağustosta getirilmesi de 
muhtemeldir. Fakat ilk parti· 
ler daima az geldiği için ha· 
rarctli satışlar olmaz. Esaslı 

ve mühim partilerin 25 Ağus· 
tostan itibaren piyasaya gel~
ccği söyleniyor. 

Manisa ve Kasaba hav1tli
sindeki bağlarda kurul n ıjzijm 
sergilerinde yetişecek çekir· 
deksiz kuru üzümler de Eylul 
ayı içinde piyasaya bol bir şe· 
kilde dökülecektir. 

İncir mahsulünün 10 Ağus· 
tosta, yani üzümden beş gün 
evel piyasaya getirilmesi çok 
muhtemel görülmektedir. Hal· 
ta kurak devam ettiği ve ya ,. 
nıur yağmadıfı takdirde dah~ 
"'el dr pi rasaya incit gctiril
mesı mümkün aôrülmektedir. 

Yumurta ihracatını artırma çareleri 

Yumurta ve tavukçulu------k 
kooperatifleri 

1932 de İzmirden 1,289,404 kilo 
yumurta ihraç edilmişti 

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

Yumurta ihracatı, yumurta cat daha ziyade Yunan ada-
ihhracatını canlandırmak için larına, ltalyaya olan ihracat, 
alınabilecek tedbirler, ynmur· ltalyan adalarına, lngiltereye 
tacıltk kooperatiflerinin gayesi olan ihracat ise daha ziyade 
vesaire hakkında şehrimizdeki Malta adasına yapılmıştır. 
alakadarlarca bir rapor hazır· Bu mahreç memleket isim· 
!anarak f ktısad Vekaletine leri gösteriyor ki, Türkiyede 
gönderilmiştir. Bu rapordaki yumurta ihracatı bakımından 
malumatı hulasa ediyoruz: ispanya hadiseleri dolayısile 
"Tmir s~-·;;;y;-k~d;;· y;- hissedilen buhran ile lzmir 
murta ihraç etmekte idi. iz- ihracatının ilişiği yoktur. fh
mirden en çok senede 1,289,404 racatın yeniden canlandırılma· 
kilo ile 25,676 kilo arasında sı, mıntakanın ada mahsulleri 
yumurta ihraç edilmiştir. Son dışında kalan bu maddenin 
on bir yıllık ihracatın vasatisi ticaretine vazedilebilecek pe· 
"3 rakendc sermayeyi birleştire· .) ,660,151 kilodur. 

rek mahdud, hatta tek, fakat 
Bu vasati - beher sandık kuvvetli bir ihraç müessesesi 

100 kilo kabul edildiğine meydana getirmekle mümkün 
göre • 3662 büyük sandık olabilir. 
yumurtaya tekabül eder. En az Vilayet dahilinde bu vazife· 
ihracat rakamlarının son se- yi üzerine alabilecek bir teşek
nelcre tesadüf etmesi ve bu külün teessüsüne doğru ilk 
rakamların gittikçe azalması, adım atılmıştır. Bu teşekkül, 
fzmir yumurta ihracatının ta- bir müddet evel Vilayetçe te· 
mamen durmağa mahkum ol· sisine teşebbüs edilmiş olan 
duğunu gösteren alametlerdir. 

(yumurtacılık ve tavukçuluk 
Bunun en büyük amili, ınem-

kooperatifleri) dir. 
leketteki ihracatçıların öteden 

Bu kooperatifler, Vilayet da· 
beri yumurtaya nazaran daha 

hilindeki köylerde en az yedi 
fazla nisbette kar getiren ortağın iştirakile kurulabilen 
diğer ihraç maddelerile iştigal ve başlıca köylünün yumurta· 
etmeleridir. sını, kesilmiş tavuklarını top-

Türkiye yumurta ihracatın· lıyarak memleket dahil ve ha· 
da bir rekor senesi teşkil ricinde satmak, tavukçuluk sa-
eden 932 senesinde lzmirin hasında köylüye yardım etmek 
yumurta ihracatı 1 ,289,404 gayesini güden şirketlerdir. 
kiloya kadar çıkabilmiştir ki, Vilayet dahilindeki bütün 
bu miktar Türkiyenin 1934 köylerde kurulması arzu cdi· 
ve 1935 seneleri umum yu· len bu kooperatiflerin faaliyeti 
murta ihracatına ve geçen se· tanzim edilir ve bilhassa bu 
ne ihracatının dörtte birine şirketlerin vereceği yumurtalar 
muadildir. lzmirde birleştirilerek ihraç 

lzmirden yumurta ihracatı, işleri bir elden yoluna konu· 
İtalya, Fransa, Yunanistan, lacnk olursa yumurta ihracatı 
lngilterc ve Almanyaya yapıl· işi lzmfrde pek verimli bir 
mıştır. Yunanistana olan ihra· istikamet almış bulunacaktır. 

• 
icra işleri 

Adliye Vekcile. 
tinden tamim geldi .. 

Bazı icra dairelerinden, di
ğer bir icra dairesine gönde· 
rilen paralara aid tahriratlar 
vaktinde gönderilmediği gibi 
alacaklı ve borçluların isim ve 
adresleri ve dosya numaları 
tasrih edilmediğinden tahsil 
olunan paralar alacaklıya ko· 
laylıkla ödenememektedir. Ad
liye Vekaletinden şehrimiz müd· 
deiuınumiliğine gelen bir ta· 
mimde alacaklı ve borçlunun 
isimlerini ve istinabe eden 
icra dairesinin dosya numara· 
sını gösteren yazının gönderi· 
lecek para ile beraber posta· 
ya verilmesi ve yazı altına ko· 
nıılan imza ve miihürforin oku· 
nakit olmasının lemini, yan· 
lışlığa meydan verilmemesi bil
dirilmiştır. 

Komiserlerin imti-
han evrakı 

Polis komiserlerinden terfi 
imtihanına girmiş olanların 
imtihan evrakı, mühürlü bir 
zarf içinde Emniyet Umum 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

imtihan evrakı, umum mÜ· 
durliiktc lelkik edilecek ve 
muvaffak olan komiscrleı t crlı 
cltırıleceklerdır. 

Sigorta primleri 
Serbest dövizlerle 

ödenecek 
567 numaralı kanuna müte· 

forri ve sigorta primlerinin dö
vizle ödenmesi bakkındaki ka
rarnameye ek olarak Vekiller 
Heyetince kabul edilen karar 
ş~hrimizdcki alakadarlara teb· 
liğ olunmuştur. Bu karara gö· 
re, Türkiye hudutları dahilinde 
çalışan sigorta şirketlerinde 
sigortalı olub ta Türkiye hu-
dutları dahil veya haricininde 
hasara uğrıyan malları. aid 
dövizler, mütcncffii Türkiye 
dışında bulunuyorsa serbest 
dövizle ödenecektir. 

Müessif ölüm 
Devlet d miıyolları sekizinci 

i 1 lıne telgraf müfettişi B. 
Alı Rıza, bir müddet evci 
tedavi edılmck üzere Bursa· 
ya ve oradan Ankara)A git· 
miş ve dün ekspresle İzmire 
dönerken şimendiferde kalb 
durmasından ölmüştür. 

Rahmetli, çok temiz ve kcn· 
disini herkese sevdirmiş de
ğerli bir memurdu. C nazesi, 
bugün Karşıyaka istasyonun· 
dan kaldırılacaktır. Aileıııinirı 
lPeasıinine iştirak eder ve la· 
zıyetl•rİmız.i sunarız. 

8 Temmuz 937 

' Kooperatifçilik ) .. 
Uretmenlerle 
konuşmalar .. 

-4-
Yazan: Kooıı ratif çi 

Yüzde seksen avansı aldık· 
tan sonra artık ortak hesaP 
kesimini bekler. Şu ciheti de 
bildirelim ki, bu bekleyiş mut· 
laka hesap kesimine kadar 
değildir. Avrupadan birliğe 
satış paraları geldikçe birlik 
satış kooperatiflerine, koope· 
ratifler de ortaklara ikinci. 
avansları da verebilirler. Mak· 
sat; üretmene kolaylıktır. tBıJ 
kolaylığı yapmak mümkün ol· 
dukça birlik neden yapmasın? 

Yüzde yüz kredi 
Bakınız, devlet ilk adımda 

ortaklara nasıl kolaylık yaptı? 
Eskiden her kredi kooper8• 

tifi ortağı o yıl alacağı m•~· 
sulü bildirerek kendisine btf 
itibar açtırmaz mıydı? Meseli 
bu krediyi bin lira f arzedetilfl· 
Kendisine 1000 lira itib•~ 
açılan bir ortak bunun 25 
lirasını para olarak, 250 lir•· 
smı da diğer ortak arkad•f. 
lara kefil olmak suretile kıJ 
lanırdı. Yani 1000 lira itib•: 
açılan bir ortağa para olar~,. 
ve kefaletle ancak 500 lı~ 

·ı .... ıŞ kullanmak hakkı verı 1•· 

olurdu. 
Satış kooperatifleri kurulıJfı 

kurulmaz iş değişti. Satış ko· 
operatifine de ortak olan kre· 
di kooperatifi ortağının itib~~ 
yüzde yüz arttı. Şimdi kell 

1 

sine 1000 lirahk itibar açıla" 
r sııı• bir ortak; bunun 500 ıra oO 

kendisi için para olarak, 5 
1 

lirasını da ortak arkadaşlar111 1 
kefil sıfatile kullanmak hakk1~ 
alıyor. Bu ne büyük farlct

1 

bu ne büyük nimettir? . B~"~ 
hakiki bir halk hükiimetı ~ 'e· 
Türkiye cumhuriyeti hük~ıtlel 
tinden başka hangi hükulfl 

yapar? ,? 
Piyasa düşer veya çıkars 1 

Pekala ... Biz on kuruş ~e~, 
on iki kuruş üzerinden yoı i· 
seksen avans aldık amma P 1 
yasa on beş kuruşa çıktı , e) 

sekiz kuruşa düştü ya... 
8
( 

B k . . . . e tar a ·ın, ışte ışın ınc ıdıS 
budur. Yukarıda da yaı•. r'' 
gibi; birliğin cctvelindck• dır· 
kamlar uydurma rakaml•' r~ 

·1111 sırf ortaklara avnns vercb• tıl' 
için ölçü olsun diye tc~i~i 
edilmiştir. O rakamlar bil 
fiati bize bildiremezler. d ~ 

ır 
Bağ veya bahçe var $e{ 

erken, yahut biraz daha ~e~ 
mahsul verir. Mahsulünü e:ııııı 
alan; kooperatife erken te f 
edecek, geç nlaıı da gevgııP 
tirccektir. Eğer avansla~! e)J 
liik piyasaya göre ver• 

5 1~1 
• el1 ·• aynı cinsten mal yctiştır 't'"' 

ortak.an birisi o gün l~Jıır' 
mesela on altı kuruştan °. d' 
. . 1 k .. er•" ~.ı: ıçın on a tı uruş uz Jr:'. 
yüzde seksen avans 8 il. 
diğeri de on gün içinde P 

11 
ı~ 

düştüğü ıçın mesela 0 ~1e~ 
kuruş üzerinden yüzde 5~1 
avans alacaktır. Bu ad• ı~ 
liktir. Kooperatifçilikte t'ı 
adaletsizlğin zcrı c kad.!l~ır f 
bulunmaz. Bu scbeble ıır ~ 
için dcgişmcz cetvel Y8 J'

1 
ç ~· 

1 
. . de, u. 

avans ar; pıyasa ınse 1110~ .. er ı. 
sa da· hep o ölçü uz ı" 

' orı' 
alınır. Biz mal satın 1Y lı b1r 
piyasa takib edelim, nı• iy'I 
lik satacak ve iç, dış .~ t'r 
!arı o kollıyacaktır. Biz•~· b 
tığımız iş; malımızı o~~: tt~ıııı' 
lunduğumuz koopcratı ~ti ı( 
ederek ihtiyacının•: oltl~r!''~"~ 
alelheı=.ap biraz avans ' 
ıbarettn. 

k 
h 
ıç 

kı 

l 
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-·Buğday mahsulümüz bu 
X• sene çok iyidir - -'!!'f~ ~ ~ 1 

_ 'Musul__··- Milliyetperver ispanya ve 
Petrol hissesinden alacakh I • ıt • • b t 

bulunduftumuz paralar ngı ere munase a 1 

Giin 
Ferdlerin de, cemiyetlerin 

de bekledikleri iyi günler var
dır ve bütün ümitler, hep bu 
iyi gün.içindir. O gün doğunca, 
birçok yenilikler olur, birçok 
saadetler gelir. Hayat değişir, 
zorluklar kalkar, ruhun üstün· 
de, kafanın içinde derin inşi· 
rahları terennüm eden rüzgar
lar eser. 

Göçmenlere ve muhtaç çiftçiye 
3,750,000 liralık kredi açılıyor 

fstanbul, 7 (Hususi) - Mu· 
•ul petrollarmdan hissemize 
düıen on beş senelik paraya 
lllukabil Irak hükumeti, bize 
bir milyon liralık kredi açmak· 

----------
Fransız gazeteleri, bu münase

batın inkişafını bekliyorlar 
tadır. 

Zavallı iki amele 
l!nkaz altında can verdiler 

lıtanbul, 7 (Hususi) - An· 
karada, harita zabiti B. Ce· 
lllalin yeni yaptırmakta olduğu 
ev inşaatında çalışan iki amele, 
binanın çökmesi üzerine al· 
tında kalarak öldüler. 

Gireaun 
AOırceza reisi denizde 
yıkanırken bolJuldu 

lstanbul, 7 (Hususi) - Gi· 
reaun Atuceza mahkemesi re· 
iıi B. Osman, yıkanmak üzere 
denize girmiş ve yüzmek bil· 
llleditinden boğulmuştur. 

Hayvan ticareti 
için bUyUk bir •lrket 

kuruluyor 
lıtanbul, 7 (Hususi) - Zi· 

l'lat ve fş bankalannın [vaze· 
decelderi sermaye ile yeni bir 
Iİrlcet akdolunacak ve bu şir· 
~' canh hayvan ticaret ve 
İ1ıracatile meşgul olacaktır. 

Viyanada 
t.tUhim bir lhtills davası 

Viyana, 7 (Radyo) - Sa· 
l>ak maarif müsteşarı hakkmda 
SOo bin kuronluk ihtilas su· 
Çundan takibat yapılmaktadır. 

Amerikada 
Ali mahkemenin ısllhı 
Vaıington, 7 (Radyo) -

~erikada ali mahkemenin 
1llih1 meıelesi, ıünün en mü· 
binı meıeleıidir. Bu mesele 
iİıerinde parlamentoda şiddetli 
llliinakaşalar olacağı tahmin 
ediliyor. 

Japonya sefiri 
B. '1usaoliniye bir 

masaj verdi 

Roma, 7 (Radyo) - ltalya 
~vekili B. Mussolini, bugün 
J.Pon sefiri B. Oşidayı kabul 
elıniıtir. B. Oşida, Japonya 
litnciye Nazm B. Hirotanm 
:ndermiş olduğu mesajı B. 

Uaaoliniye vermiştir. 

Piakopoaun ihdas 
ettifi mesele 

V arşova, 6 (A.A.~ - Pis· 
kopoa Sapiesa hadisesinin 
~ili için meclisin fevkalade 
IÇtiınaa davet edilmesi hak· 
lcında meclis reisine bir tak· 
tir Verilmiıtir. Bugün de Se
"-to reisine bir takrir verile· 
tektır. 

ANADOLU 

Paris, 7 (A.A.) - Gazete
ler lngiltere ilt! milliyetperver 
ispanya arasmdaki münaseba· 
tın inkişafını büyük bir itina 
ile tetkik ediyorlar. 

Petit Parizien gazetesi, Ge· 
neral Frankonun lngiltereye 
yaklaştığını ve yabancı gönül· 
lülerin geri çekilmesi mesele
sinin ademi müdahale müza· 
kerelerinin en son ve ebem· 
miyetliıini teşkil ettiğini yazı· 
yor. Ve diyor ki: 

"Gönüllülerin geri alınması 
mukabilinde muharip sıfatının 
tanınması takdirinde dahi 
Fransa bugün takib edildiği 
şekilde deniz kontrolonun mu· 
hafaza edilmesini veyahut ye· 

Balkan ve Şark 
misakları 

Beynelmilel emni
yeti tesis edecektir. 

Moskova, 7 (Radyo)- Ya
kında imza edilecek olan Şark 
paktı hakkında tefsiratta bu· 
lunan Pravda gazetesi, Bal· 
kan ve Şark antantlarının bey· 
nelmilel emniyeti tesis ıçm 
dünyada belli başlı amil ola· 
cağını kaydediyor. 

Tahran, 7 (A.A.) - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
B. Tevfik Rüşdü Arasla Irak 
Hariciye Veziri B. Naci Elasil 
dün Harbiye mektebini ziya
ret etmişlerdir. 

Moskova, 7 (A.A.) - Ya· 
kında imza edilecek olan Do· 
ğu paktı hakkında tefsiratta 
bulunan Pravda gazetesi tari· 
hin Balkan antantı ile Doğu 
antantının teşekkülünü bey· 
nelmilel emniyet eksikliğine 
atfedeceğini yazmaktadır. 

Kalvo Sotelonun 
ÖldUrUldUğU gUnUn 

yıldönUmU · 
Salamanka, 7 ( Radyo ) -

Geçen sene Temmuzun 13 cü 
gecesi, cumhuriyetçiler tarafın· 
dan Kalvo Sotelo adında bir 
lspanyol saylavı öldürülmüştü. 
Bu mebus, F ranko taraftarı 
idi. Binaenaleyh ölümü lspan· 
ya ihtilalinin birinci işareti 
olarak telakki edildiğinden, 
ihtilalci ispanya, o gün herta· 
rafta ihtifaller yapacak ve 
Kalvo Sotelo milli bir kahra· 
man diye yadolunacaktır. 

B. Eden 
iki defa Portekiz sefirile -Günlük siyasal gazete konuştu. 

Sahip ve baıyasgam Londra, 7 (Radyo) - in· 
liaydar Rüşdü OKTEM giltere Hariciye Nazırı Bay 

\J11ıunıı netriyat ve yazı iıleri Eden bugün ltalyaııın Londra 
~tdfllil: Ha~üzbet Çaoı;ar sefiri B. Grandi Dinoyu ka-
4-.baneei: bul etmiş ve uzun müddet 
~llıir ikinci Be)ler ıokıağı konuşmuştur. 
'l' llalk Partiıi bioa11 içinde B. Eden müteakıbcn biri· 

'I' elgrar: lımir - A ADOLU 
tleron: 2776 •• PoılA kutuıu 405 biri takiben iki defa Portekiz 
~ ABONE ŞERAiTİ sefirini kabul etmiştir. 
'1latı 1200, alb aylığı 100. oç Maç hakkında 
~ ylıp 500 kuruttW'. · --..aa IDemleketler için aenelik tahkikat 

•bone ftcreti 2 7 liradır 
Oeı yerde 5 kuruıtur lstanbul, 7 (Hususi)- Spor 

- kurumu ikinci reisi B. Adnan 
leçmiı n8ahalar 25 kUJ'UflUl'. 

Doğuşlu, maç hakkında tah-
~AOOLU M.A'f BAASINDA kikat yapmak üzere bugün 

~-•Biı\liiSli"il.MiiilL.~-IR---·•ı Ankaradan buraya ıelmiıtir. 

rine yine ispanya-Fransa hu· 
dudu boyunun kontrolunu te
min eden bir sistem konulma· 
sını istiyecektir. 

Aksi takdirde Fransız hü
kumeti Pirene hududundaki 
kontrolu kaldırmakta hareket 
serbestisi tekrar almakta ve 
Valansiya ordularına silah ve 
mühimmat vermekte tereddüd 
etmiyecektir. 

Büyük elçi Borbine ademi 
müdahale komitesinin Cuma 
günktl celsesinde bu yolda 
hareket etmesi için talimat 
verilmiştir. 

Eko Dö Paris gazetesi muh
rib kontrolu hakkının kara 
mıntakasına hasrü tahdid edil
mesini tavsiye ediyor. 

ltalya 
Hazırhk yapıyormuş 

Paris, 7 (Radyo) - ltalya· 
da mevcut demir fabrikala
rının faaliyeti sıklaştırılmıştır. 

Hükumet, bundan başka bir 
milyon ton buğday depo et· 
mektedir. Bütün bunlar, ltal
yada bir hazırlık başladığı 
kanaatini · vermektedir. 

Kızılhaç 
Madrid halkmın harb 
sahasından uzaklaşb· 

rılmasanı istiyor .. 
Paris, 7 (Radyo) - Bey· 

nelmilel Kızılhaç heyeti reisi 
Belçikalı doktor Jono, Mad· 
riddeki halkın bir an evel harb 
sahası haricine çıkarılmasını 
tensib eylemiştir, 

Lordlar kamarası 
Kambiyo 
kanununu kabul etti 

Londra, 7 (A.A.) - Lord· 
lar kamarası kambiyo muva· 
zene sermayesinin 200 milyon 
artırılması hakkındaki kanunu 
ikinci kıraatinde kabul etmiştir. 

Polon.1a 
Tahtelbahir anlaşmasanı 

kabul ediyor 
Londra, 7 (Radyo) - Po· 

lonyanın Londra sefiri, bugün 
Hariciye Nazırı B. Edeni zi· 
yaret etmiş ve Polonyanın, 

tahtelbahir itilafnamesini kabul 
ettiğini bildirmiştir. 
--------~--,~--------

Beyaz gece 
Bir sürpriz teşkil 

edecektir. 

Ben de, meslek bakımından, 
hep böyle bir gün beklerim. 
Bugün nedir? 

Gazetelerin tabı nefaseti mi? 
Evet, fakat hayır? .. 

Muharrirlere daha fazla kıy
met ve ücret verilmesi mi, 
belki, fakat haşa! 

Gazetelerin sürümünün art· 
ması ve zavallı gazetenin her· 
gün yirmi kapıyı dolaşan arsız 
ve dilenci bi~ mahalle kadını 
halinden kurtulması mı, onu 
da istiyorum, fakat maksadım 
o da değil... Ne o, ne diğer· 
}eri, ne de onların benzerleri. 

Ben, Türk gazetesinin ka· 
nun çerçevesi içinde bir ga· 
zete, Türk gazetecisi ve mu· 
harririnin de ihtiyacın göster· 
diği şekilde bir meslek ada
mı olmasını istiyorum. Bu, be· 
nim için, benim mesleğim için, 
bir gündür. 

Bu fikrin izahı da lazımdır 
sanıyorum: 

Biz tutturmuşuz ve başka
ları da söylerler: 

Matbuat kanunu, ceza ka
nunu vesaire vesaire ... 

Aç mideye zamansız fazla 
gıda vermenin mazarratı ne 
ise henüz idare ve İrşad edil
mek zarureti bulunan bir ce· 
miyete rasgele her hakkı ver· 
mek te tıpkı öyledir. Çocu
ğuna sokakta oynaması için 
silah veren baba, daima al
danır. Keza, küçük oğlunun 
veya kızının eline bir kutu 
süt hulasası veren aile de mu· 
ayene ve eczanelere gitmeğe 
hazırlanmalıdır. Ne bu, fakat 
ne de "hiçbir şeysizlik,,!... Ya· 
ni, ne ifrat, ne de tefrit.. 
Ancak şunu işaret ~tmek vic· 
dan borcudur ki, söyledikleri· 
mizin çoğu "aslına mutabık., 
değildir. Ne asla mutabık, ne 
de bu asla hakim ruha ... 

Bizim matbuat kanunu ve 
teferruatından sarfınazar, bu
günü idare edenler ve bugü· 
nün şeflerine hakim olan ruh, 
Türk gazetesinin fikir iştira· 
kindeki faaliyet kıtlığından 
müştekidir. Bir b&şkası, öyle 
sanır ki, Türk gazeteciliğinin 
ağzına kilit vurulmuştur. Ha· 
yır, böyle birşey yoktur, bili· 

Fuar dekorasyon heyeti, kis biz gazeteciler, kanunun 
Beyaz gece hazırlıklarile meş· hususi ve zaruri icablarını öne 
gul olmaktadır. Şehir gazino· sürerek iki dudağımızı tutkal· 
sunda göreceğimiz (Beyaz ge· layıp oturmuşuzdur. 
ce), emsalsiz bir sürpriz teş· 
kil edecektir. (Beyaz gece) nin Ne hürriyeti biz yere vur· 

malıyız, ne de hürriyet kendi· fevkalade bir şekilde yaşan· 
ması için hiçbir fedakarlıktan liğinden yerde sürünmelidir. 

ikisinin arasında yepyeni ve çekinilmemektedir. (Beyaz ge· 
ce), hakikaten bembeyaz bir cemiyetin muhtac olduğu mü· 

kemmel bir şekil vardır ki, alem olacak ve şaşaası unu· 
tulmıyacaktır. lzmirlilcr, nezih hürriyeti muzır yapmadığı gibi 

bilakis cemiyeti hürriyet gibi ve unutulmaz bir gece yaşı· 
yacaklardır. bir gıdadan mahrum bırak· r----------, maz. Elverir ki, biz, biz ola-

Opera tÖr lımMatbuat kanununun koy-

Doktor Adil Bir duğu tahdid, kaşla göz ara· 
sını geçmediği ve vazifeleri· 

Mesleğine aid yenilikleri mizin her sahası bomboş dur· 
yakından tedkik maksadile 
bir buçuk ay müddetle Av· duğu halde, biz, burnumuzun 
rupaya hareket etmiştir. ucuna konmuş sineklerle mü· 

\.. __________ ,/ cadelede bile bize düşeni 

lstanbul, 7 (Hususi) - Buğ· 
day mahsulünün, memleketi· 
mizin hertarafında geçen se· 
neye nisbetle busene daha 
iyi olduğu tahakkuk etmiştir. 

Alakalı makamlara gelen 
haberlere göre bu sene buğ· 
day mahsulü, birkaç yer müs
tesna olmak üzere, geçen yıl· 
dan iyidir ve rekolte daha 
yüksek olacaktır. 

Mahsul, yatışları bol ve 
düzgün olan garb Anadolusu 
ile şimal ve orta Anadoluda 
iyidir. Geçen sene kuraklıktan 
müteessir olan bu yerlerde 
düzgün yağışlar dolayısiyle 
köylünün yüzünü güldüren be· 
reketli bir malısul senesi ol· 
muştur. 

Kuraklıktan müteessir olan 
yerler Urfa ve Maraş havali· 
sidir. Bu mıntakada bu sene 
sıcakların erken başlaması ve 
hiç yağmur düşmemesi dola· 
yısiyle ekinlerin mühim bir 
kısmı yanmıştır. 

Bol zeriyat yapılan Sürüc 
ve Haran ovaları kuraklıktan 

müteessir olmuşlardır. Ziraat 
Bankası kuraklıktan zarar gö· 
renlere yardımlar yapmak üze
re tedbir almaktadır. 
Satınalma kararnamesi 

lıazırlamgor 
Buğday mahsulünün, bilhas· 

sa iyi olduğu senelerde piya· 
salarda görülen düşkünlüğü 
önlemek için buğdayı koruma 
tedbirlerinin en verim\i\rrinden 
biri olan Ziraat Bankasının 
köylüden buğday satmalma 
hazırlıkları başlamıştır. Adana, 
Antalya, Mersin gibi sıcak vi· 
layetlerimizde mahsul piyasa· 
ya çıkmak üzeredir. Alakalılar 
Bakanlar Heyetinin tasdikin· 
den geçecek olan kararname· 
yi hazırlamakla meşguldürler. 
Bu sene buğdayın bütün üre· 
tim bölgelerinden kolaylıkla 
ve köylünün uzak yerlere git
mesine hacet bırakmamak için 
yeniden alım merkezleri Bf;ıl
ması muhtemeldir. Fiatler de 
kararname ile tesbit edilecek
tir. Köylümüzün gittikçe artan 
satınalma kabiliyetini kuvvet
lendirmek ve iç pazar hareke· 
tini genişletmek için fiatlerin 
müstahsili memnun edecek 
seviyede olacağı şüphesizdir. 

Devlet; köylüden satın al· 
dığt buğdayları tipleştirmek 
ve bu suretle hem istihsalatın 
verimini artırmak, hem de dış 
pazarlarda buğdaylarımıza ko· 
laylıkla müşteri bulabilmek 
için; kurmakta olduğu silola· 
rın kapasitesini artırmıya ka· 
rar vermiştir. 

22 Haziran 933 tarih ve 
2303 numaralı kanunla bu 
işlere tahsis edilen 3 milyon 
lira, silolarımızın tonaj yekunu 
100000 e çıkarılacak şekilde 
artırılacaktır. Ankara, Konya, 

yapmıyoruz .. 
Kanun mu?. Hayır?. 
Mesleki ve siyasi prenıip· 

lerimizin icabı mı? Haşa! 

:Eskişehir ve Sıvas silolarilc; 
5000 tonluk Afyon, 4000 ton
luk Polatlı, Yerköy, 1000 ton· 
luk çiftlik silolarını ve biner 
tonluk Denizli, Akşehir, Yer· 
köy, Çelikli, Balıkesir ambar· 
ları silo ihtiyacını bugün elden 
geldiği kadar temin etmekte 
ise de; devletin buğday mü
bayaasının genişlemesi ve is· 
tihsalin artması, yeni silolar 
inşasını zaruri kılmaktadır. Ye
niden kurulacak olan siloların 
etüdleri yapılmakta ve yerleri 
tesbit edilmektedir. 
Göçmenlere ve muhtaç çift· 
çilere nasıl tohumluk fHI 

yemeklik dalıtıla~ 
Kamutayın son toplantıla· 

rmın birinde kabul etmiş ol· 
duğu yeni kanunla göçmenle· 
re ve muhtaç çiftçilere datı· 
tılacak tohumluk ve yemeklik 
buğday meselesi; bugünün ib· 
tiyacını karşılıyacak esaslara 
bağlanmış bulunmaktadu. 

Ziraat bankası göçmenlerle 
nakledilenlere, mültecilere ve 
kuraklık, dolu, sel, yangın ve 
hastalık gibi ifetlert: uğrıyan 
muhtaç çiftçilere ödünç olarak 
tohumluk ve yemeklik butday 
dağıtılması için 3,750,000 li· 
raya kadar bir buğday yar· 
dım kredisi açacaktır. Bu kre
di ile dağıtılacak buğdaylar 
Ziraat bankas;nın devlet adına 
satın aldığı buğdaylardan mal 
oldukları fıat üzerinden müba· 
yaa edilmek suretile temin 
edilecektir. Ancak Ziraat ban· 
lcası depolarından tevzi ma· 
hallir:e nakledilecek buğday· 
ların maliyeti mümasillerinin 
mahallindeki rayicinden yük
sek olacak olursa, tevzi ma
hallerinden veya yakınlarından 
satın alınacaktır. 

Bu buğdayların nakil, tevzi, 
depo, çuval vesair masrafla· 
rile teşkilat olmıyan mahaller· 
de ve lüzumu halinde yalmı 
tevzi işlerinde kullanılacak 
memur, maaf) harcirah ve 
gündelikleri bu krediden sar
folunacak ve bu masrafla sa· 
tınalma fiatine zam edilecek 
tevzilerde bu yekün üzerinden 
borçlandırma yapılacaktır. 

Buğdaylar muhtaç çiftçilere 
bir, göçmenlerle nakledilenlere 
ve mültecilere üç yıl vade ile 
ve zencirleme kefaletle senette 
yazılı nakid veya mal olarak 
ödenmek ü:r:ere dağıblacakbr. 
Vade yılının ürünü çiftçinin 
borcunu ödemiyecek kadar az 
olursa bu borç geri bırakıla· 
bilecektir. 
Dağıtmadan sonra gerçek

leşipte burçlandırımaya gir· 
miyen dağıtma masraflan, 
buğdayların nakli ve datıbl· 
masına kadar geçen zamana 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

TAKViM 
Rumi· 1353 

Haziran :?5 

Temmuz 

Biz, şahsi dostlukları ruhu· 
muzu, vahimeleri de kafamıza 
geçirmişizdir. Kalemimizle kuş 
tutmak değil, tahtakurusunu 
takib etmekliğimiz bile muhal 
oldu .. 

~ 8 ~ 
Perşl4mbe 

Ben de, gönül bu ya, böyle 
bir saadet giinünün tahakku· 

kunu bekhyorum. ** 



!ayla 4 

cinayet. __ ........... --
Ademi müdahale 

komitesi 
---··---

ltalya ve Almanyamn tek· 

Otobüste Vak'a faileri adli. liflerini tali bir komiteye Bugünkü program 
l d • havale edecek lstanbul Radyosu 

Üç altın çalan yankesici yeye verilmiş er ır L d 7 (R d ) l on ra, a yo - s· Gündüz: Saat 12,31)-14 
Sabıkalılardan Ahmed km B d ·· 1 D'k'l' · l · d · ··d un an on gun eve 1 1 1 panya ış erme a emı mu a· Halk türküleri, lıavadislei, 

Emine, dün otobüsle Kemere kazasının Kansız köyünde bir hale komitesi, önümüzdeki 
giderken, yanında oturan Meh· A ı M h d C ·· .. b h 10 d plakla şarkılar. 

Cideli diyor ki: Ben düzgün lakır
dı söylemekten aciz bir adamım! cinay olmuş, li oğ u e me uma gunu sa a saat a Akşam: Saat 18,30 Dans 

----------- med kızı Meleğin cebinden öldürülmüştü. Zabıtaca yapılan toplanacak ve Almanya ile 
Türklüğü, hükumetin manevi bbir muhakemesinde, ayakka- 3 altın lira ile üç lira kağıd tahkikat ve takip neticesinde ltalya tarafından ileri sürülen bmusikisi, B19E,30 fSpŞorf kmusaha· 

şahsiyetini ve polis memurla· mı bir polisin başına fırlat· ve 73 kuruş ufaklık parasını katil Hüseyin oğlu Mustafa ile ınutalebatı tedkik eyliyecektir. f elderi ) (20. (Bşre S de i takra· 
rım tahkir etmekle maznun mış, polisi yaralamıştı. Bu k 1 t k F 1 Komı'te reı'sı' Lorı'd Plı'mot, ın an , · a i ve ar a· aşırmış ve ya a anmış ır. suç arkadaşları Ali Ba i, az ı d T k 
sabıkalılardan Ciddeli Hüse· vak'alardan haberdar edilen komite azasından olan d .v· daşları tarafın an ) ür mu· 

Çuval aşırmış/ar ve Ali tutulmuş, adliyeye ve· h k l o 30 yinin muhakemesine dün şeh- jandarmalar, su bardağını Jetlerin Londradaki murahhas. sikisi ve alk tür Ü eri, 2 ' 
· A hk d il b k l d Alsancakta arpa fabrikasın· rilmişlerdir. (B Ô R f d ramiz ğırceza ma emesin e e erinden ıra mamış rır ır. larile bu husustaki temaslarına · mer ıza tara ın an 
başlanmıştır. Çünkü bardağı, mahkeme he- da çalışan Şemoil ile Avram, Müebbed kürekten devam etmektedir. arabca söylev.) 

Maznun Hüseyin, yetine atması ihtimali vardı . fabrika sahibine aid çuval ve Alakadarlar, bu işin, bir tali 20,45 (Bn. Safiye ve arka· 
- Ben düzgün lakırdı söy· Maznun Hüseyin: ipleri çalmışlardır. hapse tahvil edilenler komiteye havale edileceğini daşları tarafından) Türk mu· 

lemekten aciz bir adamım, bir _ Ben bu şekilde su iç· Hırsızlık Temyiz mahkemesi umumi ve bu komitenin, ispanya kon· sikisi ve halk türküleri, saat 
handa yatar kalkarım. Bir ak· Asansörde Enveriye soka- heyetinin son toplantısında troluna iştirak eden dört bü· ayarı, 21, 15 Orkestra. 
şam, bir polis memuru geldi, me;~miş ve içmemiştir. Mu· ğında Ali o~lu Etemin evine cezaları müebbed kürekten yük devlet delegelerinden mü· 22, 15 Ajans ve borsa ha· 
handa bulunan bir adamı alıp hakemenin devam ettiği iki giren sabıkalılardan Durmuş, hapse tahvil ve cürümleri iti· teşekkil olacağını beyan edi· berleri, ertesi günü programı, 
karakola götürmek istedi. Bu sekiz metre kumaş, bir panta- barile 2330 numaralı af ka· yorlar. 22,30 Opera ve operet par· 
adam gitmiyordu. Ben yaklaş· saat mütemadiyen eli ve ayağı lon ve daha bazı eşya çala· Londra, 7 (A.A.) - Ha· çaları. 

· · .. ·· d nunundan istisna edilmiş olan tım ve: tıtrıyen maznunun onun e rak kaçmıştır. Durmuş, çaldığı vas ajansının muhabiri bildi- Belgrad radyosu 
d. I h'dl h"k" t" B d k mahkumların, mahkumiyet müd- · _ Çocukum, karakola git, ın enen şa ı er, u ume m eşyaları itpazarın a satar en rıyor: Ktsa dalga: 49 metre ve 

• h · t' · T" kl-ğ" dctlerinin virmi sene müddetle G" .. 11··1 · • ıt.. 1 sana birşey yapmazlar. Ora· manevı şa sıye mı, ur u u tutulmuştur. .J onu u erın gerı ça5 m masa 18 santimetr.e 
dan bırakırlar. ve polis memurlarını ne su· Trende parasını çalmış hapse tahvili lazımgeleceğine meselesi Cuma gününden evel Saat: 21,45 Türkçe neşriyat· 

Dedim. O vakit polis me· retle tahkir ettiğini anlııttılar. B ki d t••t•· .. 1 .. k tevhidi içtihad suretile karar bir karara iktiran etmediği ______ ,_ __... 
ayra ı a u uncu u ya· takdirde ademi müdahale ko· Rus kı•ları 

muru: iddianın serdi için muhakeme, pan Ali og" lu Tayyar, Karşı· verilmiş olduğu Adliye Veka· 1 M 

l t• d h . . d k" ı~k mitesi azaları Fransız, ngiliz lrtı'fa rekoru kırdılar - Sen karışına, haydi git. başka bir güne bırakıldı. yakadaki depodan tütün al· e ın en şe rımız e 1 a a a· l 
D d b d d 1 b'ld' .1 . . B k b'J ve talyan·Alman planları hak· Moskova, 6 (A.A.) _ Tas e i, en e: Su meselesinden doğan ması ıçın on bir yaşındaki ar ara ı ırı mıştır. u a ı 

hk • l h k kında hükiiınetlerin!n görüşle· Aı' ansı bildiriyor: 
- Neden karışmıyacağım. cinayet oğluna 20 lira vermiş ve ma um ar, ceza mu a eme- h d d'I ki d' l rini iza a avet e ı ece er ır. 23 yaşında Bayan rira Vis· 

Dedim, beni itti. Ben de to· Cumaovası nahiyt'sinin Kı- trene bin<lirerek göndermiştir. leri usulü kanununun 402 inci T h . d'ld'" · .. L -a mın e ı ıgıne gore e· neskaya ile 20 yaşında Bayan 
kat vurdum. Ahb karakola sık köyünde değirmenci Ab· Yolda çocuğun yanına Hasan maddesi mucibince ve tevhidi histan hlikiimeti bir uzlaşma Katia Menikova dört temmuz· 
götürdüler, orada vurdular, dnllahı, değirmene su vermek oğlu Mehmed isminde biri içtihad kararı dairesinde mah· teminine çalışmak için mese· da bir spor tayyaresile 6518 
Ben de gene vurdum. Bana meselesinden bıçakla öldür· oturmuş ve onu lafa tutmuş· kemeden karar alınmak su· leyi baştan aşağı tedkik ede· metreye kadar yükselerek bu· 
vurana (eyvallah) mı diyecek- mekle maznun Halil lbrahimin tur. Bir müddet sonra da ço- retile cezaları müebbed veya cek ve yalnız bitaraflardan günkü beynelmilel kadın re· 
tim. Sonra beni muayeneye muhıakemesine dün şehrimiz cuk cebindeki paraların yerin- yirmi seneden fazla veyahud müteşekkil hususi bir tali ko- korunu kırmışlardır. 
gönderdiler. Doktor muayene de yeller estiğini görmüştür. bu müddetten aşağı müddetle mite teşkilini teklif edecektir. Bu iki genç kız Sovyetle_~ 
tf R d d b'I Ağırccza mahkemesinde de· Mehmed derhal zabıtaca AA G b-

e ı. apor a ne yaz 1 1 • vam edilmiştir. Bu celsede hapse çevrilmiş olanların dos· Roma, 6 ( · .) - aze· Birliği merkez hava kulu u 
mem. Allah aşkına B. reisi yakalanmış ve tahkikata baş- 1 d 1 ki telcr ekseriyetle ltalyan·Alman muallı'mlerı'ndendı"r. Mı'niko~• "dd · - · · B ş ya arı müd eiumumi i erce 
beni bu hastaneye gönderme· mu eıumumı muavını · ev· lanmıştır. mukabil tekliflerinin Berliııdeki aynı zamanda Moskova f abri· 

k. S 'dd' d d k derhal Adliye Vekaletine gön· I 
yin. lstanbulda bir hastaneye ı uner, ı ıasını ser e ere Yaralamak derilecektir. ngiliz sefirinin bir bir teşeb· kasında tornacı olarak ça~ş· 
gönderib muayene ettirin. Be· maznun Halil lbrahimin, tah· Yangın yerinde bir yarala- büsünden sonra hazırlandığını maktadır. 
ni lzmir hapishanesin~ de rik neticesi kavgada bıçağını ma vak'ası olmuş; Kasım oğlu idari davalar yazmakta ve lngilterenin bu k ki 
göndermeyin, çünkü doğru de· iki tarafa sallarken Abdullahı Ali, bir alacak meselesinden Şurayı Devlete açılmakta mukabil tekliflere karşı takın· Hususi ayna ar" 
ğil.. Başka bir hapishaneye yaralıyarak · öldürdüğü sabit Kasım oğlu Hüseyini yarala· olan idari davalar arzuhalları· dığı va7.iyetin kabili izah ol· Fransaye on milyar fra" 
gönderin. olduğundan Türk ceza kanu· mıştır. na 20 kuruşluk harç pulu ya- madığını ilave eylemektedirler. temin ediyor •• 

Maznun Hüseyin, bu sözleri nunun 448 inci maddesi mu- Kumarcılar yakalandı pıştırılması lizımgeldiği Ma· Londra, 6 (A.A.) - Gaze· Paris, 7 (Radyo) - Fran~ 
söyledikten sonra cebinden bir cibincc iki sene ağır hapis Burnavada Şadırvanlı kah· liye Vekatinden tamimen şeh- lelerin siyasi muhabirleri ade· Maliye Nazır B. Pone~ ~~ 
· 't k k b' · · · d k' ı·k ) b"ld' ·1 mı· mu"'dahale buhranına mut· Maliye kanununun sureh sımı çı arara ırazını yemış cezasına mahkum edilmesini vehanede 25 kuruşuna altmış rımız e ı a a ar ara ı ırı · d 

"t b k' · · t k d f · t' b'ır rare bulunması lu"zumun·· bikile meşgul olmakta ır. ve mu e a ısını yere a ara istemiş, mü a aa için muba- altı oynıyan Ahmed ile Niyazi mış ır. ') ... F ·• Yeni kanuna göre, ran.-ı 
çiğnemiş: keme, başka bir güne hıra· tutulmuşlardır. Ev yakmak beyanda müttefiktirler. Deyli " fevkalade kaynaklardan ° 

- Allah kahretsin. kılmışhr. Gı·zıı· mektep açmışlar Kemalpaşa kazasının Ah· Telgraf gazetesinin istihbara- ·d. milyar Fraıık temin e ıyor. 
Diye söylenmiş: Tı·recle yangın l 1 k R b b mallı köyünde Süleyman og"' lu tına göre, gönüllülerin geri l fi kiçeşme i te atı çele i so- / J • t ·h b tını - Bana bir bardak su alınması meselesi hakkındaki r anaa ın 1 O a 

Tire kazasının İpekçiler ma· kağındaki 40 numaralı aile Alinin evini yakmakla maznun .. k 1 ·ı l . 1 • • 
verin de içeyim. Hatice; Ağırceza mahkeme- muza ere er epey 1 rr emış 0 • son netıcesı 

Demiştir. Odacı bir bardak hallesinde Kocabıyık sokağın· evinde oturan Davi kızı Per· duğu için ispanyadaki iki ta- Dubl'ın, 6 (A.A.) - lrland• 
d R b ğl B Al' · k' r R b · h ll d k' sindeki muhakemesi neticesin· suyu getirinco jandarmalar, a ece o u . ının ıra a o enın ma a e e ı ço- rafa muharip sıfatının tanın- sofi 
·1 t d ğ d k cuklara d'ers verdig"' i zabıtaya de su;u sabit olmadığından 1 d Al intiha batının bildirilen 

bardağı tuttukları halde suyu ı e o ur u u ev e yangın çı . beraet etmiştir. ması mesc esin e manya ve neticeleri şunlardır: 
içirmek istemişler, fakat Hü- mış ve yambaşındaki Güneyli ihbar edilmiştir. Dün, Perlanın ltalyaya tavizlerde bulunulması De Valera 67, Cosgr•"' 
seyın: Alinin evi ile birlikte tamamen evine gidilince, odasına top· Yeni neşriyat: düşünülmektedir. 44, amele partisi 11, nıü~•· 

_ Ben böyle su ıçmem. yanmıştır. Zarar ve ziyan mik- ladığı on yedi çocuğa Türkçe, Fikirler l/alansiya hükumeti de bu killer 8 mebusluk elde etrn•t• 
bırakın da rahat rahat ıçe· darı 500 lira tahmin edilmiş- Fransızca ve yahudice dersi sıfatın tanınmasını teklif et· ı d' er ır. lii 
yım. tir. Yangının, Ali karısı Ay- vermekte olduğu görülmüs ve Fikirler mecmuasının 150 nci Jlliştir. Çünkü bu takdirde ha- Yeni kanunuesasinin ka~ude 

Demiştir. Bir hafta evel şenin, çamaşır yıkamak için bu işi gizli olarak yaptığından sayısı Rahmi Balaban, Hakkı riçten silah satın almak hak· lehinde 560, 146, aleyhırı 
A ). hk kt ğ k k ) d h l k 1 k Adi B 1 a Pars E H Ak kını elde edecektir. 1 · · s ıyeceza ma emesindl! maz· ya ı ı oca tan sıçrıyan ıvı - er a ya a anara iyeye a 1 ' • • man, 436,406 rey veri mıştır. 'h . 
nun Hüseyin başka bir suçtan t·ımlardan husule geldiği anla- teslim edilmiştir. V. Kemal Karadayı, M. Rauf Hukuk talebesinden Dublin, 7 (A.A.) - l~td ~: 
do1ayı muhakeme edilirken, ştlmıştır. Karataşta bazı küçük mu· inan, Ömer Orhon, Suad Sımfı geçenler batın kati neticeleri şunlar ~ 
tecziyesini istiyen müddeiu- Ayşe hakkında •dikkatsizlik sevi çocuklarını evinde oku- Saycr ve M. Ôzbeyin çok lstanbul, 7 (Hususi) - Hu- De Valera 69, Cos~~ •. 
mumiye tecavüz ıçın hücum neticesi yangına sebebiyet ver· tan ve gizli mekteb açan Bn. güzel yazıları ve zengin mün· kukta bu sene okuyan 1540 48, amele partisi 13, mu t• 
etmişti. mek suçundan tahkikata de· Rebeka zabıtaca tutulmuş, derecatla çıkmıştır. Okurları· talebenin 1209 u sınıfı geç· killer 8 mebus:uk elde e 

Daha evel de Ağırcezada vam edilmektedir. dün Adliyeye verilmiştir. mıza tavsiye ederiz. miştir. mişlerdir. f"' ............................................................................................ .;;:ı;; ................................. ,,.,,~_.d·ı 
, denize açılmak istediler. iki limandan uzaklaşmasına karar küçük bir hadise felaketler ilk düşündüğü şey, gefl'l""-

1 r.. ,· z ı ı· c ,. han g ı· r 1 devletin erkanı harbiyeleri bu verildi. doğurabilirdi. Hatta bir ÇO· ve şefleri çağırmak ol~U· ki' 'I fikri münasib buldular, yalnız Ardenya hükumeti, bu hoşa cuk tabancası patlasa, bu Tam bu sırada hususı 
tatbiki için sefirlerin Ardenya gitmiyen vaziyeti kabule mec· yüzlerce gemiden, binlerce tibi, başveki1e: . jrıle 

-16- Nakleden: F.Şemseddin Benlio!)lu 

Esrarengiz radyonun verdiği 
haber, gemilerde huzur ve 
siikiinu birdenbire bozmuştu. 

Vakıa ilk hamlede bu haberin 
ciddi bir haber olduğuna hiç 
bir kimse inanmamıştı. Fakat 
haber o kadar muntazam ve· 
rilmişti ki, en kuvvetli irade· 
ler bile bunun karşısında 
sarsılabilirdi. Sonra ... Haberin 
istinad ettiği bazı hadiseler de 
malum ve muhakkak hadise· 
lerdi. Ziyafet için de zaten 
hazırlıklar devam ediyordu. 

Şu halde?. Ardenya hüku· 
meti, yeni müttefik ve misafir 

devlet donanmalarına bir 
felaket hazırlıyor demekti. 

Bu hissin husulü, asabın 
azami şekilde gerilmesine kafi 
bir sebeb idi. Gemi kuman· 
danları ise, tam bir deniz 
askeri gibi hareket ettiler. 
Kendilerini hertürlü taarruza 
maruz ve h~rhangi bir taar· 
ruza müdafaa edecek vaziyete 
koydular. 

iki donanma, seferi bir 
halde, merkez erkanıharbi
yelerile temas halinde idi. 

iki donanma, en kısa bir 
zamanda demir almak ve açık 

hükumeti nezdindeki teşeb· bur kaldı. toptan mürekkep biribirinin - General Mars sıı 
büsleriııin neticelerini bekle· iki misafir donanma, topları marşını çalan, sancağını se· görüşmek istiyor! 
mek lüzumunu tavsiye. ettiler. ateş etmeğe hazır, tayyareleri lamlıyan müthiş kuvvetlerin Haberini getirdi. 

Sefirlerin, Ardenya başvekili harekete müheyya, tahtelba· biribirine girmesine sebeb - Pekfıla .. Girsin! çift 
nezdindeki teşebbüsleri bek- birler faaliyete geçmek üzere olabilecekti. Kapı açıldığı vakit a!t~tı11if 
lenen neticeyi temin edemedi. oldukları halde demir aldılar. Donanma uzaklaşırken, ge· göz general Marsa dıkı i1'İ 
Çünkü Ardenya başvekili için, Ardcnya donanması da, bütün milerdeki radyolardan, Arden· bulunuyordu. S::.nki on dl• 
bu mutad teminattan başka mevcudiyetile harb için emre ya payitahtı radyolarından bir görünmez mitralyöz, bu_.~,rt 
yapılacak hiçbir şey yoktu. müheyya idi. anda korkunç bir ses duyuldu: mm üzerine lanet kurfU"'· 
Ve sefirler de bundan başka Misafir donanmalar hareke- - Hah, hah, hah... yağdırıyordu. 1,,ıı birşey bekliyemezlerdi. Baş- te geçtikleri vakit heriki taraf Ne korkunç bir kahkaha General metin adılll . 
vekil, tasarladığı caniyane muzıka heyetleri dost devletin idi bu?. Bu kadar korkunç, başvekile kadar yürüdü ~~ıf 
taarruzu söyliyemezdi; sefirler milli marşını çalmakta idi. bu kadar titretici şekilde • _ Biraz evel beni ar• 
de meçhul bir istasyonun ver- Heri ki taraf, karşı tarafın gülen kimdi? sınızl 
diği haber üzerine daha müs· bayrağını selamlamakta idi. * "'* Dedi. "' 
bet birşey istiyemezlerdi. Fa· Dostluk usul ve formülleri irade ve azmine sahih ol· Başvekil sert bir ba 
kat fikirler bulanmış, karışmış tamamen tatbik edilmekte idi. d~ktan ve iki müttefik dev· sonra: . biJJ 
bulunuyordu. Bunun için, iki Fakat vaziyet son derece na· lelin sefirlerinden ayrıldıktan Görüyorum kı, -"' 
müttefik devlet donanmasının zik ve feci idi. Şu anda en sonra, Ardenya başvekilinin - Sonıı fllll 
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El-Kuds 
OROŞLAYIM 

JARUSALEM 
Şundan bundan 
Gazeteler - Galatasaray· 

Güneş maçında oyuncular 
biribirlerine girdiler. Seyirci· 
ler keza .. Kudüs güzeldir, fakat orada 

neş'eden zerre yoktur. 
r ' Kudüste üç büyük dinin sembolü vardır. Müslü-
manların Haremi şerifi, Hıristiyanlarm Kamame ki
lisesi, Yahudilerin Ağlama taşı, bu üç büyük dinin 
bir zamanlar get 'rmiş olduğu yüksek insanlık idea
lini Kudüste bulamazsınız. Bulacağtnız şey, bu iiç 
büyük sembolün kapılarında ve civarında yapılan di
ni ticaret veyahud politika mücadelesidir. 

~------·--------------------------,,) YAZAN: Burhan Belge 

Kudüste son çarpışmalardan bir intiba 
Kudüsün değişen yerleri Şu var ki, Kudüsün en ca· 

Var, hiç değişmemiş yerleri zib tarafları, gene bu kalenin 
"ar. Değişen yerler, yahudi içinde yahud yakın civarında 
~tntleridir. Hiç dcğişmiyenler, olan kısımlardır. Dar sokak-

tab mahalleleri. Daha tay· lar ve çarşılar, biribirlerine 
;atede iken, aşağıyı kucaklı· merdivenlerle yahud Üzerleri 
arı bir bakış, iki keskin te· kemerli dehlizlerle geçit ve· 
~ldın karşılaştığı bir memle· rir. Taban ya taş, ya nemli 
tte ineceğimizi anlatıyordu. topraktır. Dükkan, ev, çeşme, 

bi ~ilistin yollarının şöhreti, şadırvan hep bu yekpare te· 
~ ~1 Kahirede bulmuştu, Ara· siri yapan taş kale içinin için· 
);ltıız, asfalt cadde üzerinde dedir. Sebze, baharat, börek 
ı~ gibi kayarken, bu şöhre- ve günlük kokulan içiçe; mal· 
~ı ınübalağalı hiçbir tarafı tızın üzerinde kaynıyan nohud 
~~Ldığını anladım. işte yalnız destisi, demirhindi şurubu 
~il üdden Kudüse giden 60 satan a lam, pazarlık yaptıkça 
~i0llletrelik yolu sökerken, dibe giden frenk, camiden 
tj keskin tezadı maddeleşmiş gelen buharah hacı, tesbihçi, 
t;tdbalde görmek kabil olu- polis, araba, eşek, köpek yan· 
\ie ~· Bir köyden geçiyorduk, yanadır. Güneşin ışığının ışığı, 

~{ı' ve tarlaları Ren boyun· bu halvetlerin eşyası ve in· 
~·eri hatırlatıyordu. Beş sanları üzerine hurşuni ile si· 

t~.1ka sonra bir diğerinden yah arasında bir ziya serper. 
'Yorduk, geriliği ve fıkara· Çocuk ağlar, satıcı bağırır, 
~ RÖzleri tırmalıyordu. Bi· kadın kavga eder ve bir ho· 
1 c tarlalar ve evler tel Ör· roz ile üç tavuk, sokağın or· 
~\ Y~hud bahçe duvarlarile tasında duran karpuz kabu· 
\ 

1 tnışti. Diğerinde hudud· ğunu gagalar. 
' hendeklerden ve bunların Yürürsünüz, merdivenleri tır· 
~i~~inde tozlanan sabbare manırsınız, duvarlara sürünür· 
~Ctınden ibaretti. cesine dar sokağın içine göv· 

tl\tıd·· 
'lld .. Use böyle vardık. Ve denizi ve adımlarınızı sığdır· 
'--litsete ayni tezadın daha mağa çalışırsınız, feraha çıkar 

d" olarak devam ettiğini gibi olursunuz. Üzerinize bir 
'1 ~1k. Avrupa ile Asya; sokağın kemeri daha kapanır, 
~ e cehalet; temizlik ile ke:;kin bir kösele ve sahtiyan 

~1 'kınedeniyet ile iptidailik, kokusu, burun deliklerinizin 
\{it ~t.şıya idi. Aralarında şammesini ayartır. Nar gibi 
~ 1tıtikal sahası yoktu. çarıklar, yepyeni semerler ara· 
, lıl;~8Yanın en iyi muhafaza sın dan, bakışlarınız ip kangal· 
~~ş kalelerinden biri olan larına, at, eşek ve deve yular· 
~'il .kalesinin içi, Arab larına dalarak, geçersiniz. Bü· 
~d:sıdir. Kudüsün mamur tün bu renkleri He kokuları 
ti, k ve Hıristiyan mahal- loş bir ışığın koynunda kay-
\~l alenin dışında inkişaf naşan dünya, taş evlerin, taş 
\ 1 tdir. Kalede oturanların sokakların, taş duvarların, taş 
~I k 

1
haysiyetlerini, bir 0 tavanların içindedir. Bütün Ku· 

~ •• :~1 e ve bir de "Haremi düs, zaten, taştandır. 
1 e 11 M .d. Ak * tltı escı ı sa ,, * '* 

, ~~t~~ır. Bunlar da ol- Kudüste üç büyük dinin üç 
·~· Usluman medeniyeti, büyük sembolü vardır. Müslü· 
~~ Inüdafaa etmek im· manların "Haremi şerif,, i, hı· 
~t .. dan ve delillerinden ristiyanların, "Kamame,, kili· 

lırı mahrum kalacak. sesı, Yahudilerin, " Ağlılma 

-- Adettir bu, biribirlerine 
girerler. Sonra birkaçını, şu· 
rası kırık, burası sakat, diye 
yekun hanesinden tenzil 
ederler. 

Gazeteler - Mülayim, Ame· 
rikan boğasından kemeri aldı. 

- Nasıl aldı amma, burası 
gürültüye gelmiş, yenip yen
mediğini kat'iyyetle lsöyliye· 
miyor. Halk bağrışinca, o da 
kemeri çekip almış, maamafih, 
aldı ya, ona bakınız. 

- Filistin üç kısma ay· 
rılacak? 

- Ben hiç sanmıyorum, o 
zaten kendiliğinden ayrılmıştır 
amma, alnına yazılmıştır, tek 
parça halindr,, fakat için için 
bin parça olarak yaşıyacaktır. 
Sezarın hakkını Sezara ver
melidir. Filistin de Arabla
rındır. 

- Belediyenin ilk vazifesi 
şehirlilere hizmettir. 

- Oh, oh, oh, aferin, ne 
güzel de bildin be birader? 

- Sevgilisinin c.. vini yaka· 
cakmış? 

- Belki de kalbini ve ha
nümanını yakmıştır da onun 
ıçın .. 

- Kadına hakaret etmiş. 
- Garib bir adet!. Gaze-

telerde erkeğe hakaret vaki 
olunca bunu "erkeğe,, diye 
yazmayız da kadına gelince 
derhal "kadına hakaret,, deriz. 
Nedendir acaba, hiç <lü~ün· 
dünüz mü? 

- İspanya hükumetinde 
daha bir haftalık cephane 
kalmış! 

- Atma Franko cephane· 
leri, dağlar inlemesin! Bundan 
üç ay evel Madrid bu haf ta 
elimizdedir. Diyordun, halbu· 
ki Madrid hala eski yerinde 
duruyor. Amma, bacağı, kolu 
budanmış, zararı yok .. 

- Dilencilerin faydası? 
- Bence zehirli gazın fay· 

dasına benzer sanının .. 
- Amerikalı kadın tayya

reci bulunamadı. 

- Endişeye değer. Fakat 
Amerikalı olduğu için vahşi· 
)erle bir muaşk~aya tutulup 
herşeyi unutması da muhte· 
meldir. 

- Uzak Şark vaziyeti fena 
gidiyor. 

- Mübarek nesnenin ıyı 
gittiği vakimidir sanki! 

- Bir ayda yediğimiz et 
miktarı .. 

- Korkmayın, etin yüzünü 
görmiyen, hatta suyunu içmi· 
yenler bile var.. Çimdik 

il 
Diş Tabibi 

Cevad Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 
Hergün sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabul 
eder. Tele. 3055 

• 
duvarı" Bu üç büyük dinin bir 

zamanlar getirmiş olduğu yük· 
sek insan idealini, Kudüste bu· 

lamazsınız. 

Bulacağınız şey, bu üç sem
bolün kapılarında ve civarın· 
da yapılan, din ticareti yahud 
politika mücadelesidir. Bıı 

bahse, ~yrı bir yazımda tc· 
mas edeceğiz, çünkii bu din 
ticareti, yalnız Kudüse inhisar 
etmez. Bütün Filistin, bu tica· 
retin çarşısıdır. 

Kudüs, 
ku.sur6UZ 

* * * hele yeni semtleri, 
caddelerj, büyük 

Şehirden röportajlar: 

Bu küçük don urmacı, 
aslında mek epı· • 

ır .. ------·-
Sokakları cınlatan ince sesile an-, 

latıyor; subay olacağım, 
subay! Diyor •. 

Küçük ismet 
- Ne ala kremam kay· 

ına ... ak!..' 
- Vişneli, kaymaklı don· 

durmam!. 
- Dişleri donduruyor. 

Bu sesleri hergün öğleden 

soma duyarım. Önündeki ken· 
di güciine, kendi kuvvetine 
göre yaptırmış olduğu araba
sıı.ı gıcırdata, tıkırdata tıkır

data iterek geçmediği giin 
yoktur. 

* * "' - Dondurmacı ... Dondur· 
macı. 

Evimizin karşısındaki komşu 
çocukları onu çağırıyorlardı. 

- Efendim.. Geliyorum. 
IJiye cevap verdi. 
Bir anda mahallenin çocuk

ları onun başına üşüşüvermiş· 
lerdi. 

- Bana kırk paralık!. 
- Bana da!. 
Çocuklar sanki arkalarından 

kendilerini biri kovalayıp du
ruyormuş gibi acele ediyor· 
]ardı. 

O kadar ileri vardılar ki; 
neredeyse gırtlak gırtlağa ge· 
leceklerdi. 

- Ben senden evci gel· 
dim .. 

- Yok.. Ben senden evcl.. 
Dondurmacıya baktım: 
O çocuktu. Hergün öğle 

üzeri kapımızdan ince scsile 

otelleri ve müesseseleri ile, 
ufak bir Avrui-'a şehrinden 
farksızdır. Yolların ve meydan· 
ların seyriseferi mükemmel 
yoluna konmuştur. Otomobil
ler için teknik talimatın °o 100 
tatbik edildiği yer, bütün Ôn
asyada yalnız Filistin, Filistin
de de en az kaza yaptıran 
şehir, Kudüstür. 

Filistin yollarında motosik· 
letli devriyeler gezer. Bunların 
vazifesi, otomobillerin gidiş 
gelişini kontrol etmektir. Bu· 
na rağmen, talimatın dışına 

çıkanlar vardır. Yolda devriye 
olduğunu, şoförler biribirlerine 

geçen sarışın çocuk. 

Küçük müşterilerinin vazi· 
yetinden kendi de şaşırıp kal
mış, onları seyrediyordu .. 

Bir aralık dayanamadı: 
- Yapmayın be .. Aceleniz 

ne? .. 
Çocuklar hiç ona aldırış 

bile etmiyorlar: 
- Yok benim sıram, 
- Yok senin sıran. 

Nihayet çok geçm~den kü· 
çük dondurmacı, kendinden 
küçük müşterilerinin işlerini 

bitirmiş, rahata kavuşmuştu. 

Arabasını süreceği sırada ona 
seslendim: 

- Küçük baksana! 
Bana baktı ve yanıma ya

naştı. ince ve tatlı sesilc: 
- Sonu 6 ıncı sahijede -

haber veriyorlar. Gündüzün 
lamba yakıyorlar, geceleyin 
lamba söndürüyorlar. 

Fakat Kudüs eğlenilecek 
bir şehir değildir. Birkaç. si· 
nema ve kahvesinden başka 
hiçbir şey yoktur. Yahudi· 
Arab düşmanlığı, bir kere, 
gece çıkışları adetini kaldır· 
mış. Bundan başka, hangi 
dinden olursa olsun, herkes 
ya sofudur yahud sofu gÖ· 
züküyor. 

''Avrupa kahvesi,, diye bir 
yere uğradım. Kötü bir jazzı 
vardı. Basitl ir'lmi 

Savfa 5 

Aydında 
----+•---

yeni kooperatif ve 
fen isleri .. 

Aydın, ( Hususi ) - Yeni 
kanun hükümlerine uyan Or· 
taklar, Germencik, Erheyli, 
Karapınar, Umurlu ve Köşk 

tarım kredi kooperatiflerinin 
umumi heyetlerinin toplanarak 
yeni idare heyetlerini seçtik
lerini yazmıştım. Fakat, son· 
radan kooperatiflere iltihak 
eden yeni üyelerin sayısı eski 
üyelerin iiç, bazı kooperatif· 
lerde beş, altı mislini buldu· 
ğundan, kooperatifi idare ede· 
cek heyetlerin seçimine bun· 
!arın da iştirakini ve seçilme· 
!erini temin için eski idare 
heyetleri tamamen çekilmişler· 
dir. ilbay, yanında İzmir Üzüm 
Kurumu direktör muavini ol
duğu halde yukarıda adlarını 
yazdığım kooperatiflerin hep· 
sine giderek yeni idare heyeti 
seçiminde bulunmaktadır. 

Bir baraj yapılacak 
Koçarlı ve Söke ovalarını 

sulamak iç.in Aydın· Çine şo· 
şesi üzerinde 22 veya 27 in-:i 
kilometı o üzerinde büyük bir 
baraj yapılması kararlaşlırıl· 
mış ve su işleri idaresi fen 
heyetinden iki grub mahallinde 
tedkiklere başlamıştır. 

Aydın · Çine yolunun Çine
den itibaren Aydına doğru, 

7 kilomotroluk kısmının esaslı 
tamiri müteahhide verilmiş ve 
inşaata da başlann.ııştır. Yolun 
üç kilonıetroluk kısmı lamam· 
lanmış, diğer kısmının yapılması 
baraj yerinin tesbitine kadar 
geri bırakılmıştır. Çünkü eğer 
baraj şose üzerinde olursa, 
yolun güzergahı değiştirile· 
cektir. 

Teftişler 

Kültür Bakanlığı mesleki 
tedrisad umum müdürü B. M. 
Rüştü Aydına gelmiş ve san' at 
mektebinde incelemelerde bu· 
lunarak, bugün Ankaraya git· 
miştir. Nafıa umum müfettiş· 

lerinden B. Besim de bir haf· 
tadanberi Aydında nafıa işleri 
üzerinde tcdkik ve teftişte 
bulunmaktadır. 

Yugoslavya 
denizcilerine 
sigara gönderdik .. 

B!!lgrad, 7 (A.A.) - Avala 
Ajansının bildirdiğine göre, 
Yugoslavyayı ziyaretleri esna· 
sınde Başvekil ismet İnönüyle 
Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras 
sahilde kain Kotora giderek 
muhtelif deniz müesseselerini 
gezmişler ve Yugoslav donan· 
masına mensub zabitler tara· 
f ından büyük bir hararetle 
karşılanmışlardı. 

Bu karşılamadan pek müte· 
hassis olan Türk devlet adam· 
ları mühim miktarda Türk 
lüks sigaraları göndermişler 
ve bu sigaralar zabitler ara· 
sında taksim edilmiştir. 

yana kahvesi. İki türlü müş· 
terisi var: Yahudiler, İngilizler. 
Ne onlarda ne bunlarda neşe 
var. Bir kahkaha duyulmadan 
kapanma saati geliyor ve her· 
kes evine gidiyor. Yahudi 
çiftleri hazan kalkıp dans edi· 
yorlar. Gayet fena dans edi· 
yorlar. 

Yahudiler, lbranice konuşu· 
yorlar. Çünkü dünyanın her 
tarafından gelenlere bir tek 
dil konuşturmak lazım. Bu da, 
lbranice. Sionistin milli dili. 
Bu bahse de sonra geleceğiz. .. 



Sayfa 6 

Şehirden 
raportaj lar: 

- Buyurun .. 
Diye cevap verdi. 
Konuşmasından ve tavırla· 

randan mektep görmüş oldu· 
ğunu anladım. 

Fakat hazan da öyle, mektep 
hatta medrese görenler var da 
ınsan, terbiyelerinden yaka sil· 
kiyor. 

Küçük dondurmacı böylele· 
rinden değildi. 

- Adın ne senin küçük? 
- ismet. 
- Sen mektebe gidiyor 

musun? 
Söylemekten çekinir gibi 

oldu. Sıkılıyordu. 
- Ne sıkılıyorsun oğlum? 
- Evet, ortamektebin ye-

ldiıindeyim. 
Sıkılmasının; dondurmacılık 

yaptığından, ayni zamanda da 
mektebe gittiğinden ileri gel
diğini anlamıştım. 

- Sıkılacak, utanacak ne 
var?. Çalışmak ayıp değildir 
ki.. Keşki öteki çocuklar da 
ıenin gibi yapsalar. 

Bu sözüm ona cesaret ver
miıti. Artık deminki gibi sı· 
kılmıyordu. 

Babasını tanırdım. O da 
dondurmacıydı. Bir de ağa· 
beyi vardı. 

- Baban aa hala dondur· 
macılık ediyor mu? 

- Onlar ağabeyimle bera· 
ber satıyorlar. 

Bu sırada küçük bir müşteri 
daha gelmişti. 

- Bana yüz paralık don· 
durma versene!. 

- Neli olsun? 
- Kremalı. 
Çocuk dondurmasını alıp 

gitti. 
- Senin müşterilerin hep 

böyle küçükler mi? 
- Hepsi küçükler değilse 

de hemen hemen çoğunu kü
çükler teşkil ediyorlar. 

- Mektepte okuyacak mı· 
sın daha? 

Hiç düşünmeden sesini sert· 
leştirerek cevap verdi: 

Okuyacağım, tabii! 
- Ne olmak istiyorsun? 
- Subay olacağım .. Subay. 
Küçük dondurmacının bu 

cevabı, bende bir başkalık 
uyandırmıştı. Onu içten alkış· 
lamıştım. 

Yüzüme baktı. Gene ayni 
tatlı sesle sordu: 

- Bana niçin soruyorsunuz 
bunları .. 

Beklemediğim bu sual kar· 
şısında şaşırmıştım . 

- Hiç ·dedim- merak et· 
miştim de .. 

O kanmamıştı: 
Hayır, hayır bir maksa· 

dınız olsa gerek. Hem ben 
sizin resminizi gazetede gör· 
müştüın; pehlivanlarla bera· 
ber. Galiba benim için de 
birşeyler yazacaksınız. 

Bu vaziyet kartıımda mak· 
ndımı gizliyemcdim. 

- Yazmamı istemiyor mu· 
sun?. 

- Yook, isterim. Fakat 
benim resmimi almayacak mı· 
sınız? 

- Haydı geç arabanın ya· 
nına .. 

Bu sırada yanımıza yanaşan 
küçük bir müşteri: 

- Durun, durun beni de 
çekin. 

Diye bağırıyordu. 
Küçük ismetin fotoğrafını 

çekmiştim. 

- Bana müsaade edin de 
ideyım dedi- ötekı mutleri· 

ılötır. 

Muhacir 
ve mülteci . 
vergi muaf iye ti __ ._. __ _ 
Maliye Vekaleti bir 
izahname hazırladı .. 

2510 numaralı iskan kanu
nile muhacir ve mültecilere 
bahşolunan vergi muafiyetle· 
rindcn serbest muhacir olarak 
kabul edilip istedikleri yerlere 
yerleşenlerle, gerek serbest 
olarak gelen ve gerek hüku
met tarafından getirilip iskan 
olunanlardan ücretli veya ma· 
aşlı bir vazifeye tayin edilmiş 
bulunanların da istifade edip 
edemiyeceklerinde tereddüde 
düşüldüğü görülmektedir. 

Maliye Vekaletinin hazırla· 
dığı bir izahnameye göre, 
2510 numaralı kanunun neş· 
rinden sonra herhangi bir su
retle Türkiyeye gelerek mu
hacir kağıdı almış olanlar 
istekleri le yerleşti~ leri, mahal· 
lin iskan mıntakasındaki mev
kiine göre vergi muafiyetin· 
den istifade edeceklerdir. 

Bu muafiyetin müddeti. bir 
numaralı iskan mıntakasında 
serbest olarak verleşmiş olan 
muhacir kağıdı tarihinin tesa· 
düf ettiği yıl sonundan itiba
ren beş sene ve iki numaralı 
iskan mıntakasında yerleşen· 
lerin de gene aldıklar1 muha
cir kağıdı tarihinin tesadüf 
ettiği yılın b~mdan başlamak 

üzere üç senedir. 
iskan kanunu, muhacir sı· 

nıf ını haiz olanların vergi mu· 
afiyetini mutlak surette kabul 
etmiş olduğundan bunlar is· 
ter memur ve müstahdem ola· 
rak umumi; mülhak ve hususi 
büdçelerden veya hukuki ve 
hükmi şahsiyetlerden maaş ve 
ücret alsınlar, istene, ticaret 
veya sanatla iştigal etmek su· 
retile kazanç temin etmekte 
bulunsunlar, vergi muafiyetin
den mutlak surette istifade 
ederler. 

Ancak iskan kanunundaki 
muafiyet kazanç, topnk, yapı 
ve yol vergilerine münhasır 
bulunduğundan bu gibilcrin 
istihkaklarından buhran, mu· 
valene ve hava kuvvetl~rinc 
yardım vergileri kesilir. 

Hizmet erbabı haricinde ka· 
lan muhacirlere gelince; bun· 
lar buhran vergisine tabi ise· 
ler de, kazanç vergisinin beşte 
biri nisbetinde tarholunan buh· 
ran zammından muaftırlar. 

Portekizde 
Suikastçılar aleyhine mi· 

tingler yapıhyor 
Lizbon, 7 (Radyo) - Por

tekizin her tarafında, Başvekil 
( Salazara) aleyhine yapılan 
suikastı takbih için mitingler 
yapılmaktadır. 

Zabıtaca yapılan tahkikala 
göre, Başvekil aleyhine tertip 
olunan sui kastta, yabancıların 
eli vardır. 

Yugoslavya 
Nevyork sergisine çaOırıldı 

BeJgracJ, 7 (Radyo) - Ge
lecek sene Nevyorkta kurula
cak enternasyonal sergiye Yu
goslavya hükumeti resmen da
vet edilmiştir. 

Ve ayni irıce ses, sokak du· 
varlarında çınlamağa başladı: 

- Ne ala kremam kay
mak!. 

- Vişneli, kaymaklı don· 
durmam!. 

- Dişlerı donduruyor .. 

ANADOLU 

G. Franko tehdid Butday mahsulü 
savuruyor 

Başı 1 inci sahifede 
leriui ilave etmekte, daha lıazı 

tebdidlerde bulunmaktadır. 

K agbettikleri taggareler 
Paris, 7 (Radyo) ihtilalci· 

lcr, llazirau ic;ind,., ı•uınlıuriyet~i· 

lerin 18 tayyare ini ioıba ellikle· 
rini bildiriyorlar. Bunlardan otuz 
il~u harb eanaeımla dütürülmüı, 
mütebakisi de bava iııtaeyooların,la 
y11kılmııtır. 

fbtilalı-ilerin tıı}Yare zayiatı 
ise on he§tir. 

Salamanka, 7 ( Radyo ) -
Bugün Madrid üzerinde 40 
Frankist ve 20 cumhuriyetçi 
tayyare arasında görülmemiş 
bir hava harbi cereyan et
miştir. Neticede: cumhuriyet· 
çilerin tayyarelerinden 16 sı 
düşürülmüştür. 

Londra, 7 (Radyo) - Mor· 
ning Post gazetesi, G'!nral 
Frankonunun ecnebi yardım 
ve gönüllülerinden vazgeçmeğe 
hazır olduğu hakkındaki c~
vabı, lngiliz siyasi mahfelle· 
rinde~ çok iyi karşılanmıştır. 
Bu suretle İspanya mes,.lesinin 
kolayca halli mümkün olacağı 
tahmin ediliyor. 

Paris, 8 (Radyo) - ihtilal
ciler, Madrid cebhesinde Cum· 
huriyetçilerden dört bin kişi· 

lik bir kuvveti muhasara et· 
miş olduklarını iddia etmek· 
tedirler. 

Paris, 6 (A. A.) - f yi bir 
menbadan öğrenildiğine göre 
general Franko gönüllülerin 
geri çağrılmasına mani olma· 
maktadır. 

Siyasi mahfiller bu haber 
teeyyüt ettiği takdirde ispanya 
meselesinin beynelmilel cep· 
hesi hakkında yakında bir hal 
şekli bulunabileceğini beyan 
etmektedirler. 

Salamanka, 7 (A.A.) - Gc· 
ncral F.ranko devletlere birer 
nota yollayarak Salamanka hü· 
kümetinin bevnelmilel kanun 
mucibince muharip addedil
mesini istemiştir. 

Notada eı.cümle şöyle de
nilmektedir: 

"Aksi takdirde beynelmilel 
iktisadi siyasetimiz hakkımız· 
da düşmanca hisler beslemiş 
olan memleketlere karşı yarın 
kapularını kapayacak olursa 
hayret edilmemelidir.,, 

Madrid, 7 (A.A.) - Hü
kumet kıt'aları Villaycrdeki 
düşman mevzilerini bir hücum 
neticesinde almışlardır. Bu· 
rada düşmandan birçok esir 
alınmıştır. 

Avrupa, Amerikanın 
paraaına muhtaç 

detilmiı 
- Başı 1 inci sahifede -
unı etmek: ilure teıebbiiılerinc 

) ıakınıl;a tf'kru baolıyacaAı ''C ckı· 

per Frercin ıle ietıhbaraıına ıleuııı 

edeceği anlaoılıuıııtır. 

Vaa Zelaud Awerilı.alılarıu 

Juuya ıicaret cııı;ellerini lu~ııırn 

kaldırwağı 'c bey nclmilel ıoüna e· 
bı•ıleri dcrpi~ ı:ıtiklcrini be) aıı el• 
mi~tir. 

Biuacualcy b llaŞH!kil Aıucrİ· 

kaılan pek tc~vik cılid hir İııtibala 
tlöumüetnr. 

f ngiliz ~azarları Van Zclaııılı 
bır em pati 'C auliA) ·~ lıavaıı ı için· 
,Jr. kahul cııni~lcrılir. 

Fransız hudutlarına 
Beynelmilel bir heyet 

gidecek 
Bayonee, 6 (A.A.) lspanyol· 

ların Fransız hudud taşlarını 
kaldırarak bunların yerine 
Franko bayrakları dikmelcrile 
hasıl olan hadiseyi halletmek 
üzere bu sabah Larbune da
gının tepesine beynelmilel bir 

- Baıı 3 ncü sahifede -
aid faizler, tahsil masrafları, 

dört yıl içinde tahsil edilme· 
yipte tahsil edilmez ·hale gc· 
len borçlar; muhtaç çiftçiler 
Ziraat Bakanlığı büdçcsine, 
göçmenler ise Sıhhat Bakan· 
lığı iskan büdçesine bu husus 
için açılacak hususi fasıllara 
tahsisat konarak karşılana
caktır. 

O seneki ürünü borcu öde· 
miyecek derecede bulunan 
borçlular borçlarını ödeme· 
dikleri takdirde aleyhler va
denin bittiği tarihten borcun 
tahsili emval karununa göre 
alındığı zamana kadar geçen 
müddet için yüzde 7 faiz alı· 
nacaktır. Bu gibi muamelelere 
pul yapıştırılmıyacaktır. 

Fransada 
Milyonlar deve oldu .. 
Paris, 7 (Radyo) - Bir 

borsa ajanı tarafından mühim 
ihtilaslar yapıldığı meydana 
çıkarılmıştır. ihtilas edilen para 
miktarı 8 milyon franktır. En· 
transijan gazetesi, Fransız Ban· 
kası müdürlüklerinde bazı de· 
şiklikler yapılacağını yazıyor. 

Kadın tayyareci 
imdat dileyor 

Nevyork, 7 (Radyo) - Ka· 
dın tayyan•ci (Aın~lya Erar) 
hakkında yekdiğeri ııı takiben 
haber gelınektedır. 

(Ostarıa) harb gemisi, tahar· 
riyata devam ediyor. Bundan 
başka, (Kolorado) zırhlısı da 
taharriyat için emir almıştır. 

Bu gemi, bu gece saat 24 de 
(Ranşresklas) a vasıl olacak 
ve sabahleyin idroplanlarla 
araştmnalara başlıyacaktır. 

Bu sabah, radyo ile imdat 
isareti verilmiştir. Verilen işa· 

rette: 
"Motör su almak üzeredir. 

Artık tahammül edemiyeceğiz,, 
Denilmektedir. 

Romanya büdçesin
de busene Fazlalık 

vardır 
Bükreş, 7 (Radyo) - Ci· 

han iktısadi buhranından beri 
ilk defa olarak Romanyanın 
935-936 senesi büdçesindc 
400 mı iyon Dinarlık fazla va· 
ridat temin edilmiştir. 

Amerika 
Yeni tayyareler yaphrıyor 

Vaşington, 7 (A.A.) - Har· 
biye dairesi bugün Curtis 
Vight fabrikalarına ordu iç.in 
ccman dört milyon Jolar hı· 
tarında 216 avcı tayyaresi si· 
pariş etmiştir. 

Paris sergisinde 
Uluslar Sosyetesi 
paviyonunda bUtun 
dekorasyon mahvoldu 

Paris, 7 (Radyo) - Bey· 
nelmilel Paris sergisinde inşa 

olunan Uluslar Sosyetesi pa· 
viyonuııda çıkan yangında, 
Uluslar Sosyetesinin yaptırmış 
olduğu bütlin dekorasyon mah
volmuştur. 

- --- --------

OzUm sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 
87 M. ]. Taran. 12 75 
49 Esnaf Ban. 13 

130 Yekun 
448376,5 Eski satış 
448512,5 U. satış 

Zahire aattşları 
Ç. Cinsi K. S. 
485 Buğday 5 

K. S. 
16 75 
17 

K. S. 
6 12 

il Temmuz 937 

Askerimektebler 
Calebe ahnıyor 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liseleril 
Konya ve Erzincan Askeri Ortaokullarının bütün sınıf 
larına, Kırıkkalc'dcki San'at lisesinin birinci (9) sanı"' 

2 

3 

fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sımflarına 
talebe alınacaktır. 
Kaydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütiin 
askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vard1r. 
Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temmuzda 
başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eyllıle kadar de· 
vam P.der. 

4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlcrden Ankarada bu
lunanlar Cebeci'deki Gedikli Erbaş hazırlama mek
tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde 
oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde otu· 
ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

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

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

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

8 

(' 
'.J 

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

llzmir liman işletme müdürlü
ğünden 

Tersanemizde çalışmak üzere perçıncı, tornacı ve tesviye· 
ciye ihtiyaç vardır. Bu san'atları bilipte çalışmak istiyenler 
Tersane amirliğine müracaat etmelidirler. 8 10 2279 

Menemen Urbaylığından; 
1 - Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı 

olan on iki bin üç yüz elli litre mazot ile iki bin iki yüz elli 
litre ince makina yağı yüz on iki litre kalın makine yağı bin 
litre beyaz gaz, altı yüz litre benzin ve dört yüz adet 15 
mumluk sokak lambasının mübayeası 5-7-937 tarihinden itiba· 
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 20-7-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 
15 de Belediye dairesinde icra kılınacaktır. Yağ kısmı için 
muvakkat teminat miktarı 99 lira 34 Kuruştur. Lambalar için 
7 lira 50 kuruştur. Eksiltme şartnamesi muhasebeden bedelsiz 
olarak alınabilir. Taliplerin tayin edilen giin ve saatte Beledi· 
yeye müracaat etmeleri ilan olunur. 2273 

Devlet demiryollarından 
Aşağıdaki gayri menkuller 19 7 /937 tarihinde pazarlesı gu· 

nii saat 15 de izmir Alsancak 8 inci İşletme komısyonunda 
pazarlık usulılc üç sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

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

1 - Izmir 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 

Akhisar C. H. Partisi Başkan
lığından: 

40 Bin lira bedel kcşiflı C. H. P. ve Halkcvi binası inşaatı 

bir ay içinde pazarlıkla ihale cdilcccktır. istekliler plan proje 
ve keşif şartnameyi Cumhuriyet Halk kartisı başkanlığından 
üç lira mukabilinde alırlar. 29 3 7 11 2140 

Sahil sıhhiye merkezi Başta-
bipliğinden: . 

Keşif bedeli 1389 lira olan lzmir Sahil Sıhhi)c mcrkez ı 
binasında yapılacak kalorifer tesisatı artırma ve cksıltmc ka-
nununa tevfikan 23/6/937 tarihinden itibaren 15 gün miiddetlc 
münakasaya konulmuştur. ·Taliplerin keşif planlarile fenni şart· 
nameyi görmek üzere pasaportta Sahil Sıhhiye Merkezine 
müracaatları. Eksiltmeye iştirak edeceklerin °o 7 ,5 muvakkat 
teminat parası olan 104 lira 18 kuruşu merkezimiz veznesi11~ 
yatırmaları, münakasa günü olan 12 Temmuz 937 Pazartesı 
günü saat 5 de daired .. toplanacak komisyonda bu ışı yar•· 
bilcccklerine daır ehli ctname ve vcıik a ır 
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Un 

Sayfa 7 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Miistahkcm Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

Mikdarı Kilosuna tah- Muvakkat İh:ılı' tarihi Gün Sa. Da. 
Kilo min fiati teminatı 

Ku. Sa. Lira Kr. 
25 00 346 87 13/tcmnıuz/937 sAlı l 5 00 
12 50 256 43 

" " " il 

boğan iki kuvvetli muhafız tarafın
Saman 
Maden 
Odun 

kömiirü 

18500 
27353 

127000 
75000 
38500 

l 00 95 25 
1 00 56 25 
1 00 28 87 

" il " 
il il 

il 

.. 
15 15 
15 30 
15 40 
15 50 

dan sımsıkı yakalanmıştı 
Halk yavaş yavaş çekilirken, Şehir muhafızının derhal 

~0lis müdürü de can sıkıntısı hatırına gelen, Meçhul Kor-
1 .~ ve iki memuru ile beraber san olmuştu. Yüzüne dikkatle 
Yürüıne~e başladı. Dişlerinin baktı. 
&tasından küfrediyordu. - Doğru söyle -dedi- sen 
tif:- Paralara mı yanayım, he- Venedikli değilsin.. Ve ben 
i .1 tutamadığıma mı? .. Galiba seni tanıyor gibiyim. 
Şı Pek açığa vurduk ta herif Doğan başını silkti: 
Sezdi. - Hayır, beni tanımazsınız. 
d Polis müdürü; Saray mey- - Tanımam, çünkü sen, 
rıİnına varmış ve köşeyi kıv- Meçhul Korsanın ta kendisisin. 

rnıştı. 
T - Peki, öyle olsun .. 

iti .'?1 ° sırada da, Doğan, Şehir muhafızı bir kahkaha 

1~ının sarayından çıkmış ve attı: ·i an.ının asıl mühim kısmını 
tatbık için yola düşmüştü. Sa· - Oh, oh, muhterem kah-
:Ydan ayrıldıktan sonra (50) ramanl.. Meğer sen ne kibar, 
·•ıetr .1 ne nezih, ne masum bir şey 
}' 

e ı eride kendisini bekli-
en bi d l 1 d G ımışsın .. 

dold r. gon ° a ata ı. on- - Fazla şeyler konuşuyor-B a ıki kişi daha vardı. 
Unlar kendi adamları idi: sunuz general.. 

ti -d Diğer arkadaşlar yerle- - Fazla şeyler mi, yok ca-
n e ıni? nım!. Bilakis, ben senin lehine 
Diye ~ordu. şehadette bulunmağa hazırım. 

\t - Evet kaptan ·cevabını Divanıharbde diyeceğim ki: 
trdile h k 'f b d Onun uydurma şöhretine 
G 

r- er es vazı e aşın a. 
b . ondol birkaç kürek dar- inanmayınız. Çünkü o, dişleri 
<f~sınden sonra bir sokağı sökiilmüş, kuyruğu koparılmış 

1
:ndü. Tam bu sırada uzak- bir kaplan bozmasına benzer. 

rı, kırmızı ışığı sezdiler: Elinizi omuzuna, dokundurunca 
- Kaptan, tehlike! hemen teslim olur. 
- Gördüm. - Kafi diyorum general.. 
- Emriniz? Fakat lütfen söyler misiniz; 
-V Sahile yanaşınız? beni nasıl tanıdınız, izime na-

e ı G d 1 dur- sıl düştünüz? llıad Yanaştı ar. on o 
ln Doğan sıçradı: Doğan, vakit geçirtmek isti-

~ılBeni uzaktan takib ediniz! yordu. Çünkü arkadaşları, kar-
dik~ ve hançerlerinize çok iyi şıdan kendilerine doğru geli-
qb at ediniz. Belki Venedik yordu. 
l\ı. •tası ile oynıyacak bir oyu- - Nasıl mı düştük?.. A 

ltıuz k kahramanım, sende akıl da 1( çı ar .. 
lad endisi de hançerini yok- yokmuş.. Hizmetçi kızlarla oy-
iki 1d Ve kılıcının kabzasını bir naşır, sonra onlara çanta ve 
lerd efa çekiştirdi. O tarih- para hediye edersin .. Venedik 

harı e hemen herkes, kılıç ve 1 
S

Çer kullanmakta serbestti. Birinci Sınıf Mutahassıs 
lı aray d . . . D D Al •11~1 . mey anına gırmıştı. T. emir i 
llıışt a gıderken birisine çarp-
Scrt 

1 b.Karşısındaki, kudurmuş, 
ır sesle bağırdı: D Kör müsün be herif!. 

:hn, kendisini zor tuttu: 
D Affedersiniz! 

t>bii eyjp geçmek istedi. Fakat 
r adam· ....... . 

lcnd Baksana bana -diye ses-
bcrı:·· sen yabancı bir herife 

{}'Yorsun. 
bct:hn, itidalini elden kay· 
•. eden .. .. . d 
yanı ve yurumesıne e· 

ederek· ......... . 
\t•t Venedikliyim -dedi- işim 
D:tkadaş, çekil yolumdan .. 

hir ttı hn, karşısındakinin, şe
d, d ll~afızı olduğunun farkın· 
bir cğıldi.. Ve şehir muhafızı 

sıc;ra 
lilini. N Yışta yanı başına gel-
kag111d ~fes bile almadan ar

' akı iki muavinine : 
l\tı~ı Şunu kullarından tutu-

};'"' . 1 -··ıt . 1 ıti ttı ~nı verdi. Izbandut gibi 
~Ctirıetı af ı~ bu emri, aynı hızla 
'Y•ı> k~ctı~d_ilcr. Doğan sıç
ktıtla ndısıni bu ellerden 
h ttrıak · ıt ttı ıstcdi.· Bu defa şe-
~•kata uhafızı da göğsünden 

....... 1llıştı: 

dcnıkiki~sin sen?. Söyle, ma
~"tuy enediklisin, nerede 
tö~lc? Orsun? Yüzüme baksana 

Do" 
~ ı &anın 'k· b~ diki . . 1 1 tayf ası uzaktan 
ıt~nl crı ıçin karanlıkla olub 

~. Ctden h b 
~ ~ılakı ~. erdar değiller-

lllı , • gozlerilc kaptan· 
k '' tırınak için la ilen· 

Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lefon : 3479 

Fransızca ders al
mak istiyenler 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak
kın istifade edebilecekleri sa-
lahiyetli bir muallim, bu di
leklerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. lstiyen
lerin yazı işleri müdürlüğü
miize müracaatları .. 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

15 Ağustosa kadar 
hatte bulunacağı sayın 

terilerine arzeder. 

scya-
müş-

• 
111111il11111111111111111111111111111111il1111111111 il 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

', , t , , " 

1- Kasabada bulunan askeri kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı beş 

zabıtasının ne olduğunu bil
miyormuşsun galiba!. 

kalem mevad açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri bedelsiz olarak Kasabada 
askeri satın alma komisyonunda görülebilir. 

Doğan, birdenbire çelik bir 
zemberek gibi boşandı: 

2 ihaleleri gün ve saatile yukarıda yazılı erzakların hizalarında gösterildiği şekilde açık 
eksiltme ile Kasabada askeri sat. al. ko. da yapılacaktır. 

- Ahmed, yetişin, yaka· 
landım!. 

3 -Erıakların kilolarına tahmin edilen fiatlarla muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 
4 - istekliler Ticaret odasından mukayyet olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
5 - ihaleleri yazılı belli gün ve saatte teminatlarile birlikte Kasabada askeri sat. al. ko. 

- Sonu var - nuna müracaatları. 26 30 4 8 2109 

İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 

203000 ikiyüz üç bin kilo kuru ot ile 302760 üç-
yüz iki bin yediyüz altmış kilo yulaf münakasaya kon
muştur. 

2 - Ayrı ayrı olarak şartnameleri bedelsiz olarak Kasa
bada askeri sat. al. ko. da. göriilebilir. 

3 

4 
5 

Kuru otun ihalesi 13 17 / 937 salı günü saat 16,30 
ve 302760 üçyüz iki bin yediyüz altmış kilo yulafın 
ihalesi ayni gün saat 17 de Kasaba askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
203000 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 
fiatı 4 kuruş ve muvakkat teminatı 609 liradır. 302760 
kilo yulafın beher kilosunun muliammen fiatı 4 kuru:,; 
50 santim ve muvakkat teminatı 1021 lira 81 kuruştur. 

6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
lan münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel Kasaba askeri satın alma komisyonuna ve-
receklerdir. 26 30 4 8 211 O 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 174688 Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira 

4 dört kuruş keşif bedelli Eskişehirde yaptırılacak yol 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19 / Temmuz / 937 Pazartesi günü saat 
15 dedir. 

3 - ilk teminat 9984 lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Ve. satın alma komis

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikte teklif mek
tupları ihale saatından behemehal bir saat evel M. 
M. Ve. satın alma komisyonuna vermeleri. 

2 8 12 17 2181 

fzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
Ankarada Erat paviyonlarile ahırlar yapısı kapalı zarfla ek

siltme konmuştur. Keşiflerinin tutarı yüz yirmi sekiz bin dört-
yüz altını~ iki lira beş kuruştur. Keşif proje ve şartnameler 
parasile inşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 15 171 937 
perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 7673 lira 1 O ku
ruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kan~nun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
temınat ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale saatından en 
geç olarak bir saat evveline kadar M. M. V. sat. al. ko. na 
versinler. 26 30 4 8 2106 

Mst. Mv. sat. alma ko. nundan: 
1 - Manisa askeri hastanesinin ihtiyacı ıçın 10 ton koyun 

2 
eti münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi Manisada tümen sat. al. ko. nundan alı
nabilir. 

3 - Münakasası 19/Tem./937 pazartesi günü saat 17 de 
Manisada askeri sat. al. ko. nunda yapılacaktır. 

4 Eksiltmesi açık eksiltme iledir. 
5 - (On) ton koyun etinin beher kilosunun muhammen 

bedeli (Kırk) kuruştur. Ve muvakkat teminatı üçyüz 
liradır. 

6 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminat 
ve ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesi· 
kalan ile birlikte Manisa tümen sat. al. ko. yonuna 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

müracaatları ilan olunur. 3 8 13 16 2207 

lzmir Mst. Mv. Ko. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Kasabada bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı 

için 159870 kilo kuru ot münakasasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Kasabada sat. al. ko. da 

3 
görülebilir. 
Münakasası 13 Temmuz 937 salı günü saat 17,50 de 
Kasabada askeri sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 159870 yüz elli dokuz bin sekiz yüz yetmiş kilo kuru 

<'tun beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş ve mu
vakkat teminatı 479 lira 61 kuruştur. 

6 - istekliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair 
vesika ibraz edecekledir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mcklup
larını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel Kasabada askeri sat. al. ko. na vere-
ceklerdir. 26 30 4 8 2111 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konulan Manisada tümen 

kıtaatının 28 ton sadeyağına teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı madddesi 

2 

3 

mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacakhr. 
İhalesi 26 /Temmuz/ 937 pazartesi günü saat 17 de 
Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi .Manisada tümen satın alma ko. reisliğin
den 136 kuruş mukabilinde alınır. 

4 - Eksiltmesi pazarlık suretiıedir. 

5 - Kilosunun muhammen fiati 97 kuruş ve muvakkat te

minatı 2037 liradır. 

6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı ol<luklarına dair ve
sika ibraz edeceklerdir. 

7 - Talip olanlar belli giin ve saatte muvakkat tcminal
larile birlikte Manisada Askeri satın alına ko. nuna 
müracaatları . 8 13 18 21 2274 

Lise ve orta okullar alım sa
tım komisyonu başkanlığın
dan; 

Oranlama % 7 ,5 muvak-
Beher kilosu Adet Kilo Cinsi değeri kat teminatı 

Lira Lira 
200 8 1600 Çelik örs 65X 1600 : 1040 78 

İzmir bölge San'at okulu için yukarda yazılı satın alınacak 
olan çelik örs 8/7 /937 tarihinden itibaren 20 giin müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. İstekliler nümunc, şartname e 
fenni şartnamesini görmek iizcrc hcrgün okulda görebilirler. 
İhale günü olan 27 Temmuz 1937 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 16 da ve kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı mak
buz ve vesikalarla birlikte hükümet konağında Kültür daire· 
sinde toplanan alım salım komisyonuna başvurmaları ilan 
olunur. 8 14 20 26 2278 

C::umhuriyet 
Halk partisi 

Bursa ilyönkurul başkanlı
ğından: 
Bursa<la yapılacak Halkevi binası projesi için paralı bir 

müsabaka açılmıştır. 
Müsabaka müddeti (30 Agustos 1937 Pazartesi saat 13 <le 

bitecek ve projeler Bursada tetkik edilecektır. 
TÜRK ve yabancı diplomalı mimar ve mühendisll'rdcn 

müsabakaya girmek istiyenlcr projeye esas şartname, vaz'iyet 
planı ve teferruatını Ankarada Cumhuriyet Halk partisi genci 
sekreterlik, İzmir, İstanbul ve Bursada parti ilkyönkurul biiro
larında parasız atırlar . 

A NK ~ RA 



Sayfa 8 ANADOLU 

Emlak ve Eytam bankasından Frate li Sperco 
vapur Acentası Esas No. 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

SVENSKA ORIENT Li· 
NIEN 

"BIRKALAND,, motörü 5 
Tem~uzda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, GDYNIA ve IS
KANDINA VY A limanları için 
yük alacaktır. ---ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 

Yeri 

448 Karşıyaka alaybey fenerci 
sokak. Ada 14 parsel 2 

449 Karşıyaka alaybey han so
kak. Ada 14 parsel 6 

451 Karşıyaka alay bey çakıcı 
sokak. Ada 9 parsel 4 

453 Karşıyaka alaybey süzan 
sokak. Ada 16 parsel 15 

455 Karşıyaka alaybey han so· 
kak. Ada 15 parsel 5 

456 Karşıyaka alaybey cihan so
kak. Ada 16 parsel 20 

459 Karşıyaka nlaybey süreyya 
soka'k. Ada 26 parsel 9 

460 Karşıyaka alaybey yalı cad. 
Ada 13 parsel 23 

469 Karşıyaka alaybey mehtap 
,,LECHISTAN,, motörü 21 sokak. Ada 35 parsel 12 

Temmuzda beklenmekte olup 472 Karşıyaka alaybey sevda so· 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· kak. Ada 15 parsel 38 
ZIG limanları için yük ala- 489 Karşıyaka alaybey hamamcı 
caktır. sokak ada 44 parsel 16 

SERViS MARiTIM 490 Karşıyaka alaybey r:.layemini 
ROUMAIN çıkmazı nda 44 parsel 28 

'·SUÇEAVA,, vapuru 14 491 Karşıyaka alaybey nalköken 
Temmuzda MALTA, CENO- tramvay c. ada 44 parsel 33 
VA ve MARSIL y A liman lan 493 Karşıyaka alaybey sütçü so

kak. Ada 44 parsel 8 
için yük alacaktır. 494 Karşıyaka alaybey sezai so· 

Yolcu kabul eder. kak. Ada 44 parsel 6 
ilandaki hareket tarihlerile 509 Karşıyaka donanmacı mah. 

navlunlardaki değişikliklerden aydoğdu sok. Ada 86 parsel 
acenta mesuliyet kabul etmez. 512 Karşıyaka osmanzade m. ta· 

Daha fazla tafsilat için İkin· rık sok. Ada 102 parsel l 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 513 Karşıyaka osmanzade tank 

• binası arkasında FRA TELLi bey sokak. Ada q7 parsel 21 
SPERCO vapur acentalığına 514 Karşıyaka osmanzade tank 
müracaat edilmesi rica olunur. bey so. ada 97 parsel 21 

Telefon: 4142/4221/2663 515 Karşıyaka osmanzade tank 
----- bey so. ada 97p arsel 23 Olivier ve 516 Karşıyaka osmanzade tarık 

bey so. ada 96 parsel 17 
Şürekası 519 Karşıycıka osmanzade tank 

L. . d bey so. ada 103 parsel 14 
ımıte k d k 520 Karşıya a osmanza c tarı 

Vapur Acentası bey so. ada ıoı parsel 6 

No.su 
Eski Yeni 
8/10 2 

18(20 

18 

913 

2 

1 

15 

205,207,209 

18 

8 

2,4,6,8 

7 

21/13 

21416 

12,14 

20 
7 

17 

11 

15 

7 

8,14 

28 

24 

14 

18/1 

23/1 

2/1 

3 

15 

211-209 

23 

4 

1 

17 

25 

12 

30 

15 

9 

13 

5 

8/2,10 

24 

22 

188 16811 Birinci kordon Rees binası 521 Karşıyaka osmanzade }'alı 
Tel. 2443 cumhuriyet cad. ada 96 parsel 6 

THEELLERMAN LI- 522 Karşıyaka osmanzade Reşa· 
11 OPONRETSO LTD. lO diye so. ada 110 parsel 16 

,, vapuru K k d R 
temmuzda LIVERPOOL ve 523 .arşıya a osmanza e eşa-
SWANSEADAN eli ük dıye so. ada 100 parsel 23 
çıkaracnktır. g p y 524 Karşıyaka osmanzade

1 
Reşa· 

11 POLO vapuru 10 tem· diye so. ada 97 parse. 14 
muzda LON'oRA, HULL ve 525 Karşıyaka osmanzade Tahir 
ANVERSTEN gelip yük çı· bey so. ada 106 parsel 1 
karacak ve ayni zamanda 526 Karşıyaka donanmcaı mah. 
LONDRA ve HULL için yük aydın so. ada 105 parsel 8 
alacaktır. 531 Karşıyaka osmanzade 2 ci 

DEUTSHE LEVANTE aydın ada 100 parsel 16 
LINE 532 Karşıyaka osmanzade 2 ci 

"DELOS,, vapuru 11 tem· aydın so. ada 101 parsel 21 
muzda HAMBURG, BRE- 546 Karşıyaka osmanzade yaşar 
MEN ve ANVERSten gelip oğlu so. ada 117 parsel 14 
yük çıkarecaktır. 

Tarih ve navlunlnrdaki de· 552 Karşıyaka osmanzade rah· 
ğişikliklerden acenta mes'u· mibey so. ada 108 parsel 1 
livet kabul etmez. 554 Karşıyaka osmanzade Şimen· -------!ml--llC-- difer so. ada 113 parsel 31 
"UM DAL,, Umu- 555 Knrşıynka osmanzade ziya 

bey so. ada 99 parsel 15 
mi Deniz Acenta. 556 Karşıyaka osmanzade ziya 

49 41 

29/2 25/2 

14 12 

1 28 

7 9 

11 24/1 

5 30 

17 17 

2 6 

97 

315 113 

8 14 

Nev'i 

Arsa 
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" 

" 
,, 

,, 

,, 

" 

.. 

" 

.. 
" 

" 

" 

it 

il 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

n 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 
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Depozitosu 
T.L. 

M2. 
1347.SO 

322.50 

154.25 

196 

392 

589.50 

713.50 

1099 

309 

8 

441 

41 

1113 

176 

910 

602 

740 

257 

146 

229.50 

1295 

1144 

243 

795.50 

533 

553.50 

859 

1693 

440 

80 

250 

264 

208 

204 

1185 

358 

94,33 

23,76 

15,43 

11,76 

23,52 

47,16 

71,35 

220 

21 63 

-,80 

35,28 

2,46 

166,95 

14,08 

72,80 

72,24 

59,20 

30,90 

16,15 

22,95 

120,50 

114,40 

24,30 

318,20 

42,64 

35,35 

128,85 

101,58 

32,40 

6,20 

15, 

31,68 

41,60 

30,60 

94,80 

21,48 
lığı Ltd. bey so. ada 100 parsel 9 

H il • L• Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin vey~ taksitle ödenmek üzere e enıc ınes . pazarlıkla satışları 12-7-937 pazartesi günü saat onda yapılmak kaydı le artırmaya konulmuştur. 

L• •t d istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girme· 
ımı e li ve er yanlannda birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 23 8 1983 

PHELPS LINE 
"UTSIRE,, vapuru 20 Tem- V. N. 

muz beklenilmekte NEVYORK W F H VAN-
limanı için yük alacaktır. • • • 

yap~rlann isimleri, ~cim': Der ZEE & CO. 
tarıhlerı ve navlun tarıfelen 
hakkında bir tnnhhüde girişi· 
lem ez. 

"HELLAS,. vapuru 6 tem· 
muz beklenilmekte ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve AN· 
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

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

''BELGION,, vnpuru 10 
ağustost beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limnnları için yük 
alacaktır. 
Birinci kordonda 11 UMDAL,, 

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV· 
YORK ve BAL TIMOR liman· 
ları için yük kabul eder. 

"EXECUTIVE" vapuru 9 
Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
liZ!e!t~~!twım!E ........... 

UMUMİ DENiZ ACENT A-
LIGI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

11 EXCHORDA " vapuru 
16 Temmuzda PIREden BOS· 

TON ve NEVYORK için hare· 
ket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PİRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BlJCAREST 

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

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
11 DROMORE11 vapuru 18 

Tem muzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAZ,' VAR-
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve IBRAIL liınau· 
!arına yük alacaktır. 

Soc . Royale HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem
muzada bekleniyor. BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEŞTE BRATISLAVA LINZ 
ve VIY ANA limanları için 
yük alacaktır. ---

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörü 23 

Temmuzda bekleniyor. PiRE. 
DONKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

--·----

8 Temmuz 937 , ___________________________ , 
Türk Hava Kurumu 

Biiyiik piyangosu 
3 üncü keşide 11 Temmuz 1937 dedir 
Büyük ikramiye 45,000 liradır 

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

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

\\.çekinmeyiniz. 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev Tilkilik caddesinde 

28 Ev Karşıyaka lktısat sokak 
473 Dükkan Karantina san'at mektebi yanı 
13 ,, Ali paşa meydanı 
12 ,, Üçüncü karaosman sokak 
33 Mağaza ikinci belediye caddesi 
35 " ,, " " 
29 Dolap Bakır hedestc-:ni 

116 Mağaza Peştemalcılarda 

17 ,, Bekir paşa hanında . 
113 Dükkan Karşıyaka M. Kemalpaşa caddesı 
10 Baraka ,, Celalbey sokak 
85/87 Fırın ,. İktısat sokak 
71 Ağaç zeytin ,. Soğukkuyu 
28 ,, ,, Buca üçkuyular 

477 Dükkan Karantina san'at mektebi yanındıt . 
idareyi hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsle~ 

yazılı akar vira ya verilme:k üzere 1-7 -937 gününden itibşaret· 
15 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. ar. 
ları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi Muhasebe müdü~: 
yeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale gııt 
nü olan 15-7-937 perşembe günü 10 dan 12 ye kadar Vilaye 
Daimi encümenine müracaatları ilanolunur. 2-4-6-8 21~ 

Dikkat 

Ciirk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticaretha~eın; 
bu kere daha genişleterek ge:ne Odun pazarında Suıne 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi mııht~rem müşterilerime arzederim. 

Emlak ve Eytam Bankasınd~~: 
Depoı:ıtO 

Esas No. Yeri No.su Nev'i T.L· 
A.205 İzmir Gözteke Köprü ma. Taj z13 

hailesi Tramvay caddesi 792 kargir sahil hane '],. 
ada 791, parsel 2 I ,le 

İzahatı yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile satı ın 
üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. .. dif 

1 - ihale birdir ve kat'idir ve 22.7.937 tarihine ınu~'yo· 
Perşembe günü saat On birde şubemiz satış koı1115 

nunda yapılacaktır. . ·tıalt 
2 - Bu mülk p~şin para ile satılacaktır. Uhdesıne 1 LJ•· 

edilen zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruk rJ1 
melesini yaptıracaktır. ,ıı· 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabiJind~ jjoe 
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihal~ idSdikİ 
tesadüf eden Perşembe günü şartnamede tarıf e ubt" 
veçhile teklif zarflarını saat ona kadar bura~a }eole" 
mize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak ıstı 

2
158 

rin hergün şubemize müracaatları. 30 8 18 

Gümrük muhafaza genel 1'~ 
mutanlığı Istanbul satınabll 
komisyonundan: 119j~ 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 6232 çift fotinin 19~ltf11d1 
pazertesi günü saat 16 da kapalı zarfla ek5

• 

yapılacaktır. . 
2 - Tasınlanan tutari 26797 lira 60 kuruştur. ı.ılc•br 
3 - Sartname, evsaf komisyondadır. 134 kusuş Ilı 

linde verilir. IJl•~' 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2010 liralık veıneeJctılP'. 

buzu veyn banka mektuplarile birlıkte teklif ~' e~1 

!arını belli günde saat 15 şe kadar Galat:oıııist0' 
gümrük binasındaki komutanlık satınalnıa 

4 nuna vermeleri. 2071 27 3 8 1 

Söke belediyesinden; . 12 ıi~ 
Belediyemiz parkı için beherinin bedeli muhaınıne~,ıırte; 

radan 10 adet kanepe alınacaktır. ihale 19· 7-~37 1' jstifeS 
saat 11 dedir. Eksiltme ve fenni şartnameleri gorıne zzZ 
lerin belediyeye müracaatları. 4 6 8 10 

Söke belediyesinden: ;lı'ı~ 
Belediyemizin emme basma eski su tulumb.asırı:eıedif~ 

19/71937 Pazartesi saat 11,30 dadır. f steklilerın zı 
müracaatları. . 4 6 8 10 


