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Bayram için 
40.50 bin kişi geldi. 

9 Eylfıl kuıtuluş bayramı mü· 
nasebetile hparta, .Nazilli, Burdur, 
Eğirdir, Denizli, Aydın, Ôdemiş ve 
bnalisinden ve Uşak ile Alaoehir, 
l\laniaa, Salihli, Kasaba ve Akhisar· 
dan tahrik edilen huıuıi trenlerle, 
civar· kaza ve köylerden otobüs, 
kamyonet ve otomobillerle İzmir'e 
gelenlerin aay111 40-50 bin kişi 

tahmin edilmektedir. Dün otellerle 
panliyonlarda hi~ yer kalmamıotı. 
Bazı kimselar, belediyenin nrdiği 
111\iaaade üzerine sabaha kadar k.ab· 
velerde kalmak ıuretile ıababı 

hulmutlardır. 

Kurtuluş bayra
mımızı nasıl 
kutlulayacağız? 

Kurtuluo bayramımızı kutlula· 
mak için, alakadar ihtifal heyeti 
güzel bir program hazırlamıştır. 

Esas hadan ounlardır: 

Saylavlar, sivil memurlar, parti, 
belediye, bankalar, müesseseler er· 
kanı sabahleyin saat sekizde parti· 
nin Beyler sokağındaki merkezin· 
de, 11sker[ erkAn ve ümera ile sil· 
baylar dıt kışlada toplanacak \'e hu· 
radan hareketle 8,5 te Halkapınar 
tt•hitliğinde yapılacak merasimde 
hazır bulunacaklardır. Şelıitliktt>, 

edeLiyat fakültesinden Abdülkadir 
Karahan 'la atlı mil freze komutanı 

birer söylev v rec'!kler, süel muzi. 
kamız iıtiklil maroını çalacak ve 
bir müfreze, havaya silah atarak şe· 
bitlere saygı öıle,·ini yerine getire· 
cektir. Bunu, 

1- Eşrefpaoa • Kıola 
2- Tepecik · Kıola, 
3- Halkapınar • Kıola: 
Olmak üzere iiç a~k.erf nıüfre· 

zemizin İzmir'e girişi temsili takip 
eılecektir. Birinci kol 8,30 da Eo· 
refpaşa'dan Başdurak • Kemeraltı 
caddesini, ikiod kol da Halkapı· 
nar'dan Birincikordon'u, ilçilncü 
kol da Basaıane caddesini takiben 
gelecek, kışla rivannda mevki ala· 
<'.aklardır. 

Saat 10,15 te Kadifekalesinden 
atılacak topla Şehitlikten gelen müf· 
reze komutanı tarafından evvelll 
Kıolaya, sonra hilk.umet konağına 

bayrak çekilecek ve bu merasim 
esnasında bando, istiklal marşını 

çalacaktır. Banu nli ve parti baş· 
kanımız Fazlı Güleç'in kııla balko· 
nundan vereceği bir nutuk takip 
edecektir. 

Birinci top atılıp ta bayrak çe· 
kilirken, oehir ve limanda büUln 
halk ve nakil vasıtalan bir dakika 
bulunduklan yerde kalacaklardır. 

l 0;30 da ikinci topla tayyare· 
ler uçacak, lokomotif, fabrika ve 
vapurlar düdükleri ile~ otomobiller 
de komaları ile ordumuaun İzmir'e 
giriıini müjdeliyecek ve şehrin ıe· 

vincine katılacaklardır. 

- Sona 8 nci salıi/etle -

Is tan 

Telefon· 2776 

lzmif'in asıl kurtulduğunu 
beraberce hatırhyahm! 

14 gı: evele aid tarihi bir hatıra .. ,, 
İımir'in kurtuluşunu kutlular· ların eksik olan malumatı tamam· İzmir·e ilk giren ikinci 6Ü\"ari fır· 

ken, o günün tarih ve bt'}ecao lanmalı, }eni yetişenler d e hatırlı· kası kumanılanı General Zı-ki'nin 
bakımından en kalın hatıraları da yamadık.lan veya hiç göroıe.Jiklt>ri (O tarihlr.rıle General değildi) l>ir 
tebarüz ettirmek lazımdır. Daha o büyük günü öğrenmelidirler. ese~iucleıı lzmir'c ait kısımları al· 

doğrusu, bilenlerin ve onu yaşıyan· Jşte biz bpnu düşündük 'e -Sona 7 nci sag/ada-

··vagm"Lir~·-ao-iu··ve·r irtinaaan-za-rariar:·· 
~~~~--~-----~~~~ 

Bütün Ege'ye yağmur düştü. Manisa, Turgutlu ve Salihli'de 
zarar pek çoktur. incir ve pamuklar da · zarar g6rmüştür. 
Evelki gün ve gece şehri

mizde olduğu gibi bütün Ege 
mıntakasına yağmur düşmüş
tür. Alakadarlara gelen ma
lumata göre yağmur, bazı yer
lerde sürekli, bazı yerlerde 
hafif geçmiştir. Bazı mıntaka· 
lara da yağmurla karışık dolu 
düşmüştür. Bu yüzden üzüm 

-mahsulü pek fazla zarar gör-
müştür. Çünkü üzüm rekolte
sinin mühim bir kısmı henüz 
sergilerde bulunmakta idi. Sa
lihli 'ye şiddetli yağmurla be· 
raber iki de yıldırım düşmüş· 
tür. Turgutlu kazasına çok 
kuvvetli yağmur yağmış ve 
15 - 20 bin çuvaldan fazla 

üzüm zarar görmüştür. 
Manisa ve Alaşehir'e de 

yağmur yağmış ve üzümlere 
zarar vermiştir. Son yağmur
lardan husule gelen zarar mü
him görülmektedir. Üzüm re
koltesi 350 çuval tahmin edil
mekte idi, rekoltenin yağmur-
- Sona 4 ncü say/ada-

• 
spanyadan son-
a komşusunda .• 
Bir muhrib şehri 

topa tuttu .. 
Paris 8 (Radyo) - Portekiz· 

de lrngüıı h:ızı ihtilal alametleri 
görülmuşıür. Lizboıı balkı, bu sa· 
h:ılı Baho torpido muhribiniu iı· 

)an rn bombardımanı ile uyan· 
ıuışlıır, fakat ıınnı 7 ,45 de hu ha-
reket t:ınııımcn tecrid edilmiştir. 
Şimdi Lizbon"da sükllnet hüküm 
siirınek ıeclir. 

I..izbon 8 (Hadyo) - Bütün 
askerler ·harekcic hazır bir halde 
bulucdurulmaktadır. İdarei örf İ\ e 
ilan edilmiş \'e zabıta re mi dai;e-
leri muhafaza altına almıştır. Şim· 
dilik lıaşka Lir hareket o]m.ımıştır. 

\si muhribin atlığı mermilerden 
6 kişi ölın üş 6 kişi de ) aralan· 
mıştır. 

Fransa-Lehista· 
• na para verıyor .. 

Miktarı yirmi yedi 
milyon sterlindir .. 

l~ondra 8 (Hııdyo) - Fransız· 
Lclıi ı.tıın ittifakı mucibince :Fransa 
Lclıistan'a 27 nıil)Oll sıerlinlik hir 
istikraz kredisi açacaktır. Lehi ıan 
lıu parnıııu yarısı ile Frnn n\lao 
mühimmat ve silah alacaktır. Di· 
ğcr nısfı ile Gd, nin-Kntc' i ... hattı 
in§a edilecektir. ' . • 

Fransı7. 'lar bundan başka Le· 
histan bankasıııa da bir miktar 
para ikraz cdcccklcrclir. 

•• 
Uzüm f iatleri 

yükseldi 
Daha da yükselecek 

Üzüm fiatleri dün de yük· 
selmiştir. Borsada dünkü sa· 
tışlarda 7 ve 8 numaralı 
üzümlerde yirmi para, 9, 10, 
11 numaralı üzümlerde bir 
kuruş fazlasına muall!eleler 
olmuştur.\ 

Borsa mehafilinden ve ala· 
kadar menabiden aldığımız 
malumata göre, üzüm piya
sası sağlamdır. Hatta son 

U
ağmurlar yüzünden üzüm 

fiatlerinde mühim tereffüler 
de beklenmektedir. 
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Hah~rleri iyileşti I' Gu·· nu·· n Telgraf 
Küçük itilaf Romanya 
Vaziy~tini k~nUŞaCak ~gll~re~brna~mn~~~i-ü-'sl-er~y~a~-~ ......... ~~~-~-9~~ ... ~~71 

v l b - k .
1
. . . ,.,.._ pacak, kuvvetli bir garnizon kuracaktır 

ı ugos avya aşve ı ı gıttı. ı una f J •1 •• h• 
havzası işi de tedkiklenecektir. ransa ve ngı tere mu ım 
Prağ, 8 (Radyo) - Küçük Bükreş, 8 (Radyo) - Bu 

itilaf hariciye bakanlarının Bra- hafta içinde Yugoslavya baş- tedbı•rler alıyorlar. 
tislav' da yapacakları konferans vekili M. Stoyadinoviç burada 
dolayısile M. Antonesko, Sto· beklenmektedir. Yugoslavya 
yadinoviç ve Krofta ile görü· başvekili M. Tataresko ile ha· 
şecektir. zı mühim müzakerelerde bu-

Konferansda son vaziyet tet- Junduktan sonra, Romanya 
kik edilecek ve Tuna havzası 

hariciye bakanı M. Antonesko 
ahvali görüşülecektir. ile birlikte Bratisla~'a küçük 

Romanya'nın yeni siyaseti- ı'tt'la"f 1 -onferansına 'd k 
nin tetkik edileceği söylen- K gı ece • 
mektedir. terdir. 

Bükreş, 8 (Radyo) _ Ro· Cenevre 8 (Radyo) - M. 
manya kabinesinin tadili üze- Titulesko Kap Martenden bu· 
rine hariciye müsteşarı M. Ar- raya gelmiş, Romanyanın ulus-
yum istifa etmiştir. Yerine lar sosyetesi daimi murahhası 
Peşte sefiri M Vikosea tayin M. Antonyadi tarafından kar-
edilmiştir. Peşte sefareti gene şılanmıstır. M. Titulesko Sen 
müsteşarm uhdesinde kala· Morise gitmiştir. Sıhhi ahvali 
caktır. düzelmiştir. 

Rus ordusu yakında ma-
nevraıa başlıyor. 

100 bin asker iştirak edecektir. 
Lenin 'in karı$ı nefyedilmiŞ: TroÇ 
ki aleyhtarlığı devam ediyormuş 

Riga, 8 (Radyo)- Restof'ta 
bir anti komünist bir teşek· 
kül meydana çıkanlmış ve bu 
~ebeple maruf muharrirlerden 
profesör Kalikon tevkif edil
miştir. Bu muharrir; aşikar su
rette son idamları tenkid et
miştir. 

Lenin 'in dul karısı Dalma
ta'ya nefyedilmiştir. 

Üniversitede anti komünist 
bazı harekata tesadüf eöil
miştir. 

Moskova, 8 (Radyo) - Rus 
ordusunun sonbahar manev
rasının talik .edildiği hakkın

daki haberler hilafına olarak 
bu manevralar beyaz Rus'larla 
sakin bir muhitte Lünsk hat
tında yarın başlıyacaktır. 

Bu manevraları~ umumi 
karargahı Smolenski'de bulu
nacak ve ayni zamanda Lenin
grad 'a bir düşman hava taar· 
n.zu tecrübesi yapılacaktır. 

Mareşal Voroşilof bu ma
nevraları idare edecektir. Bu 
manevralara 100,000 son sis
tem techizatlı ve motörlü as
ker iştirak edecektir. 

Manevralara f ngiliz, Fransız 
ve Çekoslovak askeri heyet
leri iştirak edecektir. 

Londra, 8 (Radyo) - Mos
kova' dan gelen son haberler, 
Troçki taraftarlarının temiz
lenmesine devam edildiğini 
bildirmektedir. 

Kalenin ve Litvinof'un tale
bi ve beynelmilel vaziyet ha
sebile Radek, Kolinkof, piya
tokof ve Rikof hakkında tat· 
bik edilecek tedbirler tehir 

edilmiştir. Fakat Troçki aleyh
tarlığı devam etmektedir. 

ltalya ve 
Habeşistan. 

---·····•-----:--
100 bin kişilik bir 
kuvvet bütün Habe
şistan'ı ele geçirecek 

Adis-Ababa, 8 (Radyo) -
Dünden itibaren başlamış olan 
temizleme hareketi, Teşrini
evvelde başlıyacak büyük as
keri harekatın başlangıcı de
mektir. 

Bu hareket 100.,000 yerli 
asker tarafından yapılacak ve 
bütün Habeşistan'ın işgali ta
mamlanacaktır. 

Bu kuvvetler, üç kıt'adan 
mürekkeptir. Birincisi Gocam 
cenubundan ve Sudan hudu
dunda, ikincisi Adis-Ababa'nın 
cenubund~ üçüncüsü de bü
yük göllerde faaliyete geçe
cektir. 

Bu harekatın seri bir su
rette yapılacağ"ı ve az zaman
da muvaffakıyetle nctk'.!lcne
ceği söylenmektedir. 

M. Ruzveld'in nutku 
Vaşington, 8 (A.A) - M. 

Ruzveld dün akşam ekonomik 
siyaseti tarif elmek üzere 
radyoda söylemiş olduğu bir 
nutukta şöyle demiştir: 

- Zirai istihsalat fiatları 

ile sınai istihsalat fiatları ara
sında muvazene tesisi derpiş 
ettiğimiz esaslı gayedir. 

--·--Lehistan, Çekoslovakya hududunda tahkimattan 
va·zgeçti. Fransa, cenubi F ransada müdaafaya, ce 
nubi şarkide büyük manevralara hazırlanmaktadır 

Yeni üssü bahri ve bahriye 
mektebi inşa edilme'kte olan 
Dünkerk zırhlısı teftiş edile
cektir. 

Bahriye bakanı tayyare ile 
Tua-roa ,gidecektir. 

Marsilya, 8 (Radyo)-Hava 
bakam M. Kot buraya gel-

.... 
mlştir. Bu ziya_ret şelirin ve 

sahi\lerin ı hava müdafaasile 

alakadardır. Buradan Tulon'a 
gidecektir. 

Pa;is, 8 (Radyo) - Fransız 
ordusunun cenubi şarkide ya-

lngiliz donanması Pire limanında ,. pacağı büyük manevraların 
hazırlıkları devam etmektedir. Londra, 8 (A.A) - . Daily şinde yapmıya karar vermiştir~· 
General Gamelen vesair gene
rallar gelmiştir. 

Herald gazetesinin bildirdiği· Paris, 8 (Radyo) - Bahri-
ne göre, f mP.aratorluk mü da- ye bakanı bugün teftişlerine 
faa 1comitesi pek yakında Kıh- devam için gene sahillere ha-
rıs adasında kara, deniz ve reket etmiştir. Yarın Brest'te 

Bugün general Gam elen' e 

Sen Jülyen 'de ecnebi ataşe
milterler takdim edilmiştir. hava kuvvetleri için kuvvetli bulunacaktır. 

bir üs yapılması mes' elesi ile ____ .:___._ _ _.:____;==:......:;====-:==--~------

meşgul olacaktır. Deniz üssü Filistin' de hadiseler 
Tamagusta limanında vücuda 

getirilecektir. Ayrıca lüzumu lingilter~ sevki:;;t yapıvor. İngiliz 
takdirinde Akdeniz şark mm· 'J 'J 

takasında her yere lüzumlu T avyareleri 6 Arap öldürdü .. 
kıtaat yollıyabilmek için Kıh- 'J • 
rıs'ta kuvvetli bir garnizon da Londra, 8 (Radyo) - Londra siyaset aleminde büyük bir 
teşkil olunacaktır. faaliyet vardır. Ayni zamanda on bin askerin Sotamptön'e top· 

Paris, 8 (A.A) _ Teınps lanması faaliyeti devam etmektedir. Bunlar Pazar gününden 
gazetesinin bildirdiğine göre, itibaren Filistin' e sevkedileceklcrdir. 
Milli müdafaaya tahsis edilen Filistin' <le vaziyet endişe verece le: bir hal almıştır. Çete 
para dört sene üzerine tak- harbi, İngiliz'leri çok işgal etmektedir. 
sim edilmek üzere 14 milyar Bugün İngiliz tayyareleri Filistin' de bir teftiş uçuşu yapmış-
frank tutmaktadır. lar ve mitralyözlerle 6 Arap öldürmüşlerdir. 

Paris, 8 (A.A) _ Bu sabah Nablüs şehrine hiikümete ve yahudilere verilen zarar için 
saat 12,30 da hitama eren 5 bin Sterlinlik nakdi bir ceza konmuştur. 
nazırlar içtimaının sonunda Dün hükumetin yahudi memurlarından biri Arap'lar tarafın. 
öğrenildiğine gore, M. Delbos dan tabanca ile öldürülmüş ve katil kaçmıştır. 
harici vaziyet hakkında vermiş 
olduğu izahat esnasında Leh 
generali Rydz Smigli'nin Leh
Çek hududunda istihkamat 
inşa etmek planını terkctmlş 
olduğuna dair olan beyanatı 
üzerine iki memleket arasın
daki gerginliğin tamamen zail 
olduğunu söylemiştir. 

Bilhassa Paris mıntakasının 
güzelleştirilmesine mütedair 
olan birçok kararnameler rei· 
sicumur M. Lebrun'un imza
sına arzedilmiştir. 

Hariciye müsteşarı M. Vie· 
notya Fransa'nın şarktaki dev
letler üzerindeki mandasına 

nihayet veren muahedeyi pa
rafe etmek salahiyeti veril
miştir. 

Nazırlar meclisi bundan 
sohraki içtimaını ayın onbe· 

lstanbul'da yağmur! 
Bazı yerleri su bastı. Zavallı 

kör bir kadın boğuldu •. 
İstanbul, 8 (Hususi muhabirimizdrn) - Burada çok şiddetli 

yağmurlar yağmış ve bazı yerleri su basmıştır. Kasımpaşa'da 
sel sularına kapılan iki gö7.ii kür Gülsüm adında bir kadın 
boğulmuştur. 

M. H1tler, komünizm aleyhine 
söz söyliyeceko 

Bu meyanda Rus ... Fransız ittifakını 
gözönünde tutuyor. 

• ~ ... # • • 

Paris, 7 (A.A) - Almanya'nın Paris sefiri Kont Velezek 
beraberinde ataşemiliter general Von Kehlcntal olduğu halde 
M. Hitler'i görmek üzere Berchtesgaden'e gitmiştir. Bu iki 
zatın M. Hitler'e iki senelik askeri hizmet kanunu ile ispanya 
vekayii ve general Rydz Smiglin'in Paris'i ziyareti hakkında 

şifahi rapor verecekleri tahmin edilmektedir. 
• • - f ' • 

FUARDA 
iş bankası maden kömürü şirketleri paviyonunu mut

laka görünüz, orada: 

Türli Antrasiti 
nin nerelerde kullanıldığını, nasıl yandığını ve sizlere 

ne. f aideler temin ettiğini göreceksiniz. 

M. Hitler Fransa'nın Fransız - Sovyet misakına ne derecede 
ehemmiyet atfetmekte olduğunu öğrenmek arzusunda bulun· 
duğu da zannedilmektedir. Yakında Nurembcrg'te aktcdilccek 
kongrede umumi siyaset hakkında ve bilhassa Rusya'ya ve 
dünyr.l komünizm aleyhine yapılan miicadeleye dair söz söy
lerken bu malumat kendisine pek ziyade faydalı olacaktır. 

Berlin, 8 - Radyo) - Yarın açılacak olan Nuremberg 
kongresi her sene olduğu gibi bu sene de fevkalade bir şe
kilde toplanacaktır. Geçen sene bu kongre " Serbesti kon
gresi ,, idi. Bu sene de " Sulh ve kuvvet kongresi ,, adını 
alacaktır. Kongreye Hitlerci'lerin bütün yüksek şahsiyetleri 

toplanacak ve kongreye Hitler riyaset edecektir. Ruznamcdc 
en esaslı madde bolşcvizm aleyhine mücadeledir. 

---·---Türkspor bayramı 
Günü olacak .. 

Jstanbul, 8 (Hususi muha· 
birimizden) - 29 Teşrinievel 
tarihinde Türkspor bayram• 
memleketin her tarafında kut· 
lulanacaktır. Bundan sonra 
Spor bayramı, her sene 29 
Teşri nievelde tes'id edilecektir. 

iz mir 
Antrenör yüzü 

görecek. 
İstanbul, 8 (Hususi muhabi· 

rimizden) - OJimpiyadlardatı 

dönen fudbol federasyonu reisi 
üç antrenör getirmektedir. Is· 
tan bul, Ankara ve lzmir' de 
üç kurs açılacaktır. Antrenör· 
ler, bu kurslarda dersler ve· 
receklerdir . 

Basvekilimiz Lon-.. 
dra'ya gidecek. 

lstanbul, 8 (Hususi muhabi· 

rimizden) - fngiliz radyosu, 

başvekilimiz ismet lnönü'nün 

yakında Londra'ya seyahat 

edeceği hakkındaki haberleri 

teyid etmektedir. 

İstanbul'a 
Kar yağdı. 

fstanbul, 8 (Radyo) - Ha· 
va, burada ansızın değişmiş 
ve kar yağmıştır. İstanbul ci· 
varındaki dağlar kar'la örtli· 
lüdür. Hararet derecesi, sıfır 
tahtında ikidir. 

Fransa-Sur.iye 
Yeni muahede bu. 
gün M. Blum'un hu
zurile imzalanacak .. 

Paris 8 (Radyo) - Yarın 
saat 20,30 da hariciye daire
sinde Fransız - Suriye muahe· 
desi imzalanacaktır. 

Bu imza merasiminde M. 
Blum' da hazır bulunacaktır. 
M. Kamil Şotan da hariciye 

bakanı vekili sıfatile ve Suri
ye heyeti de tamamen hazır 
bulunacaktır. 

Saat 13 de Suriye heyeti 
şerefine bir ziyafet verile· 
cektir. 

Italya 
Uluslar sosyetesine 

dönecek mi? 
Roma, 8 (Radyo) - Ulus· 

lar sosyetesi sekreteri M. Avc· 
nol'un Roma'ya yaptığı ziya
ret, hariciye dairesinde Kont 
Ciyano ile M. Avenol'un uzun 
bir müzakeresine sebeb ol· 
muştur. 

Bu müzakere, uluslar sos
yetesinin ıslahı ile sıkı surette 
alakadardır. Bu akşam Kont 
Ciyano, M. Avenol şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

... ltalya'nın uluslar sosyetesi 
sahnesinde yeniden mevki ala· 
cağı ümit edilmektedir. 

Hava faciası 
Londra, 8 ( Radyo) - Bu· 

gün askeri bir tayyarenin ka· 
zaya uğradığı hakkınde kuv· 
vetli bir endişe vardır. 24 sa· 
attenberi bu tayyareden haber 
yoktur. 

Sahil muhafızları tayyareyi 
aramakla meşguldürler. 
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Eski bir arkadaşımdan yeni 

bir mektup aldım. Bu arka-
daşın mektubu arkadaşlığı ta
rif etmekle başlıyor. Diyor ki: 

Ankarakafilesi-ıOrtamektepvelise Genç kadın da-
nin müsameresi · vahtan mı ölmüş 

Dün tekrar açıl 
Evelki geceki fırtına ve 

detli yağmurdan lzmır'le 
kara ve lstanbul arasında 
birler arası telefon hatlan 
bozukluk husule gelmişti. M 
telif yerlerde husule p 
anza, dün öğleye kadar_~ 
şılarak tamir edilmiş ve ak_t1 
üzerei Ankara ile İstanbul 
lzmir arasında tekrar telef 

- "Bir arkadaşın evinizin 
kapısına yaklaşan adımlarını 
duymanın ne tatlı şey oldu· 
ğunu anlatan Fransız şairine 
daima hak verdim. Çiinkil 
kainatı ancak bir arkadaşın 
huzuru dolduruyor. Arkadaşın 
girdiği yerde üzüntü ve acıya 
yer kalmıyor. Elverir ki kai
natın bir noktasında bir ar-
kadaşın mevcut olduğunu gö
nül bilsin. Onu, bin sene canı 
sıkılmadan beklemeğe razı 
olur. 

Rüzgar estikçe bir a~aç 
öteki ağacın kulağına iğilir. 
Yakın ağaçlar birbirlerine 
daima tatlı bir sır fısıldarlar. 
Birbirlerine gördiikleri rüya
ları anlatırlar . ., 

Arkadaşımın mektubunda 
yukarıya naklettiğim sabrlan 
okuduktan sonra kendi ken
dime düşündüm. Gene kendi 
kendime dedim ki : 

Bütün insanlar daima bir 
arkadaş, candan bir dost arar-
lar. Fakat seneler geçer, ha
yat geçer, ömür yıpranır, 

ölüm gelir çatar; fakat bek
lenen arkadaş bulunmaz. Bu 
itibarla insanlar çok zavallıdır. 

Bazen tanıdığımız insanlar 
içinde birisi, insanın gönlüne 
akar gibi olur. 

- Hal.. işte şimdi bir ar
kadaş buldum, diye bir se
vinç başlar. Bu yeni ahbabın, 
yeni dostun samimiyeti insanı 
doyulmaz bir sarhoşluğa ulaş
tırır. Fakat, aradan çok geç-
mez; arkadaşın maskesi, ta
nışma dediğimiz projektörün 
ışıkları altında inccleşir, mas
kenin boyaları erimeğe ve dö-
kü lmeğe başlar ve maske ya
vaş yavaş tülbentleşir ve ni
hayet altındaki çehre görünür. 
işte o zaman, ateşe dökülmüş 
gibi haşin bir kaynaşma olur. 
Bir duman yükselir; ve yavaş 
yavaş havalanır. 

Biraz sonra ateş sönmüş, 
ortada yalnız ağır bir is ko
kusu, bir tefessüh kalmıştır. 

Zaman denilen rüzgar es· 
tikçe bu koku da uçar. Artık 
bu tecrübenin de boş çıktığı 
anlaşılır. 

Bu elim bir neticedir; fakat 
ne çare! 

Arkadaşların hepsi birbiri 
arkasından koşan gölgeler gı-
bi insanın evvela ruhundan 
ve sonra dimağından silinir, 
kaybolur, unutulur. 

Dahası var: 
En büyük düşmanlar, en 

sıkı, en yakın dostlardan ve 
arkadaşlardan çıkar. Çünkü 
yekdiğerini tanımıyan insanlar, 
birbirlerine düşman olamazlar. 
insan; ancak tanıdığının düş
manıdır. 

Haydi itiraf edelim! Ya 
umumiyetle veya ekseriyetle 
her arkadaşlığın akıbeti nef
ret ve husumettir. 

Hayatınızı yoklayın. Hiçbir 
arkadaşınıza malik olmadığı
nızı anlıyacaksmız. Hayatta 
dostsuz ve çok yalnız oldu
ğunuzu göreceksiniz. Fazla 
olarak bütün düşmanlarınızın 
vaktile size dost ve arkadaş 
olan sevgililerden çıkıp geldi
ğini f arkedeceksiniz. 

Bence insanlığın, yaşama
nın en acı tarafı bu zavallılık, 
bu yalnızlıktır. Zavallı insan
lar; doğdukları gibi ölürken 
de yapyalnızdırlar. 

· • · Cifte tedrisat usulü tatbik edile-
Dün bazı ziyaret.. ' 
lerde bulundular. cek, yeni mektepler açılacaktır. 

lzmir'in 9 eylul kurtuluş bay
ramına katılmak için Ankara
dan ~ehrimize geldiğini yaz
dığlmız 40 kişilik Halkevi 
kafilesi dün lzmir'in tarihi 
yerlerini tetkik etmiş, şehri ve 
fuarı gezmişlerdir. 

Kafile başkanı Dr. Rağıp, 
Ankara Halkevi dil tarih ve 
edebiy. t şübesi reisi • Hıfzı 
Oğuz, temsil şubesi reisi Mec
di Kut, Giizel san'atlar şübesi 
reisi Refik Epikman ve idare 
heyetinden Nuriddin Ar;:uman 
valı ve parti bnşkanı Fazlı'yı, 

belediye reiı::i Behçet'i ve Hal
kcvi reisini ziyaret etmişler ve 
çok samimi hasbihallerde bu
lunmuşlardır. Dün akşam ka
file içindeki san'atkar genç
lerin büyiik bir muvaffakıyetle 
temsil ettikleri Hülleci piye
sinden yarın ayrıca bahsede
ceğiz. 

Kafile arasında bulunan 
değerli şairlerimizden Münir 
Müeyyet ve Kamran Bozkır 
kafilenin bu akşam Halkevinde 
hazırladığı edebiyat ve temsil 
gecesinde inkılab edebiyatına 
kendilerinin verdikleri şiirlerini 
okuyacaklardır. 

Ankara'lılar, bugünkü 9 ey
liil merasimine iştir&k ede
cekler, Şehitliğe, Atatürk anı
tına ve Atatürk'ün anasının 

mezarına bir"r çelenk koya
caklardır. 

Ege çocukları 
ve Ege gecesi ... 

Üniversite Ege yurdu kad
rosundaki İzmir çocukları, 
bayram günlerinde aramızda 
bulunacak ve müşterek heye
canımızı yaşıy~caklardır. 

Bu vesile i!e, cumartesi 
günü akşamı için bir Ege 
gecesi tertip dmeğc karar 
vermişler, zengin bir program 
hazırlamışlardır. Gece Halk
evinde verilecektir. 

Program, Ege ve lzmir'in 
sesi, şiiri, şarkısı, raksı ve 
havası ile doludur. Ôdem~ş
ten bile bir grubun gelmesi 
muhtcmcldir.I 

Gençlerin, bize çok iyi bir 
gece yaşatacakları anlaşılıyor. 

~=ı:vöbetçi eczaneler 9 

lzmir'de orta okul ve lise· 
lere milracaat decek talebe 
hakkında Kültür Bakanlığınca 
verilen direktifler dahilinde 
son tedbirleri alan kiiltür ku
rulu azasından Hikmet Türk, 
lstanbul'a hareket etmiştir. 
Hikmet Türk, lzmir' de orta 
okul ve liseler için mürac::ıat 
eden taleb nin ıhtiyncını kar
ş•lıyacak bütün tedbirleri al
mıştır. Dün bir muharririmize 
şu malumatı v rmiştiı: 

- Bu s ne lzmir' de orta 
mekteplere müracaat edecek 
ilk okul mezunlarının yerles
tirilmcsi işleri şu esaslar da
l ilinde lıalledilmiştir: 

936 senesi lzmir merkezi 
ve civarı ilk m ktep mezun
larının yekunu 1756 dır. Bu
nun 1017 erkek ve 739 zu 
kızdır. Ayrıca lzmir orta mek
teplerinden mezun olup lise 
birinci sınıflarına yerleştiril
mesi lazımgelen 435 talebe 
daha vardır. 

Gerek orta, gerek ilk okul
lardan mezun olanların istisna-
sız hepsinin mekteplere mü
racaat edecekleri farzedilerek 
ona göre muktezi tertibat 
alınmıştı~. 15 EylUl' de müra
caat eden talebenin kat'i ye
kunu malum olacaktır. Bu 
sene fstanbul'da ve Ankara'da 
olduğu gibi lzmir' de de Er
kek Muallim mektebinde çifte 
tedrisat ile bina, ders malze
mesi ve sıralardan iki misli 
istifade olunacak, buna mu
kabil çifte tedrisat yapacak 
iki gruba ayrı muallimler tah
sis olunacak, tek tedrisatta 
iyi randıman vermiyen 80 • 90 
kişilik bütün 'sınıfların mev
cudu 40, nihayet 50 talebelik 
normal hadlere indirilecektir. 
Çifte kdrisat; kültür kurulu
nun hazırladığı proje esasları 
dahilinde tatbik olunacaktır. 

Bu sene talebesi Balıkesir' e 
naldedilen munllim mektebin-
de sınıflar mevcudu 40-50 
talebeyi geçmemek üzere 1185 
kişilik münhal yer olabilecek
tir. Orta okullardan mezun 
olup hazır laboratuvarları bu
lunması sebebile erkek mual
lim mektebi binasında kuru
lacak lise ilk sınıflarına 435 

Bu akşam Başdurak'ta Sıh- talebe yerleştirildikten sonra 
hat, Karataş' ta Santo, Tilki- ~bu okulda ·orta birinci sınıflar 
lik'te Yeni fzmir, lrgadpaza- için 750 kişilik öğleden evci 
rı'nda Asri ve Güzelyer'de ~ve 750 kişilik öğleden sonra 
Afiyet eczaneleri açıktır. çifte tedrisat için münhal yer 

f~- ' "kalacaktır. Muallim mekte-

1 Ayine davet b~nde çif~e tedrisat usulü t~t
bık suretıle kazanılan bu bın 

İzmir Fransız kon- beşyüz kişilik talebe yerini, 
f h . d ayni okulda eskiden kalan ve 

SO OS ane~ın en: mülga Tilkilik orta mektebin-

11 EylUI cuma günü saat den gelecek 1003 talebe ıl 
10,30 da Saint - Polycarp Karataş orta okulundan bu 
kilis sinde lzmir sabık Fran- okula devredilecek 450 talebe 
sız başkonsolosu olan ve işgal edecektir. 
Fransa'da Chinon şehrinde Bundan başka lzmir 936 
Blackfort'taki malikanesinde ilk mekteb mezunlanndan 
vefat eden Mösyö Yean 1017 erkek tnlebedcn (300) 
Beguirı Bilcocq'un istirahatı zü öğl den evci ve (300) zü 
ruhu için bir ayini ruhani öğleden sonra Pazaryerinde 
icra edilecektir. kiralanan biııaya yerleştiri-

lecektir. 

yenı açılan Damdüsyon mek
tebi binasına yerleşecekler ve 
orada okuyacaklardır. lzmir
den de ancak 100 kadar ta
lebe, Damdüsyon'da açılacak 
orta okul şubesine gönderile
cektir. 

Burnava'dan lzmir'e 200 
kadar orta okul talebesi gel
diğinden bunl r da Burnma
da emvali ırn·trukeden bulu
nan ve orta okul olarak kul
lanılacak olan müsait bir bi
naya yerleştirileceklerdir. Bu 
suretle İzmir ilk okullarının 
936 senesi erkek mezunlnnnın 
hepsi orta okullara kabul edi
lebileceklerdir. Gerek Karşı· 
yaka, ger k Burnava ve Kara· 
taş orta okullarında tedrisat 
tam olacaktır. 

Kız talebcyr g lince, fzmir 
936 senesi ilk okullarından 

mezun 739 kız talebeden 240 
kişiyi kız öğretmen 'e kız 
lisesi alacak, mütebaki 489 
talebe de bu sene, kız lisesine 
bağlı olmak üzere kurulan 
Karataş kız orta okuluna yer
leştirileceklerdir. Talebenin 
okullara yerleşmesinde semt
leri ve hususi vaziyetleri ta
mamile nazarı dikkate alına
caktır. 

Bu suretle 936 senesi, lz
mir ilk ve orta okullarından 
mezun 2191 talebe tamamile 
okullara yerleştirilmiş olacaktır. 

Akhisar'da 
Kurtuluş bay
ramı güzel geçti .. 

Akhisar, (Hususi) - 6 Eylfıl 
kurtuluş bayramımız parlak 
tezahüratla tes'id edildi. Her 
taraf donatılmış ve tenvir edil
mişti. Marmara nahiyesi kur
tuluşu da ayni günde tes'id 
edildi ve kazadan bir heyet 
gitti ve nahi) e 1c Atatürk'ün 
yeni dikilen biistli merasimle 
açıldı. Halk, büyük tezahürat 
yaptı. Heykelin açılmasında 

nahiye müdürü Ziyn Aksenger 
bir nutuk verdi. Kordelayı kay
makam vekili Cemil kesti. 
Belediye reisi Tahir de . söz 
alarak halkın bu biistü yap
mak suretile Atatürk'e sevgi
lerini ıfade ettiğini söyledi ve 
büstü yapan san'atkar Cevdet' e 
teşekkürlerini bildirdi. O da 
mukabil teşekkürlerle cevab 
verdi. Cevdet, kendi kendini 
yaratmış ve işe ressamlıkla 

başlamış b r gençtir. 

Şehırde de ordumuzun gi
rişi temsil edildi. Ve müfreze 
kumandanı Abdullah tarafın
dan meydanlıktaki direğe bay
rak çekildi. Kendisine buket 
verildi. Şehitlere selam resmi 
ifa edildi. Belediye reisi Nüz
het Işık bir nutuk iradetti. 
Talebeler manzum parçalar 
okudular. Bilhassa mini mini 
Yıldız Işık çok alkışlandı. Mii
tcakıbcn geçid resmi yapıldı. 
Davullar, zurnalar çalındı ve 
gece de fener alayı tertib 
edildi. 

lzmir Fransız başkonso-
Aı kadaşlar, dostlar, aşina- Bu yckuııdnn 200 talt>be F<'VZİ Dirim 

lar, ahl)aı>l:ır, sevgı"lı"ler lıayat !osu, ınüteveffaııırı dostln K k 11 l) b k 
gibı" fanı· ve ııanko··rdu··rıer. rının bu ayinde bulunmala- d K d F an mezun olduklarından ar- ı.irü evzi Dirim, bir ay 

-
Otopsi yapılınca 
Büyük bir dalak 
Meydana cıktı .. 

' Değirmendere nahiyesinin 
Tıraşça köyünde Halil kızı ve 
Mustafa karısı 26 yaşlarında görüşmelere başlanmıştır. 
Ayşe'nin dövülmek suretile 
ölümüne sebebiyet verildiği 
Müddeiumumiliğe ihb r ve 
şikayet edilmişti. Müdd ıumu-

mi muav"nlerind<'n Orh - Büyük bir alô:-
ni, refakatinde tabibi a o 
duğLı halde köye gıdcrek döıt ka görmektedir .. 
gün ev 1 gömülrmiş ola'l Ay- Külfirpaı kt'lki sirk, h 
şe'nin mezarını açtırın ş, ClS ·- büyük bir alaka ını c !bet 
dmi çıi·artmıştır. 'ı ap l:vı otop tir. Sirkteki vahşi hayva a 
s de Ayşe'nin crn z i iizerin- ııumaralarını görmek ıçin 
de dövülme, id 1 t v işken- dolup lıo~almaktadır. l 
cedcn miıtevc!lıd hıçbır eser lilerin şimdiye kadar gör 
göriilm nıiştir. G nç kadının diklerı bu vahşi hayvanlar h 
çok bii) ük bir da'ağı olduğu kikatcn alfıknya de r 
ve sıtma hasta1( ından ölmüş 1 rdir. 
olduğu anlaştlm t r. Tahki- Dün fillerin ş birde dola 
katte evciden Ay 'nin koca- maları da sirke büyük b 
sının sıtmalı oldu u v hasla dikkati celbctmiştir. Bu ma 
yatmakta bulunduğu görülmüş- lukat, bilhassa sirkte k n 
tür. Dışarıdan yapılan tahki- nezaretçilerinin idaresinde ç 
katle Ayşe'nin, kaynanası Ha- hoştur. 
lime tarafından tokatlanmış 
olduğu tesbit edilmişse de Yeni Neşriyat 
ölümünün bundan olmadığı 
anlaşı lmıştlr. 

Ayşe'nin cenazesi, 
mezarına konmuş ve 
kapatılmıştır. 

tekrar 
mezar 

Rüşvet değil 
Geçenlerde matbaacı Saba

hiddin 'den rüşvet aldığı iddia 
olunmuş iken adliyece serbest 
bırakılan evkaf icı a takib 
memuru Servet dün bize de
di ki: 

- Ben, ıcraya yatırmak 
üzere ondan para alını de· 
ğilim. Tavzihimin neşrinde u 
cihet hatalı kaydedilmiştir. 
Ben, bu zattan icracn yapılan 
tahsilatın masrafını, esasen 
yapmış ve ceLimden vermiş
tim. Aldığını para bundan 
başka birşey değildir. 

Endüstri 
Memlekette endüstriyel, ı 

ve teknisyenlerin meslek bı 
gisini artırmağa çalışa:ı b 
güzel derginin 21 inci yıl n 
12 inci sayısı çıkmıştır. 

içinde: (Makine ve moto 
endüstrisi-İş kanununda 

ler var - EndiistriCle ta 1 
sistemi-Ufki buhar dıirbu 
leri- Buhar kazanlarında f 
suyu-Endüstri dünyasında 

Maden kaplamacılığı-Elekh 
rik kaynağı-Deniz makine v 
motörleri - AkimoHitörler 
Radyoculuk San'at mekt b
lcri mezunları cemiyeti - F o
toğraf notları) gibi her mes 
lck erbabını alakadar eden 
faideli ve pratik yazılar var 
dır. Tavsiye ederiz. 

ıran 
lzmir Ticaret ve sanayi oda

sından: 

Pamuk tacirlerine ve prese f ab
rikalarına: 

Pamuklarım1zın nefasetini muhafaza ve dış pazarlarda sü
rüm ve fiatlerini tutabilmek için karışık ve ıslak prese cdıl
memcsi ve ambalajlarının cazip ve hiç kullanılmamış yeni ka
naviçelerden yapılması hakkında Oda meclisi tarafından ittihaz 
olunan umumi mukarrerat, pamuk yetiştiren mıntaka Ticaret 
Odalarına evelce bildirilmiş ve bu defa yeni mahsul prese 
işlerinin başlamak iizere bulunması dolayısile keyfiyet tekrar 
tamim edilmiştir. 

Bu karar hilafına olarak İzmir piyasasına gönderilecek ka-
rışık, ıslak ve bilhassa eski ve yırtık kanaviçelerle preselenmiş bar 
tek balya için dahi cezai hükümler tatbik edileceğinden pamuk 
ışile ilgili tacirlerimizin ve prese fabrikalarının, memleket me
nafiini alakadar eden bu işde çok dikkatli ve uyanık bulun
malarını bildiririz. 

,~ ........... m ....................................... I. 
DARULBEDA YI 

Şehir Tiyatrosu -
FUAR TiYATROSUNDA 

BU AKŞAM SON DEFA OLARA/C 
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ağmur, dolu ve 1 Çimdikler 1 
rtınadan zararlar. '-Pı-ana-yı-r b-ab-ınd-a 
Başı 1 inci sahi/ede

ne derece zarar gördüğü 
hal tesbit edilecektir. 
Şehrimiz Türkofis müdürlü
e ticaret ve sanayi borsası 
aflarından Ege mıntakasm
. bütün alakadarlara tel
çekilmiş, son yağmur ve 

ludan mahsul zararının ne 
recede olduğu sorulmuştur. 

lgrafla malumat beklenmek-. 
ır. 

Nazilli, Denizli, Aydın, Sel
k, Ortaklar ve diğer incir 
ntakalarına da yağmur düş
ştür. Evelki gün Selçuk'a 

mur yağmamışsada dün sabah 
mağa başlamıştır. Scrgiler

ki incirler yağmurdan mu
aza edilmediği takdirde liur
halini alacaktır. Bu yüzden 

cir mahsulü de zarar gör
ştür. 

incir rekoltesinin ilk zaman
a 40 bin ton olduğu işae 
lmişse de hakiki rekolte 

·25 bin ton arasındadır. 
Salahiyettar ve alakadar dai
, kat'i rekolteyi bu suretle 

~b·t etmektedir. Fakat evelki 
J{ şam incir mıntakasına düşen 

ğmurlardan 40-50 bin çuval 
e c'rin de zarar gördüğü tah

in edilmektedir. 
Pamuk rekoltesine gelince, 
rekoltenin bu sene noksan 

k lduğu gelen malumattan an
ılmıştı. Evelki akşamki yağ-

rı urlardan üzüm ve incirlerde 
duğu gibi pamuk mahsulü 

et e zarar görmüştür. Çünkü 
~t*ğmur, pamuğun rengini sa
yelfart:ır ve bir iki kuruş düşük 
iş fiatle satılmasına sebep olur. 
li Barometre 
d Barometr~ düşük olduğun-

an yağmurun devam etmesi 
timali vardır. 
Piyasadan satıcı ve ihracat

lardan yaptığımız tahkikata 
"re Ege mıntakasında sergi
rde bulunan üzüm mikdarı, 

seneki mahsulün yüzde 
rid - 35 şi derecesinde idi, 

ttmur yüzünden bu üzüm

eli -
lüv ANADOLU ___ , __ 
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Haydar Rüşdü ÖKTEM 
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ABONE ŞERAİTİ 
Ilığı 1200, altı ay lığı 700, iiç 

ay lığı 500 kuru~ tur 

hancı memlekctlı r için sen!!lik 
abone ücreti 2 7 lira ılır 

Her yerde 5 kunıştur -Ü geçmiş niislıalar 25 kuruştur. 

lerden bir kısmı karaböce nev· 
ine düşmüştür. 

Asmalarda kalan yaş üzüm
ler ele yağmurun tesiri)e çat
lıyarak ballan akacaktır. Bu 
itibarle bundan sonra kurutu
lacak üzümlerden iyi kalite 
mahsul elde etmek güçtür 
deniliyor. 

Dün üzüm ve incir ihracat
çıları, Avrupa'daki alıcı piya
salara yeni teklifler yaparak 
üzüm ve incir fiatlerini yük
seltmişlerdir. 

B. daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün belediyede doktor Beh
çet Uz'un başkanlığında top
lanmış, bazı kararlar almıştır. 

Manisa, 8 (Hususi muhabi
rimizden) - Bundan 15 gün 
evel yağan yağmurlardan bağ
cılar birçok zarar görmüşler
dir. Asmalarda asıh olan 
üzümlerin hemen yarısı çürü
yerek mahvolmuştur. 

Bu yağmurdan telaşa dü
şen bağcılar hemen faaliyete 
geçerek üzüm kesmeğe baş

lamış ve sergilere sermişler
dir. Fakat dün ani olarak ha
vanın bozulması ile fırtına' nın 
çıkması ve bunu şiddetli bir 
dolu ve yağmurun takip et
mesi bir felaket olmuştnr. 
Yağmur gece saat 8 de 

başlamış ve 2 saat bütün şid· 
detile devam etmiştir. Sergi· 
lerde kuruyan bütün üzümleri 
su almış ve kamilen mahvet
miştir. Bu yüzden bağcılar 
büyük bir endişe içerisindedir. 
Yağmur kesilmişse de hava 
daha kapalı ve tekrar yağmur 
yağmak ihtimali vardır. 

Son yağan yağmurlardan 
Manisa ovasında hemen hiç 
denecek derecede üzüm yok
tur. Bu zararlardan üzüm fia
tinin yükseleceği tahmin edil
mektedir. 

Manisanın kurtuluşu 

1 

Manisa 8 (Hususi muhabi
rimizden) - Bugün ilçemizin 
kurtuluş bayramı olması mü
nasebetile bütün şehir şehir 
baştan başa donatılmış ve 
büyük bir geçit resmi yapıl

mıştır. Havanın bulutlu ve yağ
mur tehlikesi olmasına rağ· 

men resmi geçıtler birbirini 
takibederek büyük bir muvaf
fakıyetle neticelenmiştir. 

Uşak'tan gelenler 
Uşak, 8 (A.A) - 9 Eylul 

için şehrimizden lzmir fuarına 
gideceklerin sayısı pekçoktur. 
Dün için bilet alanlar arasında 
gidemiyenler vardır. Bunlar 
bugün normal postadan ayrı 
olarak hazırlanan trenle f zmir' e 
gitmişlerdir. Ayrıca iki tren 
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Yusuf Rıza Okulu 
ES K 1 

DAR ÜL 'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

Allah razı olsun şu doktor 
Behçet Salih'denl Ne yaptı, 
yaptı, birkaç ay içinde şu pa
nayırı kurdu. Yangın yerinde 
şimdi serseriler çelik-çomak 
oynıyamıyorlar.. Sezar'm hak
kını, sezara vermek gerektir, 
derler. Behçet Salih'in enerjisi 
de birkaç ay!ık bir gebelikten 
sonra bu nevzadı doğurdu. 
Behçet Salih, çocuk hekimidir, 
beşiğini sallasın ve eserini bü
yütüb yetiştirsin. Mallımu ilana 
hacet yok; 

!:-::Bu nevzada da bol gıda 
lazımdır. 

Uzatmıyım; ben de gidib 
panayırı şöyle bir dolaştım. 
İşi kısmen kendi çimdiklerirnle, 
kısmen de ciddiyetle tetkik 
ettim. 

Hakikaten Türkiye' deki mah
suller, sanayi mamulatı ve 
eserler bundan mı ibarettir? 

Hazır ticaret, bol kazanç 
devri geçeli yıllar oldu. Şimdi 
herkese kazan da yi, diyarla,·. 

Zoıa geldin mi; 
- Amman devlet himaye 

etsin! 
Feryadını basarız. Himaye 

dediğimiz şeyse üfürük veya 
dua ile olmuyor. İş paraya 
dayanıyor parayı bulmak için 
de vergi patırtısı ortaya çıkı
yor .. Bunu da duyunca; 

- Sakın -Diyoruz- yeni vergi 
olmasın! 

İyi amma, himaye isteniyor 
ya!.. Görülüyor ki, bu işi yan 
yana yürütebilmek için, yani 
köfeleri ağdırıb devirmemek 
için, biraz da bizim çalışmak
lığımız lazımdır .. 

İstanbul' daki filan sanayi 
müessesesi, filan teşekkül, hi
maye, maafiyet, diye diye hü
kumet kapısının eşiğini eskitir 
de; kendini tanıtmak için pa
nayıra bile gelmez. Mantıkın 
bu tepe takla marifetine bakı b 
da kızmamak imkanı var mı
dır?. 

* * * Panayıra gitmeden evel şöyle 
bir çarşıyı da dolaşhm. Bak
tım ki, otelci memnun, kahveci 
keyfinde, lokantacı göbek bü
yütmekte, şekerci bal sızdır
makta, yani piyasada paracık-
lar tıkır tıkır dolaşmaktadır. 

Birkaç dosta; başımı sallıyarak, 
gözümü kırparak sordum: 

- Nasılsınız? 

Memnuniyetle cevab ver
diler: 

- Çok şükür, çok şükür. 
Biraz birşeyler düşüyor ke· 
seyel. 

- Elbette düşer, elbette 
daha düşecek .. Elverirki pana
yırın kadrini bilelim .. 

* * * 
Panayırı ziyaretim gece vakti 

olmuştu.. Baktım ki, yerli ya
bancı binlerce kişi arı kovanı 
gibi dolub boşalıyorlar. Renga 
renk sular fışkıran havuzun 
başında kadınlar, çocuklar güle 
eğlene dolaşıyorlar .. 

Ve bu arada cici bici eşya 
ve mamulatın karşısında genç 
kadınlar ve kızlar, hizaya dur· 
muşlar; imrene imrene; 

- Ah -Diyorlar- şunların 
hepsinden, hepsinden alabil
sek .. 

Gönül bu ya, panayırı kal
dırıb eve götürmek istiyen de 
bulunuyor .. 

İstanbul şehir operetinde 
yükselen kahkahaları dinliye 
dinliye yürürken, biri kolum
dan yakaladı ve başımı çevi· 
rince bir dostla karşılaştım: 

İrun zaferi Madrid'in vaziyetini güç/eştir. 
imiş. Blum kabinesi bile fena; vaziyete düştü 

Asiler San Sebastiyen' de 
mukavemet görüyorlar. 

ILondrada 15000 kişi nümayiş ;aptılar. İngiliz işçileri İspanya 
hükumetine taraftar. ~·Madrid'in iaşesi temin ediliyor. 

. , . ·ı ";· , dönyonlar kongresi, ispanya 1 ~ il • • .... ...,.,.- '~t~\~ cumur reisine lngiliz İşçilerinin 
~ ~ ~j~-~-~~ .. :ıt"' .' ~ ·· ve tredönyonlarının kendisine 

..::::· taraftar olduklarını bildir

General Franko 
Londra, 8 (Radyo) - Roy

ter Ajansına göre, asilerin 
lrun zaferi Madrid vaziyetini 
güçleştirmiş ve yeni bir saf
haya sokmuştur. Bunun aksi 
tesiri Fransa' da görülmüştür. 
Nitekim, M. Blum, müfrit sol-
ların tenkidine maruz kalmış
tır. M. Blum'un bitaraflığını 
protesto için Fransa'da bü
tün işçiler bir saatlık grev 
yapmışlar, bitaraflık isteme· 
diklerini ihsas eylemişlerdir. 

Blum hüklımeti müşkül vazi· 
yeltedir. 

Londra, 8 (Radyo)- 15 Bin 
kcmünist ispanya hükumeti le· 
hine nümayiş yapmış ve bunu 
arkalarından çocuklarının gel
diği eski muhariplerin resmi 
geçidi takip etmiştir. Nelson 
abidesi, kırmızı bayı aklarla 
donatılmış, yumruk sıkarak 
selam verilmiştir. 

ispanya yardım komitesi 
hesabına yarım saat içinde 
500 İngiliz lirasından fazla 
toplanmıştır. 

Madrid, 8 (Radyo) - Hu
eska ile evleri ve sıhhi teşki
latı hükumetçilerin eline geç
miştir. Oviedo bombardıman 
edilmektedir. Asilerin teslim 
olmaları beklenmektedir. -- Galiba, dedi, bir repor· 
taj yapmak istiyorsun!. 

- Yok -Dedim- •şöyle bir 
ziyaret ve meraktan ibaret.. 

Dostum; 
- Bak! 
Dedi ve parmağile, bir genç 

çifti gösterdi: 
- Bunlar -Dedi- ilk gece 

burada tanıştılar. Dün nişan
landılar ve şimdi kol kola ge
ziyorlar. 

- Fena değil -Dedim- be
reketli ve uğurlu olsun .. Pa
nayırda, evlenme dairesi de 
bir gönül pavyonu açmalıydı. 
Mesela, kitara ve mandolinlerle 
serenatlar yapılmalı "Hay.:ı.t ve 
aşk,. diye bir filim gösteril
meliydi.. Ve bir hoparlörde, 
aşkın şiirleri ve mukaddes ki
tabı okunmalıydı .. 

Işıklar ara-sıra sönmeli ve 
karanlığın içinden: 

- Sevişmek ah ne hoştur! 
Yıldızların altında! 

Şarkısı söylenmeliydi. 
Çimdik 

ve General Mola 
Asturyo maden amelesi müf

rezesi, San Sebastien yakı
ninde bir taarruza hazırlan

maktadır. 

Hendaye, 8 (Radyo) - Asi
lerin San Sebastien taarruzu 
şiddetlenmiştir. Bazı istihkam
ların mukavemeti de o nisbet
tedir. General Mola'nın bir 
taarruzu fecir vaktindenberi 
bombardımanla karşılaşmak
tadır. Asiler biraz ilerliyebil
mişlerdir. 

San Sebastien yolunu ateş· 
leri altında bulundurmakta· 
dırlar ve yollar, asilerin ara
baları, bataryaları ve otomo· 
billerile doludur. Şehrin sukutu 
beklenmektedir. 

Fasılalı bir bombardıman 
vardır. 

Hendaye, 8 (Radyo)- lrun 
konsolosluğuna sığınan 40 
Fransız sağ ve salimdir. 

Madrid, 8 (Radyo) - Hü
kumctçi vilayetler paytahtın 
iaşesini temin etmekte ve er
zak göndermektedirler. 

Barselon, 8 (Radyo) - lrun 
müdafaasından dönen 1500 
marksist bu .. aya gelmektedir· 
ler. Bunlar, İrun mağazalarına 
milliyetperverleri aç bırakmak 
için ateş verdiklerini söyle
mekte ve Fransız hududundan 
geçerken alınan silahlarını geri 
çevirmektedirler. 

Hendaye 8 (Radyo) - Ta
lavranın işgalinde asiler, Mos
kovaya gönderilecek bir posta 
çantasını ele geçirmişlerdir. 

Londra 8 (Radyo) - Lond
raya gelen bir İspanyol dok
torunun söylediğine göre anar· 
şistlerin ihtilal ilanlarında; San 
juan dö Markardo klisesi ate· 
şe verilmiş, mııkaddes resim· 
ler parçalanmıştır. Komünist
ler, safahat alemleri tertip et
mekte ve birçok kimseleri öl
dürmektedirler. · 

Anvers, 8 (Radyo) - Altı 
lspanyol vapuru mühimmat 
ve silah yüklenmek üzere li
manda beklemektedir. 

Hendaye, 8 (Radyo) - San 
Sebastien' den ve denizden 
Fransa'ya ilticalar devamdadır. 

Hükumet, San Sebastien' de 
faşist harekatına karşı tedbir
ler almıştır. 

Plimut, 8 (Radyo) - Tre· 

miştir. 

Burgos, 8 (Radyo) - Asi
ler, Bilbav yollarına hakim
dirler. San Sebastien, üç cep
heden çevrilmiş, denizden de 
asi gemiler münakalatı kes
miştir. Talavera cephesinde 
asiler bir mevzi a!ınışlardır. 

Paris, 8 (Radyo) - A lk1-
zar' da muhasara altındaki fa
~ i tler müdafaaya devam et· 
mektc, kuı tancı yardım bek
lemektcdir!er. Kaymakam Ya· 
gus Estramadura cephesinde
ki fedakarlığından miralaylığa 
terfi ettirilmiştir. 

Rahat, 8 (Radyo)- Bir asi 
haberi, kuvvetlerinin San Se
bastien'e dört kilometre yak
laştığını. bir Hendaye haberi 
de üç hükumet tayyaresinin 
lrun asilerini bombardıman 
ederek infilaklar vukua getir
diğini bildiriyor. Talavera' da 
445 milis, asilerin eline düş
müştür, Madrid' de sükunet 
vardır, yalnız gıda maddesi 
noksandır. Bugün hükumet 
fabrikak.rının yaptıkları ilk 
hücum arabaları bir resmi ge
çit tertib etmişlerdir. 

Harbın bir derece daha in
saniyetleştirilmesi için sefirler 
heyetile müzakere devam et
mektedir. Fransız hududun
daki sefirler, ilk fırsatta Mad
rid'e döneceklerdir. 

Paris. 8 (Radyo) - ispan
ya mes' elesi, cihanın nazarı 
dikkatini celbetmektedir. Bita
raflık komitesi, yarın (bugün) 

toplanacaktır. 
İngiltere, Portekiz'i de umu

mi uzlaşmaya sokmağa çalış
maktadır. Ruzname mechuldür. 
Fakat müzakeratın umumi ma
hiyette olacağı anlaşılıyor. 

Hendaye, 8 (Radyo) - Bir 
hükumet tayyaresi bu sabah 
Funtarabi'ye 12 bomba at

mıştır. 

Madrid, 8 (Radyo) - Hü
kumet, moratoryom ilan et
miştir. Rejim yolunda ölenle· 
rin çocuklarına yetimhane açıl
mak üzere 300 bin peçetahk 

kredi açılacaktır. 
Sevil, 8 (Radyo) - Bir asi 

müfreze, Talevera mıntakasın
da 10 kamyon, 2 zırhlı oto· 
mobil, 2 tayyare zaptemiş, 

100 esir almıştır. 
General Varela, Malaga 

mıntakasında 120 esir, birçok 
harp malzemesi almıştır. 

Londra, 8 (Radyo) - işçi 
partisi kamara lideri Major 
eski Etli bugün, iradettiği bir 
nutukta demiştir ki: 

Vaziyet günden güne daha 
müşkül ve korkunç bir hal 
almaktadır. Tehlikelere, bil
hassa harbe sürükleyici ce
reyanlara karşı tedbirler al
mak artık bir mecburiyet 

olmuştur. 
-Sonu 8 inci sayfada-
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üzüm kurumu ve Türk bag""' cısı Üzüm kurumu pavyonu 
Nümunelerin tasnifi ve 

el-ele vermiş_. ~olunuyorlar. Bu pa~y~:,~!!!~~ ,~?~~~!:da da 

Beklediğimiz teşkilatın nüvesi bu kurumdadır. Tariş, Ege mavaffakıyetini gösteriyor. 

bağcısının yüzünü güldiirımüş ve mahsulünü kıymetlendir
miştir. Onun muvaffakıyeti, memleketin muvaffakıyetidir 

Tariş lin ited şirketi (Üzüm 
kurumu) memleketin, daha doğ
.rusu F ge bölgesinin iktısadi 
hayatında, ve üzüm piyasasında 
modern ve kuvvetli bir mües
sese halindeki mesaisini gün 
geçtikçe artırmaktadır. 

iş ve Ziraat bankalarımızın 
müşterek sermayesile doğan 
tariş, ilk nazarda şu fikri 
uyandırır: 

Milli sermayeyi, istihsal ve 
satış sahalarında hakikaten 
randıman getirecek şekilde 
kullanmak!. 

Bu fikir, biraz daha tamik 
edılirse şöyle bir netice mey
dana çıkar: 

Memleket, müstahsil ve mü
essese namına kazanç!. 

Tariş, teşekkülündeki ruh 
ve gaye itibarile, bugünkü 
memleket ihtiyacında, bukadar 
milli, bu kadar modern ve 
Örnek bir müessese olarak 
ortaya atılmıştır. Hükumet, 
bu teşekkülün muvaffakıyetini 

Üzüm kurumu direktörü 
lsmail Hakkı Vera[ 

lemine çalışırken manevi bü
tün yardımını esirgememişti. 
Bu suretle, müessesenin hususi 
bir ti.carethaneden tamamile 
başka bir vasıf taşıdığı ve ta
rnamen memleketşümiil bir 
rnaksat uğrunda çalışacağı pe
şinen anlaşılmış bulunuyordu. 

Çünkü itiraf edilmek lazım
dır ki, milli mahsullt:ı im izin 
başında gelen üzümün mu
kadderatını kat'i surette tayin 
etmek, piyasayı normal esas
lara bağlamak, bu mahsulü
tnüz üzerinde oynanan ve 
alıcı piyasanın itibar ve iti
matıriı mütemadiyen kırmakta 
devam eden hadiselerin önü
ne geçmek, üzümü kıymetlen

dirmek, ihracatı arttırmak, 
bağcıya biraz kazanç temin 

etmek, mahsulün slandardizas
Yonunu başarmak, ihracatı 
kuvvetli bi~ şekle sokmak ve 
bağcıyı yeni bir teşkilata 
doğru göti.rmck zamanı gel
mişti.. 

işte üzün kurumu, bütün 
~~nları başırmak gibi yüksek 

ır davanın yolcusu olmuştu 
ve hala bu yoldadır. 

Müesseseıin faaliyet saha
sına geç.ne.si, ilk defa bazı1a 
tını kuşkılandırmış ve mahdud 
tahıslarıı memnuniyetsizliği ile 
b:rşılanruştır. Bunu gayet ta-

11 görrnk lazımdır. Çünkü 

Üzüm kurumunun fuardaki paviyonu 
tariş, ferdi kazanç iddialarını için Avrupa gezisi yaptı ve 
değil, asıl kendi davasını dü- bundan çok iyi bir netice ile 
şünecekti ve onun hareketi, döndü. Üzüm kurumu artık 
piyasa üzerindeki şahsi haki- müsbet iş görmek, tutunca 
miyet ve tesirleri ortadan kal- başarmak ve tuttuğunu can-
dıracaktı. Netckim, bu husus- landırmak vaziyetine geçmişti. 

teminde kurutulmuş iizümleri 
satmak için de her türlü ted
birleri almış bulunmaktadır . 

Bütün ljunlardan alınmış v..: 
alınacak neticeler, gün gele· 
cek, Türk bağc:sını teşkilat
landırmak hususundaki ham
lelere büyük birer hız ve kuv
vet teşkil edeceklerdir. Yarın 

. öbürgün yapılacak yeni teş
kilatın nüvesini, öyle zannedi-
yoruz ki, üzüm kurumu teşkil 
edecektir ve bu suretle ku-
rum, asıl hedefini bulmuş ola
caktır. 

lktısad Vekilimiz Celal Ba
yar, bu mevzu üzerinde bütün 

ta doğan bazı münakaşalar, O, ilk defa olarak, bağcı· · 
gizlenen memnuniyetsizliği açık- yıda dış piyasadan haberdar 
ça tesbit etmiş oldu ve bu etmek tedbirlerine de baş vur-
gün herşeyden ziyade Müs- du. Bağcı, kendi muhitinden 
tahsil, mahsul ve iktısadi icap- çıkıyor, bilvasıta temas etti~i 
!arımız mevzu bahsolduğu için, dış ticaret alemini görüyordu. 
üzüm kurumunun tezi muzaf- Müessese bununlada kal-
fer oldu. ınıyarak, bağcının ve koope-

Kurum piyasaya daha ge· ratiflerin işini bizzat görme-
çen sene girmiştir ve ilk hnm- ği de kararlaştırdı. Bu, büyük 
!ede yapılan tecrübe, istihsal bir kolaylıktı. Borsada bir 
mıntakasındaki en küçük bağ- satış bürosu açmıştı. Bağcılar 
cının bile yüzünü güldürmcğe ve kooperatif, çok az mas-
kafi gelmiştir. Çünkü geçen rafla ve en uygun şartlarla 
yılda üzümde bir takım ala- malını sattırabileceldi. Bu iş 
besler başlamış bulunuyordu. şimdi muvaffakıyetle yuru-
Kurum, harici teşkilatını yap- mektedir. Komisyon % 3·5 den 
mamış olmasına rağmen, sa- bir buçuk kuruşa düşürüldü. 
dece hükumetten aldığı ilhamla Keza çuval başına ardiye 5 
ve vaziyeti kurtarmak için kuruşa indirildi. Şart olarak 
mübayeata başlamış, bütlin üzümlerin paçallanmamasını is-
hareketleri durdurmuş, · piya- tiyordu. 
sacla üzüm fiatini istikrara Üzüm kurumu, bunun hari-
götürmüştür. cinde, uzum mahsulümüzii 

Gene geçen sene idi: milli bir tipe sahip ve bu 
Bir kutu buhranı ç.ıktı ve suretle standardize etmek cihe-

bunu, üzüm kurumu karşıladı. tine de gitti. Çünkü Türk 
Kısa bir zamandan alınan üzümü, şu veya bu firmanın 

bu randıman iize.rine bütün adını almış ve hariçte öyle 
Ege bağcısı, derin bir sevgi- tanınmıştı. Bu tip, yavaş ya-
ve alaka ile dikkatini üzüm vaş bütün cihan piyasasınca 
kurumunda teksif elti. Bundan tanınacaktır ve tanınmağa baş· 
sonra üzüm kurumunu, gene lamıştır da .. 
lktısad Vekilimiz Celal Ba- Kurum, bağcıyı İrşad etmek, 
yar'ın direktiflerile hariç pi- mesela Kaliforniya sisteminde 
yasaya çıktığını görüyoruz. üzüm yetiştirip kurutmak için 
Müessesenin müdürü İsmail de ön-ayak oldu ve hükume-
Hakkı Vera!, ajanlarını temin tin mütahassıs heyeti ile el-ele 

Cetmek, yeni mahreçler bulmak çalıştı. Bugiin, Kaliforniya sis-

Üzüm işlenirken 

dikkati, hassasiyet ve titizliği 
ile durma~tadır. Müessesenin 
başına, lsınail Hakkı Veral 
gibi, şimdiye kadar her çalış
tığı müessesede ve bankacılık 
hayatında, muvaffak olmuş 
bir şahsiyeti getirmiştir. Onun 
vukuf ve ihatasını, samimiyet 
ve enerjisini bilhassa kaydet
mek isteriz. Miistahsille kol
kola ve sadece milli mahsul 
endişesi ile hareket edildiği 
içindir ki, muvaffakıyetler te
vali etmektedir. 

Üzüm kurumu, cumuriyetin 
göğsümüzü kabartacak bir 
müessesesi haline gelmiştir. 

Fuarda Denizli 
pavyonu 

Vilayet pavyonları içinde 
zengin pavyonlardan biri de 
Denizli vilayeti namına kuru
lan pavyondur. Bu sene yapı
lan yeni ve müstakil Denizli 
pavyonunda vilayetin çok kıy

metli mahsullerinden nümu
neler, sınai eserler ve bilhassa 
Kadıköy ve Buldan'ın el tez
gahlarında dokunan pamuk 
mensucatı teşhir edilmiştir. 

Türkiye'nin her tarafında bü
yük bir rağbet kazanan De· 
nizli'nin elişi pamuk mensucatı 
ucuzluğu ve sağlamlığı ile bü
yük şöhret kazanmıştır. 

Pavyonda bu dokumalardan 
şimdiye kadar yapılan satışlar 
hatırı Si!)1ı1ır bir miktara baliğ 
olmuştur. Fuarın kapanacağı 
güne kadar getirilen mallar
dan çoğunun satılacağı anla
şılmaktadır. 

Üzüm paviyonunda halk şıra içiyor 
Üzüm kurumunun pavyonu; 

gerek ince bir zevkin mahsulü 
olmak noktasından, gerek ulu
sal mahsulümüzün bütün safa
hatile teşhiri bakımından üze
rinde cidden tevakkuf etmeğe 
değer mahiyettedir. Pavyonu 
muhayyelelerde canlandırmak 
için şu ana hatları tebarüz 
ettirmek kafidir: 

- Ôtedenberi 7, 8, 9, 10, 
11 ve 12 numaralarla tarif ve 
teshil edilen "lzmir ihracat 
tipleri,, nin yanında "Ege tipi,, 
unvanı altında bizzat tarişin 

yaptığı A ve B tipleri teşhir 
edilmiş ve lzmir'in ihracat 
liplerile halkın huzuruna se
rilerek bizzat halka bu tiplerin 
mukayesesi imkanı verilmiştir. 
Tariş tiplerinde " Karaböce ,, 
denilen siyahlı üzümler yoktur 
ve bu siyah üzümler için tariş 
münhasıran " Karaböce ., tipi 
ayırmıştır. Gelecek yıl kanu
niyeti tahakkuk edecek olan 
bu tipin; dış pazarlarda Türk 
mahsulünün nefaset ve neza
fetini nasıl yüksek bir zahtı
rabt altına alacağını üzüm 
kurumunun pavyonunu gezer
ken şimdiden gurur ve iftiharla 
görmek kabil oluyor. 

2 - itiraf olunmalıdır ki 
üzümün mazide ve halde han
gi pazarlarda daha fazla tu
tunub menfi propagandalarla 
nerelerde nıe\'kiini kaybettiği 
ve umumi vaziyet itibarile 
halen dünya pazarlarında ne 
durumda olduğu meçhulattan 
gibi idi. Üzüm kurumu; pav
yonuna koyduğu ilmi grafik
lerle bu vaziyeti halkımıza 
e'ektrikle nurlandırılmış lev
halar halinde arzetmiştir. Şim
di iizüm kurumu ;'avyonunu 
gezen herhangi bir vatandaş; 
üzüm mahsulümüzün cumuri
yet devrinden evelki ve son
raki durumunu ' bütün canlılı
ğile ve göğsü kabararak gö
rebilir. Filhakika muvakkat 
bir zaman için şu veya bu 
piyasada geriliyen mahsulü
müz; bilhassa son yıllar zar
fında eski mevkini tekrar bul
muş ve hatta bazı müstesna 
pazarlarda geçıneğe bile baş
lamıştır. 

3 - Kurumun halk için aç
tığı Büvet te bilhassa kayda 
şayandır. Başta Fransa olmak 
üzere iyi veya kötü üzüm ye
tiştiren her memlekette ü~üm 
kürü yapmak ve senenin mu
ayyen mevsiminde üzüm suyu 
ile tegaddi etmek artık adet 

hükmüne gelmiştir. Türkiye
miz gibi üzümlerin en mükem
melini ve en nefisini yetişti

ren bir memlel<etin lizüm kü
rüne a1ıştırmak için kurumun 
maddi fedakarlıklar ihtiyar 
ederek kendi hesabına zararlı 

satışlarla üzüm suyu vermesi, 
memleket nnm ve hesabına; 

ancak ve ancak takdirlerle 
karşılanabilir. 

Hulasa ve netice : Müstah· 
sili himaye ve piyasayı tanzim 

için tesis edilen üzüm kuru
mu kendi iş sahasında oldu-

ğu gibi fuar sahasında da bü
yük bir muvaffakıyet göster

miş ve zevklerin en yükseğile 
bize üzümün bütün safhala-

rını t~.şhirde derin bir incelik 
göstermiştir. Kurumun bu gü· 

zel muvaffakıyetinin büyük 
bir kısmı hiç şüphesizdir ki 

kurumu teşkil ettiren sayın ik
tısat vekilimiz Celal Bayar'a 

aittir. Bu sebeple herşeyden 
· evel sayın Celal Bayar'ı, on-

dan sonra da kurumun genel 
direktörü Hakkı Veral ile kıy
metli iş arkadaşlarını yürek
ten tebriki bir vazife biliriz. 

Pavyonda çok 
muvaffak ol-
muş bir vitrin. --····---/. Ş. S. K. iplik 

fabrikası 
Bu sene fuara iştirak eden 

sanayi müesseselerimiz ara

sında "lzmir Şark Sanayi 
kumpanyası Türk anonim ip

lik fabrikası,, küçük, fakat 
çok zarif bir pavyon vücuda 
getirmiştir. 

Bu pavyonun bütün cephesi 
gayet zarif bir vitrinden iba
rettir. Bl• vitrinde Türk pa
muğu ile yapılan lzmir iplik
leri bir yıldızın huzmeleri 
halinde ve pek zarif bir şe
kilde tertip edilmiştir. 

iyi bir zevkin mahsulu olan 
bu vitrin, Türkiye'nin en kuv
vetli iplik müesseselerinden 
birine aid olduğunu ilk ba
kışta aksettirmektedir. 

"Şark Sanayi kumpanyası" 
sergiye yalnız mamulatını teş
hir maksadile iştirak etmiş ve 
vücuda getirdiği pavyon ve 
vitrinle cidden muvaffak ol
muştur. 

• 

l 
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T ~akya, lzmir Fuarında kendisini Türk Ma~~rnacıhğı 
istiklal şirketi, Türk Ma-

b Ü tÜn zeng.inli~i ile gösteriyor karnacılığının en güzel 
eserlerini veriyor ... ------·~ ........ ~-------

Trakya'da yeni 
Eski eserler 

veriliyor 

yeni hamleler ve kalkınmalar vardır. 
ihya ediliyor. Ziraata ehemmiyet 

ve turizm ciheti de başarılıyor 
Fuarda, dört Trakya vila· 

yeti namına bir pavyon yapıl
mıştır. Vilayet pavyonları için· 
de en mükemmel bir şekilde 
tertip edilen Trakya pavyonu 
cidden muvaffak olmuş bir 
eserdir. Pavyop, lkFsad veka· 
Jetinin yardımı ile umumi mu
f ettişlik tarafından vücude ge· 
tirilmiştir. Trakya pavyonunda 
dört Trakya vilayetinin biitün 
sınai, zirai ve ekonomi hare· 
ketleri gösterilmiştir. 

Teşhir edilen nümuneler: 
Pavyonda Trakya' daki hay· 

vani maddeler, ürün mahsul
leri, Edirnenin beyaz ve kaşar 
peynirleri Bozc ıada şarabı, 
çavuş üzümü. Gelibolu'nun 
balık konserveleri, Meric'in 
ICımuzı ve s:yah havyarları, 

Trakya müfettişi General 
Kdzım Dirile 

Edirne'nin balları, balmumları, 
dünyanın takdirle tanıdığı 
Edirr.e'nin meşhur devayımis
ki, badem ezmeleri, kokulu 
sabunları, Al pullu fabrikasının 
şekerleri Uzunköprü' nün nefis 
kavunları, T ekirdağmın kar: 
puz ve soğanları, Edirne 
fidanlığının meyva konserve
leri ve bölgede yetişen bütün 
hububat nevileri, bilhassa 
dünyada yalnız üç yerde yeti
şen kuşyemi teşhir edilmiştir. 
Türkiye kuş gemleri bu 
sene dünya pigasasın11 
hakimdir: 

Bu sene Fas ve Arjantinin 
kuş yemi 
mahsulleri 
fena ve çok 
azdır. Hal· 
buki Türkiye 
ve bilhassa 
Trakya mah 
sulü hem çok 
iyi ve hem 
de boldur. 

Trakya mü 
fettişliği lk
tisad müşa· 
vırı Şükrü Trakya genel 
Kasapoğlu'· miifeUişlik ka
dan aldığı- lemi mahsus 
mız izahata müdürü Nazım 
göre, diğer Balkova 

memleketlerdeki ku4"yemlerinde 
bulunan ecnebi maddeler 0o 

4 ten aşağı indirilemediği hal
de, Türkiye Mahsulü bu sene 
0o bire kadar indirilmiştir . 
Trakya müfettişliği bundan 
bilistifade Türk kuşy.ni bü
tün dünya piyasalarınal tanı 
mak için tertibat almıştır. Ayni 
zamanda bu sene temin olu
nan muvakkat hakimiyetin 
daimi bir hale ifratı için de 

Trakya pavigonunun 
mühim teşebbüslere girişilmiş
tir. 
Trakya'da soya fasulyası 
Hububat nümuneleri arasında 

"Türkiyede yeni ekilmeğe baş· 
lan an bir de soya f asulyası 
vardır. Bu fasulya eskidenberi 
Çin, Rusya, Mançoriya ziraa
tinde ve halkın gıdasında mü
him roller oynamıştır. Son 
zamanlarda Avrupa ve Ame· 
rika'ya gönderilmiş ve dünya· 
ca tanınmıştır. 

Almanya'da ve Garbi Av
rupa memleketlerinde de soya 
f asulyesiuyetiştirilmeğe başlan· 
mıştır. Alman'lar yetiştirdik· 
leri soya fasulyelerini kafi 
görmediklerinden bu sene 
Bulgaristan' a avanslar vermiş 
ve soya fasulyesi yetiştirilmesi 
için Bulgarlarla anlaşmışlar· 
dır. Şimdiye kadar ·memleke
timizde ihmal edilen bu mah· 
su) Trakya'da ekilmeğe baş
lanmıştır. Bu sene iki bin 
dönüm ekilmiştir. Önümüzde· 
ki senelerde Trakya bölgesi 
bu istihsalatını arttıracaktır. 
Soya fasulyesi toprağı ıslah 
eder. Sanayide yirmi türlü 
kullanılır: 

f nsanlar ıçın lezzetli müte· 
amil bir gıdadır. Birçok yer· 
lerde Soya fasulyesinden çı
kanlan yağ, tereyağı yerine 
kullanılmaktadır. Döküntüle
rinden hayvanlar istifade eder. 

Trakya' da bu ziraatın te· 
rakkisi için halka irşadat ya
pılmakta ve tohum veril
mektedir. 

Saraçlık: 
Trakya pavyonunda saraç· 

lığa aid el işleri teşhir edilmiş
tir. Getirilen nümuneler gü· 
zeldir. Aralarında Eyerler, 
Cep çantaları, Araba koşum· 
ları, Bavullar vesıire vardır. 
Pavyonda canlı tablolar: 

Pavyonda bir de canlı tablo 

• 
_,.. 

dışal'ldan görünüşü 

vardır. Bu tabloda Selimiye 
camii görünmektedir. Tabloda 
mücessem ve hafif olarak yeni 
köylü evleri, bir köylü arabası 
tahnit edilmiş kıvırcık koyun
ları ve Trakya'lı bir kız 
vardır. 

Arıcılık: 

durumunu gayet veciz bir şe· 
t kilde tebarüz ettirmektedir. 

Trakga'da turizm ve eski 
eserler kurumunun /aali
getleri: 

fstanbul'dan başlıyarak Trak· 
ya'dan geçen ve Edirne'den 
sonra Balkanlara giden asfalt 
turizm yolu 937 de bitecektir. 
Trakya'nın ve Edirne'nin tu
rizm cihetinden ehemmiyeti 
artmaktadır. Umumi müfettiş· 
likte kurulan Turing kulübü 
Edirne hakkında Türkçe Fran· 
sızca bazı eserler bastırdığı 

gibi eski eserleri sevenler 
kurumu da Trakya'nın 400 
sahifeli ve 200 resimli, hari· 
talı bir Trakya kılavuzu hazır· 
lamış ve bastırmak üzeredir. 
Edirne' deki büyüte camiler 
temizlendirilmiştir. Üzerlerine 
hangi devrin ve mimarın eseri 
olduğunu gösterir levhalar 
taktmlmıştır. Mimar Koca Si· 
nan'ın Selimiye yanındaki 

Paviyonda Trakya'nın nefis Darüssibyan aslında olduğu 
balları ile beraber arıcılık gibi Kültür bakanlığının vakıf
hakkında da canlı eserler var- lar umum müdürlüğünün de 
dır. Trakya' da tamim edilen yardımlarile tamir ettirilmiş ve 
modern arı kovanları ile eski mükemmel bir etnoğrafya mü· 
arı kovanları teşhir edilmekte, zesi haline konulmuştur. Edir· 
eski kovanlarda alınan üç • ne'nin müzesi de günden güne 
kilo bal yerine yeni kovan· zenginleşmektedir. 
larda elde edilen elli kiloluk • Umum müfettişlikte bulu· 
balın farkları izah olunmak· nan sinema ve film dairesi 
tadır. 
Grafikler: her gün çalışmakta ve T rak· 

Trakya paviyonunun en 
ya'nın eski ve yeni eserlerin 
filmlerini çek- .......,..,..,. 

kuvvetli tarafı, hazırlanan gra- mektedir.Film 
fiklerdir. Bunlar, General Ka-
zım Dirik'in çok değerli bir 
uzvu olduğuna şüphe bırak· 
mı yan Trakya iktısad müşa

virliğinin eseridir. 
Müşavir Şükrü Kasapoğlu, 

bizzat kıymetli malumat ve 
izahat vermektedir. Fuarı zi· 
yaret eden iktısad Vekili Ce· 
lal Bayar Trakya müşaviri 

hakkında şu sözleri söyle
miştir: 

- Trakya paviyonunun iş 

başında bulunan ekonomi mü· 
şavırı, çok okumuş bir ar
kadaştır. 

Vekalet onu Kazım Dirik'in 
emrine vermekle okumuşluğu 
hayat kuvveti ve hayat gör· 
güsü ile birleştirmiştir. Eser 
muvaffak olmuştur. Takdir 
ederim. 

Eski iktisat vekillerinden 
Rahmi de pavyonu çok be· 
ğenmiş, grafik tertibatının ti
caret odalarımıza nümune ola· 
bilecek bir mükemmiliyette 
bulunduğunu söylemiştir. 

Grafikler, bölgenin iktisadi 

mütehassısı 

Vehbi lzmir'
de bazı eser-
lerin ve Edir· 
ne' nin köyle· 
rinin filmleri· 
ni de almak 
ıçın lzmir'e 
gelmiştir. Bu Trakya genel 
filmler umum müfettişlik mü 
müfettişliğin şaviri Şükrü 
seyyar ;film Kasaboğlu 
makinesi ile bütün Trakya köy· 
lülerine gösterilecektir. 

Bir hakikat: 
Trakya pavyonundan çıkan· 

ların çok iyi bir intiba ile ay· 
rıldıklarına şüphe yoktur. 

General Kazım Dirik'in çok 
kıymetli arkadaşlar bulduğu 
da muhakkaktır. 

Ekonomi müşaviri Şükrü, 
kalemi mahsus müdürü Na
zım' dan aldığımız malumata 
göre, Trakya müfettişliği ge· 
lecek sene daha esaslı ve daha 
şumullü bir şekilde lzmir Fu· 
arına iştirak edecektir. Trak· 
yalıların gösterdiği bu büyük 
alakayı sitayiş ile yad etmeği 
bir vecibe sayarım. Trakya 
pavyonu diğer vilayetler pav· 
yonları çok mükemmel ve çok 
muvaffak olmuş bir eserdir. 
Bu bir nakikattir. 

Fuarda 
Kontak yüzünden 

yangın 

.Tralcga pavqonanan iç kısmı 

Evelki geceki fırtına ve do· 
ludan sonra fuarda Sovyet 
Rusya pavyonunda elektirik 
tellerinin koutak yapması yü
zünden yangın tehlikesi baş 
göstermişse de alman seri 

fSTİkL·~ 

istiklal şirketi pavyonundan bir bakış 
lzmir'in temiz ve sempatik yaparak yüze yaklaşan mamu· 

şahsiyetlerinden biri olan lat çeşitlerini teşhir' etmekte 
"Ahmed Hamdi" ile şüreka· ve ziyaretçilerin bihakkin tak
sının Şehitlerde selamet soka- dirini kazanmaktadır. Bu fab· 

. ğında bir makarna fabrikaları rikanın mamulatı "istiklal" ve 
vardır. Bu müessece en mo- "Elbirlik" namlarile şöhret al· 
dem makinelerle teçhiz edil· mışlardır. 
miştir. Fabrika senede bir Fabrikadan her cins makarna 
buçuk milyon kilo makarna şehriye ve her çeşid hamur 
istihsal edebilecek kudret ve işleri vücude getirilmektedir. 
kabiliyettedir. Bu fabrikanın İstiklal fabrikasının mamu· 
mamulatı lzmir' de ve bütün lalını ?şimdiye kadar tanıma-
Anadolu 'da şöhret almıştır. mış va tanımıyanlara bu milli 
Herkes istiklal makarnasını müessesemizin makarna ve 
bilir ve tercih eder. hamur işlerini ehemmiyetle 

istiklal makarnaları en lüks tavsiye ederiz. 
Avrupa makarnaları ayarında Müşterilerini memnun et-
ve Türkiye makarnalarının en mek istiyen, dükkanlarında 
başındadır. Şirket 1921 sene- iyi çeşid bulundurmak arzu· 
sinde yani bundan onbeş sunda olan bakkallarımız için 
sene evvel tesis edilmiş ve istiklal fabrikası mamulatı 
şimdiye kadar muvaffakiyetle katiyyen ihmal edilemez. 
çalışmış, makarnaları fzmir ve Şehidlerde Selamet sokağın· 
bütün Anadolu halkı tarafın· da 9 numarada olan fabrika· 
dan tutulmuştur. 

Fabrika, halis bir Türk mü
essesesidir. Ameleler ve usta 
başıları tamamen Türk'tür. 

istiklal makarnalarının hu
susiyetlerinden biri de çok 
temiz ve çok pişkin olması 
daima en iyi unlardan yapıl
masıdır, 

istiklal şirketi bu sene Fu· 
arda çok güzel bir pavyon 

nın yazıhanesi : 
Yorgancı/arda 9 numa

radadır. 

istiklal şirketini bu sene vü· 
cude getirdiği pavyondan ve 
teşhir ettiği nefis ve emsalsiz 
mamulatından tebrik ve tak· 
dir ederiz. Piyasada namusile 
ç.alışkanhğı ile tanınmış Ahmet 
Hamdi ve şürekası firmasına 
hayırlı muvaff akiyetler dileriz. 

SelArlik panayırı
nın ac;ıhşı. 

Panq.) ır direktörü ve başbakan 
Metaksas'ın sözleri. 

Atina, 7 (A.A) - Selanik 
panayırının açılış töreninde 
panayır başkanı, panayır genel 
direktörü ve Selanik miisteşarı 
M. Nikolidis Yunananlının te· 
şebbüs ruhunu ve Selanik'in 
imtiyazlı vaziyetini kaydet
miştir. 

M. Nikolidis bu yıl bazı 
dos memleketlerin panayıra 
iştirak etmemelerinden müte
vellid teessürü söyliyerek bu 
iş•irake mani olan sebepler 
ortadan kalkar kalkmaz gele
cek yıl bunların da i:;ıtirak 
edecekleri ümidini izhar etmiş 
ve buna mukabil Almanya, 
Danimarka ve Norveç gibi 
bazı memleketlerin yeniden 
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tedbir sayesinde önüne geçil· 
miştir. Yangının, yağmur tesi· 
rile cereyanın pavyonun tahta 
kısmına sirayet etmesinden 
yangın çıkardığı anlaşılmıştır. 
itfaiye yetişmişse d~ yangın 
zaten söndürülmüş olduğun

dan geri dönmüştür. 

iştirak etmiş olmasını sevinçle 
kaydetmiştir. 

M. Nikolidis şimdiye kadar 
takibedilen siyasal sistemin 
Yunan ulusunu ikiye ayırdı· 
ğını, halbuki şimdi bir tek 
parti mevcud olup bunun da 
Elen yurdu olduğunu söyle· 
dikten sonra; 

Bu mes'ud hadiseyi mutlak 
Yunanlı mahiyeti ve bütün· 
lüğü düne kadar bazı kör 
Yunan'lılar tarafından parça· 
lanmış 9lan Makidonya'nıo 
merkezinde kaydetmekle bil· 
hassa bahtiyarım, demiştir. 

Müsteşardan sona söz alan 
Başbakan M. M!taksas eı· 
cümle demiştir ki: 

Selanik, yurddaşarımızı, koıtl· 
şularımızı ve nhayet mah· 
sullerini ve emederini teşhir 
için uzak memleketlerden gel· 
miş olanları kabul için bize 
kapılorını açmış bulmuyor. 

Beynelmilel Selan< pana· 
yırı barışa hizmet eden bir 
-Sona 8 inoi sa/ada-
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tnir'in nasll kurtulduğunu 1 Borsada 1 Elişleri ve kii"iik 
beraberce ~atırhyahm! 4rt~:i::::ş~:~0 ~4 ~5 san'atla~sergisi 
afı 1 inci sayfada- ve ikinci fırka kumandanları· güzide sekiz yaya nefer yGrü- 323 J, Taran. m. 10 12 Vali ve parti başkanının reisliği 

altında dün bir toplantı yapıldı. 
t&erio adı cAk gün dür. nın müzakeresi neticesi: yordu. 307 K. Kazım 11 25 15 
fzıuir'e rririsi ~ö ·le an· B · f k K ki 'd ki · 191 Y 1 T o • • irincı ır anın o uca an Yirminci alayın Bayra ı cı- . . alat 11 50 14 

·338 gece yarısından sonra 
le Yirminci Alapıı ke,if 
an alınan raporlardıı Bur· 
asını setreden cın sırtlar 
~ki düomaıı:n do -tııbmin 

'eçhilc· kııı;tı~ı ,·eyol ci· 
düşmandan eser kalmadıAı 
1
• Yirnıinri alayın ikinı:i 

'tden çıkarılan ?.ahit ke~if 
1111tandanı mülıizim En\'er 

~ Onbeş kilometre şimaliııe 
erlemiş. ovava, lznıir'c 'e 
bakim bir •tepe iizeriıııle 
tını bildiri) ordu. fzmir'io 

ııa, fzmir'e <lo~ru kemali 
kaçan dıi~mandan e\'e) mıı· 
'dilmiş lmluuulduğıı ırada 
riJen im fır;ıutın zayi cdil
tok: nıülıim ve havali hir 
halinde idi. • 

1 •enaleylı 9 Eyltil 338 a
~tnir'e tlogru açılmış olun 
1kinci fJrkanrn lıüıüıı ku,. 
'tgal etme•i :ı::ıru rl: iJi. Fır· 
ltııınıJanı fırka~ u 'aztlı"ı emir· f) • • e 
uşnıa ııııı ı 1111 u~u 1111•\ :ı:i ıl Ptt 

~lınu \ "C fırknnıa i ı;•iknme
ilr.,.i lııırı•keıc de, aıııını '<' 

İ~in de )İrıııiıu•i ulay ku· 
111 Kuzıın'ıo kuınun ı lıı,nıcla 

ileri ) üriiyüşe geçerek le· 
tttiği ~·ertlc dii~ıııuııı t.ızyik 
d'Ylemesini emretmekte ,.e 

"'~ heyeti umuıni)e~ile } iirü
•sını tasrih etmekte idi. 
llıı:n·a istikametinde ileri ) İi· 
.Seçen ikinci fırka alıı)ları· 

Yeti bizzat gij ıereeek dnha 
f'rnir verrn,.k üzere ikinci 

a~Unıandanı kar.ırguhiJe bera· 
11tnava'nın takriben üç kilo· 
. §arkında bulunan tarassut 
ı· 
ltıc, tepeye çıkınca 1zmir ve 
f G un ve güzelliği le gözleri 
lttıyordu. 

~ili ordunun uğrunda hu ka· 
il ve can feda ettiği hedef, 
il İnce ve hafif sisJeri, tulıiu 
11ıırlu ilıimaatı içinde müşta· 
L leheS!iim ediyordu. Tepeye 
ı.ıır: 

1zmir ve denil! 
~Ye biJa ihtiyar bağırmak tan 
'fs edemiyorlardı. İzmir \'e 
ıııilli ordunun bıı ikiz hem· 

iller k iı reııi hıltiin güzelli~i ve 
~ğı ile kollarını açmış: 

bi Artık geliniz. 
~Yordu. 

11 büyük ''c uh i manzaranın 
tıı ihtişamında bütün kalpler 
• gelinceye kadar geçtikleri 
)'ollannı, çektikleri mihnet 

llıcoakkati lıısa biran içinde 
diiler. 

* • * 
~ Burnava'da 
~ sırada lzmir' den Burna· 
.' tek bir lokomotif gel· 
R'Ötül ~üğünden (Par lamen· 
~~kaleme memuru olması 

lıne binaen onüçiincü 
f kumandanı Atıf Burnava 
~ 1tıe bir bölükle gönderildi. 
~S~t mevkiinde bulur.an 

1 
lılun sahai harekatı göz

e görmekte olan birinci 

Kadifekalesi üzerinden, ikinci varındaki tersanenin şimal sırt· l 68 H. Alyoti 10 15 
fırkanın da sağdan, yani Bur· larından gorunmesi üzerine 160 Vitel 11 50 15 29 Birinciteşrinde Ankara'da 

İktısat Vekaleti tarafından aç.ı· 
lacak olan elişleri ve küçük 
san'atlar sergisi için dün öğ
leden sonra Vali ve parti baş
kanı .. Fazlı Güleç'in başkan· 
lığı altında bir toplantı yapıl· 
mıştır. 

şapkacılık, yazmacılık, gümüş 
mamulatı, saraciye, deri üze· 
rine işler, fırçacılık, tarakçılık, 
kaşıkçılık, plastik eşya, bakır· 
cılık, mermer üzerine işler, 
halıcılık brodöri işleri, el tri· 
kolajı, yorgancılık, madeni sa· 
nayi, kutuculuk, oymacılık, top
rak sanayii, sun'i çiçekçilik, 
sepetçilik, tatela ve oya işleri, 
kürkçülük, fıçıcılık, kürekçilik, 
mücevhercilik, ip, urgan ve 
halat, kemer, el çantası, eldi· 
ven, madeni eşya. demircilik, 
pirinç ve sarı işçilik, mutaf 
kıl dokuma, kuyumcu, nalıncı. 

navanın şimalindeki sırtlara, Mersinli'ye doğru yürüyen düş· 155 6 T. Ş. Riza 11 18 50 
onüçüncü alayın kısmı küllisi man perakendeleri kaçmağa 147 J. Kohen 11 50 13 
de Burnava istikametinde yü- başlamış, kitle halinde kaçan 110 M. Portakal 12 375 14 
rüyüşe geçti. bu efrat, on üçüncü alayın 103 P. Paci 12 15 50 

Pişdar olan oniiçüncü alay bir bölüğü tarafından ihata 109 92 T. D. Ar.11 15 25 
da Burnava'nın şimal sırtla- olunarak esir edilmiştir. Muh· 98 Halim Alan. 12 50 13 50 
rına muvasalat ettiği zaman telif rütbelerde yirmi biri zabit 72 Ali Mo1la z. 12 7 5 16 
yapılan tarassutta ciddi bir olmak üzere bini mütecaviz 65 S. Süleyma. 11 15 50 Toplantıya İktısat Vekaleti 

sanayi muamelat müdürü Hıfzı 
Oğuz, sanayi müfettişi Nazım, 
sanayi ve ticaret odası katibi 
umumisi Mehmed Ali, ofıs ra
portörü Rami, esnaf cemiyet· 
lcri murakibi Sabit iştirak 

ettiler. 

düşman faaliyeti görülmemişti. neferden mürekkep bir kafile 61 Beşikçi z. 11 25 12 50 
Hatta yirminci alayın bir bö- bidayette Mersinli pavyonla· 48 Üzüm kuru. 12 25 12 75 
lüğü Burna ... a'mn hemen kur· rına yerleştirilmişti. 47,5 Muf. z. M. 14 15 875 
bunden geçiyordu. Jzmir'e doğru: 42 Tahsin piya. 14 15 

Kıtaat arasında ileri gitmek 42 P. Kılark 12 50 13 75 
b En önde dördüncü alay ku- 34 A. Papagne 10 50 12 50 hususunda, mahsus ve ariz 

bir rekabet vardı. Ara-sıra, mandan muavini Şerafeddin 32 4 T. M. Ta. 17 20 
kesik kesik Burnava'dan silah olduğu halde dördüncü ve 29 S. Gomel 10 13 

sesleri geliyordu. 
ikinci fırka kumandanı, mu

karrer olduğu veçhile, ileri 
doğru sürülmüş ve lfızımgelcn 
nukat ve sahayı işgal etmişti. 

Birinci fırka kıtaatının Kok· 
)uca ve Kadifekale'ye muva
salatına intizaren geçirilecek 
zaman -Kısa olsa da- hem boş 
ve hem de gayri (kabili telaH 
bir vaziyet ihdasına sebebiyet 
verebilirdi. 

Kıtaat, adeta yarış yapıyor· 
muş gibi sabırsızca ileri atıl· 
mak· istiyordu. ikinci fırka 
kumandanı bu müsaid vaziyeti 
nazarı itibara alarak artık 
·zaptedilmiyecek bir hale gel· 
miş olan kıtaatma Burnava 
ve lzmir'in işgalini emretti. 
Bu tarihi ve çok mühim olan 
emirde: 

"Yirminci alay, Burnava'nm 
garbından ve dördüncü alay 
Burnava'nın içinden tarıyarak 
lzmir istikametinde hareket ve 
diğer fırka kıtaatı da sıra ile 
dördüncü alayı takib edecek· • 
lerdir. 

Denilmekte idi. Emri alan 
kıtaat, çelik bir tehacümle 
ileri atıldı. Manzara, her Tür
k'ü ilelebed müftehir edecek 
bir mehabed hasıl etmişti. Kı
taat, adeta koşu meydanında 
son sür'atle yarışa iştirak 
edenlerin verdiği heyecanın 
son haddini önlerine çıkan 
yokuşu ve maniaları göğüsli
yerek, ezerek, çiğniyerek ge
çiyorlardı. 

Halk ve 

yirminci alaylar, tam bir in- 20 Suphi Emin 9 11 
tizam dairesinde caddeyi ta· l 7,5 O. Eğli 8 50 9 

Sergiye iştirak yolları ve 
talimatname üzerinde görüşül
dükten sonra elişleri ve kü-

Ankara' daki bu mühim ser· 
giye lzmir'imiz yukarıdaki şu
belerle iştirak edecektir. Bu· kihen ilerlemekte iken, soldan 13 M. Arditi 14 14 

Punta'daki un fabrikasından 10 E. Roditi 14 50 14 50 çük san'atların lzmir'de mev· 
cut şubeleri araştırılmış ve 
Ankara'da büyük bir ehemmi· 

açılan ateşle önünde yaya yü· 9 L. Ga1emidi 9 10 
2784 102 T. 

nun için de gereken tedbirler 
nlınmış ve merkezde olmıyan 

şubeler için mülhakatta tetki
kat yapılması ve 15 eylUlden 
evel bu işlerle meşgul olanla
rın sergiye iştiraklerinin temi
ni takarrür etmiştir. 11 Ey
lulde bütün bu şube mümes
sillerinin de iştirakile umumi 
bir toplantı daha yapılacak 
ve mallar Ankara'ya g-önde
rilmeğe başlanacaktır. lzmiri
mizin bu sergide de büyük 
bir muvaffakıyet kazanacağını 
şüphesiz görmekteyiz. 

rüyen kahraman efrattan üçü 
69280 

ş~hit ve biri ağır surette mec· 
72064 

yet verilen ve 1 O bin liralık 
mükafat tevzi edilecek olan 
sergi için lzmir'in ~u san'at 

ruh oldu. 
Fakat artık ateşe ehemmiyet 

verilmiyordu. Bilaaram yürü
yüşe devam edildi. Kıt'anın 
öyle metin ve cesur savleti 
karşısında ateş edenler bile 
tesire kapılarak ellerinden si· 
!ahlarını atıverdiler. Türk besa· 
Jetinin en parlak nümunesi 
olan bu yürüyüş ve fzmir'e 
giriş, temaşa edenler nazarında 
bir harika mahiyetini almıştı. 

Binlerce düşman perakende 
leri ve müsellah hıristiyanlar 

ve çetelerle dolu olan lzmir'i 
süvarilerin bu fedakar savleti 
hayran ve mebhut bir hale ge· 
tirmişti. Bilhassa, ecnebiler ve 
son dakikaya kadar Türk ordu· 
sunun zaferine inanmak iste· 
miyenler gözlerinin önünde, 
dünyada birçok milletin gös· 
teremiyeceği tam bir feragati 
nefs ile yürüyen bu süvarileri 
o kadar fevkattabia · görüyor· 
lardı ki, gözlerine inanamı
yorlardı. 

Tam lzmir'e girerken Pun· 
tadaki un fabrikasından açı· 
lan ateşle şehid olan ve ota· 
da terkedilen askerler öyle 
bir vaz'ı asilane ile lzmir met
halinin iki tarafında yatıyor· 
lardı ki, sanki başlarını milli 
mefkurenin eşiğine koymuş, 
onun ebedi nöbetçileri gibi 
geriden gelen kıtaata vaz'ı 
tavırlarile İzmir' e girilen nok· 
tayı irae ediyorlardı. 

Onlar, lzmir mefkuresinin 
son şehitleri idi. 

lzmir kapısında ve f zmir 
ıçın can veren şehitler şun 
lardır: 

l - İkinci fırkanın dör
düncü alayın ikinci bölük ça· 
vuşu Akşehir'in Mameretülha
mid karyesinden Bekir oğlu 
Mehmed. 

2 - ikinci fırkanın dör· 
düncü alayının ikinci bölük 
çavuşu Antalya'nın Kızılsaray 

karyesinden Baba İbrahim 
oğullarından Mchmcd oğlu 
Hakkı. 

102 T. 
incir sat.şiarı: 

Ç. Alıcı K. S. 
1867 Tütsü ile t. 6 50 
280 S. Riza ha. 6 7 5 
155 A. Muhtar 7 50 
105 F. Pakers 6 25 
95 F. z. lzzi 6 75 
72 B. Alazraki 7 50 
61 Ş. z. Galip 8 50 
45 B. Franko 7 75 
32 E. R. Roditi 8 50 
27 A. Haydar Na. 7 50 
2739 

47006 
49745 

K. S. şubelerinde iştirak edebileceği 
12 tesbit edilmiştir. Bu münase· 
1 ~ 

50 
betle lzmir'imizin elişleri ve 

l l küçük san'atları şubelerinin de 

6 75 bir listesini elde etmiş olu-
7 50 yoruz. Bu vaziyete göre lzmir-

11 50 de şu şubelerin yaşadığı gö· 
8 50 rülmüştür: 
8 50 Kadın terziliği, kunduracılık, 

7 50 T-ar-ı-.h-i-n-====M=a=r=a=ş=m=--e-b----

yılan hikayesi usu yaralandı .. 
Zahire sataşları: .. • • • 

ç. Cinsi K. s, K. s. Brüksel kongresinde Otomobili bir 
---···-----

580 Buğday 5 75 6
6 

50 toplananlar sulh için ağaca çarptı .. 
12 Nohut 6 , 

100 K. darı 3 50 3 50 yemin ettiler. İstanbul, 8 (Hususi muha· 
244 Bakla 4 75 4 75 M 1 (AA) C'h birimizden) - Maraş meb· 

Brukse • 7 · - 1 an usu Mitat otomobilini idare 
45 Burçak 4 50 4 50 kongresinin Heyel satyomun· ederken 'çamurdan kızak ya· 

400 Ken. pala. 500 500 
------ daki şenliğinde 15 bin kişi, parak bir ağaca çarpmış ve 
Italya müda- . kongre azaları, lspanyol ko· ağır surette yaralanmıştır. Oto-

münist meb'uslar bulunmuştur. mobilde bulunan zevcesi de 

f aa tedbirleri.. Gcçid resminde atletler 34 hafif yaralıdır~. • b• 
Cenova, 8 (Radyo) _ Şeh- milletin · bayrağını taşımışlar, Çok muthlŞ lr 

rin hava taarruzuna karşı mü· sendikalar, eski muharibler ve k Jdu 
dafaa komitesi, mühim tedbir- harb malülleri de bulunmuş· aza o . 
ler ittihaz etmiştir. lardır. Birçok hatipler ve ma- 8 ölü, 20 yaralı var 

Roma, 8 (Radyo) - ftal· ruf simalar söz söylemişlerdir. Londra, 7 (A.A) - Oto· 
ya'nın müstatil büyük manev· Merasim, s•Jlh yemini ve ha· mobil tarihinde kaydedilen en 
.-ası Sicilya adasında yapıla· zurunun da cevab vermesi ile mühim kazalardan biri şimal 
caktır. bitmiştir. lzlanda' sın da beynelmilel bir 

Fransa, da korkunç Brüksel, 7 (A.A) - Kon· turizm kupası koşularında vu· 
kubulmuştur. 

orman yangın/arı grcde Çin heyeti, Çan-Kay-Çek lngiliz cembersiz otomobili 

Paris, 8 (Radyo) - Orman ile diğer generallere bir tel- 160 kilometre sür'atle gider· 
yangınları cenubi Fransa'da graf çekmiş, dahili harba ni· ken ahalinin arasına girmiş, 
endişe verecek bir hal almış- hayet verilerek Japon'lara karşı 6 kişi derhal ve 2 kişi de 

d birleşmelerini istemiş, bu me· hastanede ölmüştür. 20 ya-
tır, şim ilik nüfusça zayiat 
yoktur, fakat bir ev de yan· yanda heyetin reisi ve 19 uncu ralı vardır. 
mıştır. Korniş yolu birçok defa ordunun banisi bulunan zat Kitap satışı ser-
ateş ile kesilmiştir. 600 balı- da, siyasi rakibi olmasına rağ· 
riyeli yangın ile mücadele et- men, Çan-Kay·Çek·e hususi besf olacak/ 
mektedir. 2000 hektar arazi bir telgraf çekmiştir. lstanbul, 8 (A.A) - Kültür 
yanmıştır. ........................ 
boyunu takip ediyorlardı. 

Yeminin sureti şudur: bakanlığından: 
Bütün milletler ırkları ve Okul kitaplannın satı~ iş-

muhtclif siyasi teşekkülleri tem- leri hakkında tesbit olunan 
sil eden bizler cihan sulhuna talimat hükümleri dışında kitap 
hizmd toplantısına iltihak edi- satışı için bazı teşebbüslere 

başvurulmak istenildiği haber 
yoruz. Bu toplantının fikirle· alınmıştır. 
rini şehirlerde, köylerde, ciha· Talimat hükiimleri dairc-

l{luslii sirl~il 
3 - ikinci fırkanın dör

düncü alayının dördüncü bö
lüğünden nefer Nevşehir'in 
ineli karyesinden Sağır oğul
larından Ahmed oğlu Seyid 
Ahmed. 

Şerafeddin; büyük bir seki
nct ve itidalle yürüyüşüne de· 
vam ve hükümet konğma mu· 
vasalatla mülazim Ali Riza 
hükümct kapısını açtırıp ala
meti işgal olarak 9 -9- 338 
zevalden evel saat 10,30 da 
Türk nöbetçileri ikame ettir
miştir. 

Bu suretle 15 Mayıs 335 
sabahı işgal faciasına uğrıyan 
güzel lzmir; tam yirmi yedi ay 
yirmi dört gün ağır bir kabus 
gibi düşman istilası altında 
kaldıktan sonra ebedi olarak 
Türk hakimiyetine intikal et
miştir. 

nın her tarafında neşretmek sinde kültür bakanlığınca kitap 
suretile Milletler cemiyeti va· satış işlerinin tamamen serbest 
sıtasile sulhu muhafaza için olduğunu ve bunun dışında iş 
herşeyi yapmağı taahhüt edi- yapılmasına meydan veril

miyeceğinin alakadarlarca ma· 
yoruz. Ium olmak üzere tekrar bil-

Loid Corc dirilmesi faydalı görülmüştür. 

g e ı d i 
l(iJ/türpark'ta oyunlarına 

Artık lzmir'c girilmişti. En 
önde Şerafeddin olarak adeta 
b ir uç kumandanı gibi yanın
da emir zabiti mülazim Ali 
Riza olduğu halde kordou 

Studgard 8 (Radyo) - Loid Yugoslav Başbakanı 
Corc, oğlıı ve kızı ile birlikte Belgrad, 8 (A.A) - Baş· 
buraya gelmiştir. Burada bir- bakan M. Stoyadinoviç bu 
kaç gün kalacak mckteb ve akşam Bükreş' e hareket et· 
sanayi müesseselerini gezecektir miştir. 

r. 
le 
ır 
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lı 
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) 
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bayramıınızı 
naııl lcutlula)'acafız 

- Bt11ı 1 inci salıi/"'111 -
Her vatanclaı, bu ı.rihl ve bü. 

yük gijndn terefine, Cliui, mağa. 
ıaaını &üpdüı bayraklarla, ı;eceleri 
da bol ıplda donatacakbr. 

Öğleden evclki merasim bitin• 
cıe ıQel miifıreaelerimiz k«>mutanlı· 
tın önünden ıec;ıerek birinci kor. 
don. İımet paşa bulvan, Kantar 
karakolu, kuru yemitçiler 9U'fıaı, 
JCeqaeralh yolu ile garubonlarma 
cl6neceklerdir, 

Öğleden sonra aaat 15,SO da 
del muaika, parti teıkilAtJ, mek· 
tepliler, İzciler, kııla avlusunda 
toplanacakLRdır. Kurumlar otomo
billerde birer ltiiyilk çelenk bulun· 
duracaklardır. 16 da kıtladan hare· 
ketle kprdondan AtaUtrk'ün heykeli 
dibine gidilip toplanılacak, istikial 
mU'fl çalınacak, hep beraber 11öy
lenilece.k, büyük haliakıinn heyke
line çelenkler konacaktır. Bunu 
müteakip parti namına bir nutuk, 
Balkevi namına da bir manzume 
okuoacakbr. 

Bu merasimden sonra Mustafa 
Enver bey caddesine kadar bir yü
rilyüf yapılacakbr. Dağılma yeri 
burasıdır. Gece de, iıçi, esnaf bir
l~i tarafından fener alaylan ve 
etlenceler tertip edilecektir. 

Bu akf8m saat 20,30 da da An· 
kara Halkevi heyeti tarafından Hal
kevimiz aalonlannda bir edebiyat 
gecesi tertip edilec:cktir. 

Selinik panayı 
nnm açılışL 

-Ba,tara/ı 5 inci &ay/ada
yerdir. Aramızda veliahdın 
bulunuşu, kralın panayıra olan 
alikasmı göstermektedir. 4 
ağustoata vaki olan siyasal 
değişiklik neticesinde istikrarlı 
ve devamla bir durumu tem· 
sil eden hükumetin yalnız 
beynelmilel bakımdan değil 
ayni zamanda tamamen Yu
nan 'h bakımmdan da çok 
mühim olan bu esere müza
haret edecektir. 

M. Metaksas daha sonra 
diyor ki: 

Taksim kabul etmiyen bir 
tek Yunanistan vardır. Bu 
Yunanistan'ın çocukları da 
4 ağustostanberi tefrikasız ve 
ihtilafsız siyasal bir camia 
olan ve memlekete layık ol
dutu refahı temin için çalaşan 
milli bir bütün teşkil etmek
tedirler. 

Uzak Şarkta 
Japon'ların Rus hu. 
cluduna taarruzları 

Moskova, 8 (A.A) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

5 eylulde Sovyetler birliği· 
niıı Tokyo büyük elçisi M. 
Yurenev M. Arita'yı ziyaret 
ederek Japon Mançuko kuv· 
vetleri tarafından Sovyet hu
dudunun müteaddit defalar te
cavüze uğramış olmasmdan 
dolayı vak'alan sayarak pro
testoda bulunmuştur. Elçi is· 
tikbalde bu gibi hadiselerin 
tekerrür etmemesi için lazım
gelen kat'i tedbirlerin alınma
sını istemiştir. 

Sarhoıluk yüzünden 
iki kiıi birbirini 

yaraladı 
Menemen'in Kazım paşama

hallesinde sarhoşluk yüzünden 
bir vak'a olmuştur. Zekeriya 
oğlu Mustafa ve Nuri oğlu 
Ali arumda kavga çıkmış, 
neticede Ali ağır ve Mustafa 
hafif surette yaralanmışlardır. 
ikisinde de bıçak vardı. AA-ır 
yaralı olan Ali, lzmir memle
ket baataneıine getirilmiştir. 
Adliyece tahkikata devam 
ediliyor. 

-Başı 1 inci salıi/ede-
lsp•nya' da başlamış olan 

kardeş harbı, bu memleketi 
mahvetmektedir. Biz, demok .. 
resinin halası için Madrid 
hükumeti taraftarı olmağa mec 
bu ruz. 

"Cihanın maraz bulundutu 
bu çok büyilk karışıklıktan 

lzmir 3 ncü 
Afyon'da te 

suf ile terzioğlu Y . J.i 
lira börçlu Ömer Ol"" 

Kemalin mah~uz ~ 
eytam bankasma b~"" 
birinci derecede OU"· 

ipotekli ismet kaptllt 

kurtanlması için iktiaadt vaz· -= iyetin ıslahı ön saf da gelmek- :a 

lesinde müzayede 
nında kain yeni 73 
:30 numarala hududu 
yazılı 1100 lira 111 

kıymetli bir bap dü 
numaralı kanuna t 
gün müddetle açık 

tedir. § 
Uluılar sosyetesi bu hususta = 

önayak olmalı ve milletleri i 
uzlqmata davet veya sevket~ § 
melidir. -

konulmuştur. , 
Artırma şartnaınetl 

936 tarihinden itibard 
tarafmdan görülebil Biz, diktatörlük siyasetlerine 

tamamen aleyhtanz. Biz ame· 
leler, maksad ve hedef etra· 
fında mücadeleden geri kal· 
malıyız ve bu suretle bize ta· 
hakküm siyaseti tatbik edil
mektedir. Cihanın sosyalizme 
ihtiyacı vardır.,. Demiıtir. 

iki kardeş 
Birisi afır surette 

yaralandı 

§ 

= 5 = = -----= -
§S -----§ 
----:::ı:: 

Sallamlıkta - ayarda - kıymette 

' BiRiNCi 
9 milyondan fazla kul'anllmakta 

Fuarda 24 numarala paviyon 
% 10 Fuar tenzilatı 

Fazlı Balkan 
~-.... ı .:::: ~ ı Bankal!ı kar~ısında 

~ "i: Mut1ıafa Balkan hükumet konağı 
~ _ Mehmet Fevzi Balcılarda • 

ilk artırması lzmir 
iresi salonunda 12/10 
rihine müsadif paza~ 

= saat 11 de yapılacaktf 
= tırmaya iştirak ecl 
§S gayri menkulün m 
~ kıymetinin °o 7 bu~ = akçasmı veya milli 
- teminat mektubunu = lazımdır. Teklif edile' 
:S hakkı rüchan sahiple ' 

-------

Seferihisar kazasınm Turgut -
köyünde iki kardeş arasmda = 
kanh bir kavga olmuştur. Hü- ;;;;;; 
seyin oğlu 20 yaşmda Ali ile - -- = 

minatla alacak ve ' 
yekununu tutmuş bulu 
Böyle bir bedel elde 
ise ihale yapılamaz 
taahhütlerinden kurtul kardeşi 28 yaşında Mustafa 

arasında kavga çıkmış, bun
lardan Ali nagant taklidi ta
bancasmı Mustafanın üzerine 
ateş ederek sol koluyle göğ
sünün sol tarafmdan ağır 
surette yaralamışlar. Yarah has
taneye kaldmlmış ve vak'· 
adan sonra kaçmış olan Ali 
sıkı takib neticesinde yaka
lanmışfır. .................... , 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Hasan Saminin Mehmet 
Esat zimmetindeki alacağmın 
temini tahsili için alacaklıya 
ipotekli bulunan Karşıyaka 
Soğukkuyu hacı ağabey so
kağında 26 numaralı ve 5 
odalı bir hamam. ve miktan 
kafi avluyu müştemi tahtani 
ve fevkani bir bap evin üç 
hissede iki hissesi tamami 
800 lira kıymeti muhammene 
ile 12 teşrinievel 936 pazar· 
lesi günü saat 11 de açık 
artırma suretile sahh~a çıka
nlacakhr. 

Bu artırmada satış bedeli 
muhammen kıymetli % 75 şi 
bulmadığı takdirde en çok 
arhran isteklisinin haklan ba· 
ki olmak şartile satış onbeş 
gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 28-10-936 tarihine 
müsadif çarşamba saat 11 de 
yapılacaktır. Bu arllrmada da· 
hi satış bedeli muhammen 
kıymetinin °o 7 5 şi bulmazsa 
en çok arbran isteklisinin üze· 
rine ihale olunacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
herhangi bir şekilde hak ta-
lebinde bulunanların işbu ila-
nın taı ihi neşrinden itibaren 
yirmi gün zarfında ellerindeki 
vesikalarla birlikte dairemize 

-- -- = - -- -= --
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"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. 
+e+---

EVLERİNİZİN TA :IANLARINI 

ZINGAL Parkelerinden 
YAPTIRINIZ 

Hilal kereste fabrikası .keresteciler. 

lzmir harici aakeri satın alma ilanları 

ilk artırmada takdir 
kıymetin % 7 5 ni tut 
susile rüchan haklara 
edilmezse gayri menkfl 
gün müddetle uzablarak . 
artırması 27-10-936 
müsadif salı günü a"J" 
ve mahalde yapılacaktJf• 
iki artırmada yukarıd• 
terilen bedel çıkmazll 

numaralı kanuna tabi 
rak beş seneye tecil 
cektir. 

işbu gayri menkul ·· 
bir hak ıddia edenler i 
rihinden itibaren 20 
içinde vesaiki ile icra , 
sine müracaat etmelet' 
halde haklan tapu sicili1' 
bit olmadıkça payl 
hariç kalacaklardır. Yu 
yazılı hususlardan başka 

Burnava Tüm salln alma komisyoncn.dan: 283 liimat almak istiyenler 31 
Kilo min tutan teminat şekli dosya numarasile icra 

Cinsı Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gun Saat sine ve münadiye ın .. 
Saman Gaziemir 40,000 660 45 pazarlık 11/9/936 cuma 11 edebilirler. 
Saman Ödemiş 62,000 930 70 pazarlık 11/9/936 cuma 10 Arzu edenlerin tayill 

1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı samanların 31/8/ 936 pazartesi günü yapılan müna- nan saatta hazır bulu 
kasalarına talip çıkmadığından yeniden pazarlık suretile satın alınacaktır. veya kanuni bir m .. 

2 - Pazarlığı 11/9/936 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. göndermeleri ve gös 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. şartlara riayet etmeleri 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. olunur. 

Edremit askeri satın alma ko. nundan: 4 - istekliler ticaret odasmda kayıtlı 
1 - Edremit'teki birliklerin :htiyacı için 10 ton koyun eti sika ibraz etmeleri lazımdır. 

almacaktır. 5 - Kapalı zarfta talipler muvakkat teminat makbul" 
2 - Tahmin edilen bedeli 3500 liradır. birlikte teklif mektuplan münakasanm yapılacağı 
3 Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. gün ve saattan en aşağı bir saat evvel Manisadl 
4 - Eksiltme açık olacak 21-eylul-936 pazartesi günü saat ~ 

13 tedir. kcri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Açı 
siltmclerde istekliler muvakkat teminatlarile b 5 - Muvakkat teminatı 262,50 liradır. 
muayyen olan vaktinde komisyona müracat 
lazımdır. 30 5 10 15 

6 - isteklilerin belli gün ve saatta tümen satın alma ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. 5-9-14-19 134 

Manisa Askeri Satın Alma ko. nundan: 
Muham· Muvak- Türk Hava Kurumu 

müracaatları lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan paralarm pay
laşmasından hariç bırakıla
caklardır. 

Cinsi Miktara eksiltmesi men fi. kat temi. ihale günü Saat Büyük Piyangosu 
22-9-936 tarihinden itibaren 

şartname her ğün açık bulun· 
durulacakbr. % 2,S dellal ile 
müterakim vergi, tenviriye ve 
tenzifiyeden olan belediye ru
sumu ve vakıf idaresi artırma 
bedelinden tenzil olunur, 2762 
numarala vakıflar kanunu mu· 
cibince tediyesi icabeden tef· 
fiz bedeli miişteriye aittir. 

Arbrmaya iştirak etmek İs· 
ti yenlerin % 7 ,5 pey akçesi 
veya milli itibar bank mek· 
tubu hamilen 36-2987 numa
ralı dosyaya ve icra münadi· 
sine müracaatlara lüzumu ilin 
olunur. 313 

Un 392 ton kapalı z. 13 kr. 3798 L. 17 / eyhil/936 per. 1 O 
Nohut 20 " açık ek. 5 " 75 " " " " 11 
Kuru 32 " " " 10,5" 252 " " " " 16 
fasulya. 
Bulgur 45 " " " 
Kuru 18 " ·• " 
soğan. 

Kuru 7 " " " 
üzüm. 

11 .. 
2,5 .. 

12 " 

372 " 18/eylul/936 cu. 
18 .. .. .. ,, 

9 
11 

63 .. " 17 

1 - Tümen Manisa merkezinde bulunan kıtaalm senelik 
ihtiyaçlara olan yukarıda cins ve miktarları yazıla altı 

kalem erzak ayrı ayn şartnamelerle münakuaya ko
nlmuştur. 

2 - Şartnameleri bedelsiz olarak Manisa tümen satın nlma 
komisyonunda görülebilir. Yalnız un şartnamesini 255 
kuruş mukabilinde mezkur komisyondan alınabilir. 

3 - ihale günleri ve ~ksiltme usulleri muhammen fiatleri 
ve muvakkat teminatlara yukanda yazılmıştır. 

21 inci tertip biletleri satılıyor 

Beşinci keşide 11-9-936 dadır 
Büyük ikramiye 35.000, mükafat 20.000 liradır. 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler "' 
Biletler hukiimet önünde direktörlük gişesinde ve 

lumum bayilerde satılar. 

lzmir kiremit fabrikası T 
anonim şirketinden: 

Birinci nevi kiremitin 1,000 aJ 
fabrikada teslim 55, ikinci nevi 30 ıı: 
olduğu sayın müşterilerimize bildiri 



IZMIR 
ARSIULUSAL 6 ıncı ser 

gisinin 99 numaralı 

VE 

HALK 

o 08 

Y~Nİ 
İzmir belediyesinden 

Traş bıçakları 

Pavyonunu ziyaret ediniz 
frı1ş bıçakları 

blift'in bu;t1hlt1rdan üsfündt1r 

62 sayılı adanın 379 metre 
murabbaındaki 16 sayılı ar
sası beher metre murabbaı 
ikiyüz elli kuruştan dokuzyüz 
kırk yedi lira elli kuruş mu
hammen bedelle başkatiplik
teki şartname veçhile 11/9/936 
cuma günü saat onaltıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
İştirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
endimene gelinir. 27-1-5-8 156 

Menemen hukuk hakimli
ğinden: 

1 

TANESi 
5 l<r 

fOTANESİ 
40 Kr. Menemcn'in Esatpaşa ma

hafü·sindcn olup 24 mayıs 

Cür iye 
Sergile inde 

936 tarihinde vefat eden Se
Ianik'li Salih kızı pembe'nin 

terekesi usulen mahkememizce ' 
yazıldığından mezburcye ve

raset olanların ve alacak ve 
vereceği bulunanların kanuni 

mii<ldct zarfında evrakı müs
bitclcrile birlikte Menemen 

sulh mahkemesine müracaatleri 
liizuınu ilan olunur. 305 

ilk defa olarak 
Teşlıir edilen yalnız • 

TR I BOZKURT 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
VE Kamçı oğlu H. 

TANESİ 1 

100 PARA~~~~~ 
HALK· 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı -

Tr<ış bıçakları olmuştur 
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

İzmir Komutanlığı ilanları 
........._~-----------------------------:::...-----------------M s t. Mv. satın alma ko. nundan: 

Beher kilosu-
Miktan Tahmin edilen nun tahmin Teminatı mu-

Cinsi Kilo mecmu tatarı 
Patates 16800 1012 50 

edilen fiati vakkate akçesi 
6 25 76 00 

,, 5280 356 40 6 75 26 73 
" 4980 336 15 6 75 25 22 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve sf\atı 
Açık eksiltme 21/Eylul/936 pazaztesi günü saat 15 le 

" " " " " " " 15,30 da 
" .. " " " " " 16 da 

1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç kalem patates ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayrı taahhiidünü ifa eden ıniiteahhit nam vo hesabına 
açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı ta(ih gün ve saatlarda İz-
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya

3 
4 

s 

pılacaktır. 
Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Epsiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve Şdrtnamelerinde yazılı ve· 
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-

........____ tından evvel komisyona müracaatları. 5 10 15 19 269 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
l - Kayseride yaptırılacak kalorifer tesisatı kc.palı zarfla 

2 
eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (145.200) lira oluµ ilk ınanç par ası 
(8510) liradır. 
ihalesi 11/9 936 cuma gün.Ü saat on beştedir. 
Bu i'şe ait keşifname proıc idari ve fenni şartname 
ve sair evrakı (726) kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
- üçüncü maddelerinde istenilen belgelerile baymdırlık 
bakanlığından alınacak fenni ehliyetnamclerle birlikte 
idari şartnamede istenen ve bahusus verilmesi mec-
buri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatmdan en geç bir s3at evveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

~ 23 29 4 .9 97 
~st. Mev. Sat. Al. Ko. nundan; 

- 100 ton ağır benzin satın alınmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 
32500 liradır. Şartnamesi 165 kuruş karşılığında M. 
M. V. satın alma komisyonundan alınacaktır. ihalesi 
17 /9/936 perşembe günü saat 15 tedir. ilk teminat 
2457 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen 
belgelerle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın-
dan bir saat evvel satın alma komisyonuna vermeleri. 

30 4 9 13 189 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılac lk oları 14 yeraltı tankla

rının idari sartnamesindeki fıkrasındaki değişiklik do
layısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 Tahmin edilen bedeli 144956 lira 76 kuruş olup ilk 
inanç parası 8497 lira 80 kuruştur. 

3 İhalesi 16 191 936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin şartnamesini 750 kuruş muka

bilinde M. M. Vekaleti satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanlığından fenni ehliyetnamelcrle birlikte idari şart· 
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin-
den en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

191 30 4 9 13 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi-

çilen ederi 36 kuruş olan yiizbin metre yatak kılıflığı 
bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 İhalesi 23 Eyh11 936 çarşamba günü saat 15 te<lir. 
3 Şartnamesi 180 kuruşa M. M. V. satın alma komis

yonundan alınır. 
4 ilk teminat 2700 liradır. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

249 5 10 15 20 

Mst. Mv. Sa. al. Ko. dan 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan muhtelıf 

renk ve No. daki iki milyon makaraya ihale günü is-
teklı çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 İhalesi 12 Eylül 936 cumartesi günü saat l 2dcdir. 
3 Şartnamesi iiç lirayaM. M. V. Sa.al.Ko. dan alınır. 
4 İlk teminat 7250 liradır. 
5 ·- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale saatından en az bir 
saat evvel Mst. Mv. satın alma komisyonuna verme-
leri. 26 15 28 10 2313 

Mst. Mev. Satın Al. Ko. nundan: 
l - Beher metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 100 ila 

150 bin metre portatif çadır bezi kapalı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 17 eyliil 936 peı:şem be günü saat 15 tedir. 
3 Şartnamesi 565 kuruşa M, M. V. satın alma Ko. nun

dan alınır. 

5 Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulatından olacaktır. 
6 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve vesikalarile 

birlikte teklif mektuplarlnı ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 30 5 10 15 190 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan : 
1 - Manisa merkezindeki tümenin hayvanları ıçın kapalı 

zarfla münakasaya konulan (590) ton arpaya ihale 
günü istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 
maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınmak 

2 

3 

4 

5 

üzere münakasası uzatılmıştır. 
Şartnamesi Manisa askeri satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. 
İhalesi 21 /Eylul/ 936 pazartesi günü saat 16 da 
Manisa' d askeri satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminatı 1770 lira ve beher kilosunun mu
hammen bedeli 4 kuruştur. 
İstekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatlarilc birlikte belli gün ve 
ve saatte konıisvona miiracaatları. 1 5 8 9 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Levazım amirliğine bağlı kıt'aat ve müesseselerin ih

tiyaçları için kapalı zarfla münakasaya konulan 1260 
toıı yerli ga71ıane kokuna verilen fiat pahalı görüldü
ğünden bir ay zarfında pazarlığa dökülmüştür. Pazar-
lı_B'ı 12 9 936 cumartesi günü saat onda yc;pılacaktır. 

2 - ~artnnmesi 195 kuruş mukabilinde komisyondan 
verir kömürün tutarı 39060 lira olup teminatı muvak· 
katesi 2929 lira 50 kuruştur. isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki vesikalarla 
pazarlığın yapılacağı Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 317 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
t 

2 

3 

4 

Müs. Tiinı. ihtiyacı içiıı kapalı zarfla (109200) kilo 
bulgur satın alınacaktır. 
Bulg-urun beher kilosu (13) kuruş (50) santim fiat 
biçilmiştir. Tutarı (14742) liradır. 
llıa1esi 24/9/ 936 perşembe günü saat 15 de ve tümen 
satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
isteklilerin ihaleden bir saat eve! teminat akçeleri olan 
(1106) lira ve ihale kanunun iki ve üçüncü madde-
lerindeki vesika ile komisyona müracaat etmeleri. 
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Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Harbiye mektebi ihtiyacı için 1000 ton yerli gazhane 

kokuna kapalı zarfla verilen fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 12 Eylül 936 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 12 de Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bin ton kömiirün tutarı 31000 lira olup teminatı mu
vakkatesi 2325 liradır. Şartnamesi 155 kuruş nmka
bilinde komisyonumuzdan vcı ilir. isteklilerin 2490 
numaralı kanunun iki ve üçüncü maddeleıındeki ve· 
sikalarla pazarlığın yapı' ~cağı komisyona müraca· 
atları. 318 

Mst. Mv. satın almı:ı ~omisyonundan: 

Beher kilo-
Tahmiı. nun tahmin Temiııatı mu-

Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 
L. K. K. S. L. K. 

Un 197700 23229 75 11 75 1742 25 
Un 131200 15744 00 12 00 1190 00 
Un 79200 9504 00 12 00 712 00 
Münakasanın şekli İhale tarihi gun ve saatı 

Pazarlık 15 Eylul/936 salı günü saat 15 te 
" " " .. " " 15,30 da .. .. .. " " " 16 da 

1 - Mst. Mv. kıtaatının üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı 
kapalı zarf usulilc miinakasada bulunan yukarıda cinsi 
ve miktarları yazılı iiç kalem un ihtiyacına talip çık
madığından pazarlıkla ~atın: alınacaktır. 

2 - İhaleleri hizalarındd yazılı tarih gün ve saatlar<la iz-
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mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Şartnameleri hergün komisyonda göriilebilir . 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
,•esika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edec~kler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile birJikte ihale saa· 
tından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 316 

hmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 

491 

Lira K. 
Buca aşağı mahalle eski mecidiye yeni belediye 48 00 
c. eski 65 taj 63 No. lı 58,63 metre murabbaı arsa 

492 Buca aşağı M. eski mecidiye yeni belediye c. 50 00 
56 kapı 62 taj No. lı 74,80 metre murabbaı arsa 

496 Buca aşağı mahalle pınar sokak 2/4 taj No. lı 59 32 
237,28 metre murabbaı arsa 

499 Darağaç soğan - hücum s. 19 eski 13 taj No. lı 85 50 
114 metre murabbaı arsa 

501 Darağaç papağan sokak 2/4 ve 4 eski 611 taj 130 00 
No. lı 159,12 metre murabbaı arsa 

509 Göztepc mesire sokak 2 No. lı 175,75 metre 52 80 
murabbaı arsa 

511 3. ncü karataş Envcriye sokak 93195 kapı No. lı 59 70 
199 metre murabbaı arsa 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 
21-9/936 pazartesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak 



Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. 2008 2008 

m.m. V.den: 

173~ 

Lira~ 
11 "" 63 U" 

117 (fJ 
18 (jJ 

l - Bu sene Ankara'ya nakli mukarrer olan Harbiye o~ 
lu lngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenlerine ~ 
sek okullarda öğretmenlik yapmak selahiyetini ve 
sikalarını ve bildilerini taşıyan lngilizce bir Alro•~ 
üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. iı' 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 1 
5 liradır. ...iJ 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diplo.ma ve bonser'~ 
ve nüfus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğr~fı ·I 
bulttad.ukları memuriyetleri hal tercümesi ve bir •fi!ı 
ile Ankara'da M. M. V. ne lstanbul'da Pang~ 
Harbiye okulu K. müracaatları ve sarih adres Y 'I 
ları lazımdır. Müracaatlar en geç 20/eylul/936 Y' 
dar yapılmalıdır. 24 O. 


