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Irak kabinesi 
Cemal Paşa tarafından teş

kil edilmiştir 

Manevraları Dün as • 
Adliye binası önünde bir vak'a 

Suri~e · ömer, brovnig 
_ı.syanı ı tabancası ı ateş etti 

Gittikçe büyüyor.. JE l k d. . . .. l k k b ve ce en ısını yara ıyara sa .at ıra
lstanbuı, 17 (Hususi)-

Surigede çıkan isyan ha- kan Süleymanı vurdu, fak at öldüremedi 
reketi, gittikçe büyümekte 
ve genişlemektedir. 

Motörlü kıta/arımız ve bataryalanmız manevra sahasına gidigorlar 
Suriye Mebasan Meclisi, 

dün gece toplanmış ve ~a
baha kadar müzakerede 
bulunaıak vaziyeti tetkik 
eylemiştir. 

TRAKYA MANEVRALA.RI FİLEN BAŞLADI 

Son gelen haberlere gö
re, isyanın bastırılması 
için Suriye hükumetince 
.feri tedbirler alınmıştır. 

\.. _) 

Atatürk cephelerde hare
katı takib ediyorlar 

Vaziyet, çok alakalı bir safhaya girmiştir. 
B. Celal Bayar 

Ha- Şehrimize geliyor 
Maahaza rekat, Mavi ku~vetlerin lehinedir. 

şimdiden kat'i birşey söylenemez .. 
Vekiller manevra sahasına gittiler 

1 tanbuJ, 1 i (Hu u i) - Trak.· 
yq maoev:ra)annda bulunacak olan 
\" ugoslnvyı aekeri heyeti bu Hhah 
gelmiş ve merasimle karşılnnmı§tır. 

lleyeı, l ugoslnvya ETklinıbnrbiyei 
Umumiye r i · G n l • ~diçio 
ti~retiodedir. 

Rumen heyeti de, öğleden eonra 
'"purla gclmio, Galatı rıhtımında 
tnera@irnle kar@ılanmı§tır. 1era· 
inıde, Genelkurmay a hnekanı G. 
ABım hazır bulunmu~lur. 

G. Aııım, bu akoam Peropa• 
la tn manevralarda buh.ınacak hü· 
tnn devletler hevcllerine bir ziya· 
fct vermi~tir. • 

Genelkurmay Ba,kaoı l\faH·şnl 
rev:zi Cakmak vann Trıık,,·adnn 

.. ' * J 

dönecektir. 
Bütün devletler askeri he} et· 

leri, yann ak§am l:r.mir vapurile 
l'eldrdaga hareket edecekler \"C 

0 radan otomobillerle manevraların 

Cereyan ettigi Çorlu bavalieiııe gi· 
ileeek J erdir. 

Manisada üzüm ·~: 
bayramı yapılacak '~"\ -----------

Bir şarkı bestelendi. 150 kişi-
lik bir ziyafet verilecek 

davet edilecek ve o gün 'ehir haı· 
tano~ağı donatılarak sabaha kadar 
türlü türlü eAleocelcr tertih oluna· 
calr.tır. Aynca ınüsubakayı kaza• 
nanlara bedi) e~er verilecektir. 

O gün için milli bir üzüm 
şarkısı Lestelenmektedir. Bu ma1-. 
şıo o güllf~ iştirak edecek olan 
binlerce Uanisalı tarafından hep 
bir ağızdan söylenmesi için ıimdi· 
den irab eden tedbirler alınmakta· 
dır. Bugünün şerefine lialkevi ta· 
rafından da 150 kiıilik bir ziyafet 
tt"rtib edilecektir. TEKER 

Bag Celal Bayar 
\lali B. Fazlı Güleç, dün Çeş· 

mc kazasına giclerek pliij köyün· 
deki kfişklcrinde istirahat eden fk. 
tı ead \' ekilimiz B. Celôl Boyan zi· 
ya ret et miıı ir. 

Valimiz, akşam üzeri ıehrimi· 
ıe dönmü~tür. Sayın Vekilimiz, 
yarın ,·eya cuma günü oebrimize 
gelect·k ve Eaternasyoogl fuarı 

açacaktır. 

Çin.Japon muhasamatı devam ediyor 

Dünkü vak'anın faili Ömer 
Dün eııbııb adliJe binası önün· 

de bir blidise olmuş ve Ayet oğlu 
Ôınc1 adıodıı: biri, \"aktile kendisi· 
ni yaralayarak sakat bırakan i\fus· 
tafa oğlu Süleymaoı ölrlürmeğe te· 
ıehbüı etmiı ve attığı kurşunla ııol 
omuzundan ağır surette yaralamış· 
lır. Vak'a ıoyle olmuotur: 

Yaralanan Süleymaoın Bozya· 
kada bir zeytinliği vardır. Bundan 
eekiz ay evel, zeytinliğine giderken 
Ayet oslu Mebmedi zeytinliğindcn 
kendieine aid zeytinleri toplayıp 
lftkarken görmüı ve onu tutarak 
tokatla mı ıtır. 

Ml hmed, tokadı yidikten son· 
ra giderek agabeyei Öwere eikayet 
etmiş, kendisi gra tüfeğini, ağabey· 
a~ ~mer de bir tabanca alarak zey· 
tınlıkte bulunan Söleymanın üze· 
rine gitmişlerdir. Süleyman hunları, 
ıilahlı görünce bir incir ağacım 
siper alarak tabanrasını Öınere 

Yaralanan Süleyman 
ateş ctmif, fakat kurşun isabet et· 
nıenıi;tir. Ömer, Süleymonı herhal· 
de vurmak için bulunduğu yerden 
daha iyi bir } ere geçerken Süley· 
mao arkasından bir kur~un atını~ 
ve onu belinden yarolamıttı. 

Ömer, .Mehmed ve Süleymanın 
o vakittenheri Ağırr.czada muha· 
kemeleri cereyan etmekte idi. 
Ömer, yaralandıktan sonra uzun 
zaman hat1tanede kalmış \"I) netice· 
de hdinden aldığı yaraınn tesirilc 
salı.at kalmıştı. Ayakları tutmaz bir 

hale geldi~i için koltuk değneklerilc 
kendisini sürük.lemeğe çalı~ırdı. Bu 
vaziyetinılen çok millt!e!!sir olan 
Ömt!r, Ağırcezada kendisini }arıılı· 
yan Süleynıanın muhakemesini, 
günü gününe takib etmiş ve evelki 
günkü ~elııede hazır hulunmu§tur. 

- Sonu 4 ncü $ahi/ede -

İstanbul, 17 (Hu usi) - Vt! ... 
lı.iller Heyeti, Trakya manevrala· 
11llda hazır bulunmak üzere hu 
0lı.eanı Çorluya hareket etıni~lcrdir. 

İstanbul, 17 (Bueusi) - Trak· 
>'ıl nıanevralan haşlamıştır. Vaziyet 
lll hlerkeztledir: 

Bay Lütfi Kırdar 
Manisa, 17 [Huııuai muhabiri· 

mizden) - Ilerşeyi çok isabetli 
gören Ye .Mani~anıu umumi haya· 
tına yenilikler katan vali \'e parti 
ba:kanııoız doktor Lütfi Kırdorıo 
işaretile Halkevi, üzüm diyen olan 
yeşil l\lani•ada bu ?Yın 22 inci pa· 
zar günü büyiik hır üzüm bayra· 
mı lıaıırlamaktadır. 

Günler yaklaşıyor! 

Şan-Kay-Şek, <:>rdunun Balkan güreş organizas-
kumanda~~~..:' eline aldı yonu nasll olmah? 

Kumııı ordu, Meriç boyunda 
doornan ordusu ile muharebe 
h.tindeılir. Hareket, bu ııabab ~n· 
falı.ta beraber ba~lamıştır. Bu sıra· 
da Karadeniz kıyıııından kırmızı 
l.ıtdunun hııli harbde bulunduğu 
dt\>letin rardımcısı olan ha~ka bir 
de"Jet ansmu Midye a:ıbillerine 
;~~er çıkarıyor ve Saray kaza ile 
~lıtaııca daAlorına ilerliyor. Kır· 
~lzı ortlunun bir fıı kıı ı, kendili· 
'11den harekete geçi)Or. 

Kır.mızı ordunun, Mnnilrn ıl e· 
tte· n 1 lıoyuıulıı lıazı kıtaatı \ arılır. 
t 

11 11lıır .ia nııı,·i kııvw: t c karşı lıa· 
,t~Cl~ S"<:iyor. A)lıİ zaınnndıı , ls
~lllıııtdaı:ı ııı:\kedilen müte ferrik 
~lı\>"ctler de buulnrn il iı ve edilcrt>k 
lr k • ) V ~l· olordu teşkıl o unuyor. c 

ııı'ıiye sııhillcriac karu)O çıkan düş· 
•ıı kunetlerile temn~a gf'çiyor. 

&ı }( ırnnzı ordu, bundan eonra 
t~qrlllarada }: regli kıyılannda ih· 
~ )apıyor. 

•ııı .Ere~liye çıkan kolordunun bi· 
cı fırkası, Çerkez köyündedir. 

~d l\ırınızı orduya karşı, mavi 
11

• hir yarma hareketi hazırlıyor. 
~ ~enclkurmay llo~ksnı Mareşal 
-~· \ı:; 1 Çakmak, cebheyi dolaşarak 
~.~ııtanlardan izahat aldı ve Ata· 

t arzı malömat etti. 

Üzümün elırnnomik durumunu 
belirtmek ve ınüstahsillerimizi teş· 
ci etnıek maksndile tcrıi!ı edılro 
bu program çok geniş \P. zengin· 
dir. Du bayrama hütiin köy liiler 

Irak kabinesi 
Cemal Paşa tarafın

dan teşkil edildi 
IlağılaJ, 17 )Rad) oJ - Irak 

K rah GnziyüJe,·el, yeni Jı..ahinenin 

te~kilioe Cemal Paşayı memur el · 
nıiş ve muınaih·yh, kabineyi tcşl..il 

ederek li te> i Krala takdim eyle· 
miştir. 

Kahire, 17 (A.A.J - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Irak lubinruıi dün akıam istifa 
etmiştir. 

Kudüs, 17 [A.A.) - Royter 
muhabiri bildiri) or: 

Irak ordusunda ciddi karı~ık· 
lıklar çıktığı hakkında burada te• 
yid olunmıyan kuvvetli ıayialar 
deveran etmektedir. 

Telefon mubah 

Japonya, mütemadiyen Çine asker sevke.
1 

• d•• • •• • • 
dijor. Vaziyet çok vahim görülüyor zmıre uşen vazıfe muhımdır, 

Pekin kapısından bir görünüş 
Nankin 17 (Radyo)- Nan· ciye Nezareti namına soz söy-

kin Japon sefarethanesi erkanı }emeğe salahiyettar bir zat, 
Japonyaya dönmüştür. laima mahalli bir iş olarak 

Sekiz lngiliz harb sefinesi kalm1ş olan Şimali Çin me· 
Şanghay sularında bulunmak· selesinin Şanghay vekayii ile 
tadır. Bugün bir İngiliz kru· hiçbir alakası olmadığını söy· 
vazö. Ü de Nan · 

dikkat etmeliyiz .. 
Yazan: Sadullah Çifıçioğlu • f tnnbul 

Yakında lstanbulda güreşecek olan maruf ecnebi 
güreşçilerinden bazıları 

Sayın okuyuculara bundan evel Bugünkü mevzu münhasıran 
yaıdığım küçük bir makalemde beş Balkan devletinin iştirak ede· 

güreeçilerimizin beynelmilel vazi· cegi ve Lu sırada da büyük bir 
yellerini izah ve bu milna ebelle ehemmiyeti haiz olan fuar orgaoi· 

Balkan güreolerinde Türkiyenin va· 
ziyeti ve bize Balkanlarda en fazla 
rakip olacakları zikrctmi \'C 

zaeyonu yanında lzmirin epor iele· 
rincleki bilgi ve knLiliyctiniu bir 
aynası mahiyetinde olan Balkan 



Sayfa 2 

~ALQ 
Boşanma meselemiz -·----Bugı nuıı nıenı:ulnnndon biri ele "ho~aoıunğı kolnylaştırıu it ım, zor· 

luştarmak mı luzım oldugu,. ılur. Uuzı miinıw,•erlcrimiz, nilc müc e e İ· 

uin seltiwetioi ve yaşnmalfınt bo,anmanın şimdiki ıkı şartlnrn tabi olu· 
ıunda buluyorl r. Bir xı mıun gor ıİ e, bo,anmn ı kolnJlaştırmak daha 
doğrudur. 

• 
• 

\ aktile, yani izdivnçtn şeriaıin itlik im olduğu devirJerde bo,anmn 
tek taraflı lıir keyfiyetti. Evlenmede her iki t ırnfııı rıza ve mm·afn. 
kati nlmdığı W.lde, bo~aoıucı keyfiyeti kocıı} a bmıkılmı~tı ve im ke) f İ· 
yeı, ne uzun lıir tnhhl \ e tahkik, ne ele nir <leruııi, kli vı~ vicdıınt 

mera ime tal>idi. Erkek, en küçük lıir hiddetin sevki ile, dudnklnrı· 

um arasından lt..iiçfik lıir cümle çıkımnca, izdi\·aı: ıuüe c e i, içinde tıı· 

§ıdığı biçare kadın \'e fBHUların bn~lllll yıkılıverirdi. flu bir boenoma 
değil, gokteo yere düşen bir yıldınmdı sanki.. 

Erkeğin bu hududsuz hareketi, kendi vicdaıundan başka lıiçbir nw· 
euliyet ve mccburiy<'tle ınuknyyed değilcli \'e onun içindir ki, kadın, a ır· 
larca, aile müessesesinin bir teuıeli, bir orta~ı değil, r.rkegiu esiri. u~agı, 
bir cümle ile kapıdan tılııo, bir cumle ile pcnc reden alın. n biçare 
birveydi .. 

İnkılab, aile müe e e ini akıntıya gotüren ve kadınıu insani ve 
HJI hüviyetini paçavraya ÇC\'İreo lıu crint sietemini ortadan kulchrdı ''e 
i~iVaCl, modern lıir cemiyetin nıulıtelif kıymet \"C dü§üncelcrinin mu· 
basulası olan bir kanuna tahi tıılto. llu kanunun getirdiği buyfik saa. 
deli idrak etmeme!.;: imkfınaızdır. ı:n· lıı, medeni lllem muvacehe inde 
yerini gülünt du~üren bir lekeyi [evet, e ki şekil tıım hir leke idi) or· 
tadan kaldırmış oldu .. 

Fakat bo~anmap dar, çetin bir ç rçe,·c içinde tutmak doğru muclur~ 
Fikrimi:ı:ce, bayır, ho anma bnkkmdaki bn~larm zorluğu \C nAlam· 

lı~ı, aile mfıe e esinde hakiki bir geçinme auılf'linin hukiim sürdii"üue 
deUHet ed~ıııe:ı: 'e bıı itibarladır ki, bi:ı:: 

- Hayır -diyoruz· lıiiyle ı:ılıdidlcri arıırmnk dc~il, gf•\ şet nwk 

lilzımdır. 
Bu hu uetaki du~üncelcrimi yonııki nü h:ı> n lıırnkı) orıım. 

işgüzar bir kız! 
lngilterenin Suvis kasaba· 

sında 18 yaşlarında güzel bir 
kız, bir gün aklınca bir şaka 
yapmak istemiş ve cenubi Af
rikada Yuhansburg şehri be· 
tediye reisine bir resmini gön· 
dermiş ve kendisine bir koca 
bulmc.sını rica etmiştir. 

Belediye reısı, mahiyeti 
• oldukça kaba - bir şakadan 
başka bir şey olmıyan bu ta· 
lehi ciddi telakki etmiştir. Kı· 
zın resmini gazetelere vermiş 
ve ikinci gün 8 delikanlının 
talip çıktığını görmüştür. Bun· 
ların içinde genç ve zcngm 
olanlar da vardır. 

Belediye reisi 8 talibin re· 
sim ve tercümei ha\lerini kıza 
göndermiş, kız da bunların 
birini seçmiştir. 

Şimdi, kız evlenmek üzere 
Yuhansburg şehrine gitmekte· 
dir. 

Şarap şerefine! 
• • er hafta Pazar günleri 

Paristen hususi bir avizo treni 
kalkar; bu trenin adı " Ömer 
Hayyam,. dır; yani şarabı en 
iyi terennüm eden rübaiyat 
sahibi meşhur Ömer Hayyam! 

Bu tesmiye haksız değildir. 

Çünkü tren sadece şarap 
merkezi olan istasyonlara uğ· 
rar ve avizoya iştirak edenler 
en nefis şarapları yerinde İç· 
mek fırsatını bulurlar! 
Siyah ve sarı yağmurları 

lngiliz fen cemiyeti, 1932 
senesinde Londraya yağmış 
olan siyah ve sarı yağmurlar 
üzerinde derin tedkikler yap
mıştır! Evet, 1932 senesinde 
Taymis şehri havzasına sarı ve 
siyah yağmurlar yağmıştır. 

Bu renkleri, yağmur tane· 
)erine karışan kumlar husule 
getirmektedir. Ve bu renkli 
kumlar da cenubi Amerikadan 
gelmekte imişi 

1903 senesinde yağan sarı 
yağmur yüzünden lngiltereye 
Sabravıkebirden 10 milyon ton 

Saime Sadi 

Garip bir müsabaka 
Birleşik Amerikada gazete· 

ciler sendikası garib bir mü· 
sabaka tertip ve müvezzilerin 
içinde en iyi bağırana müka· 
fat vadetmiştir. 

Müsabakaya binlerce mü· 
vezzi iştirak etmiş fakat birin· 
ciliği bir zenci çocuğu kazan· 
mışbr. Bu çocuğun sesi hem 
çok kuvvetli hem de müzık 
kadar tatlı imişi. 

En seri mahlOk 
lngilterede Roçester şehir 

üniversitesinde tayyareler için 
en muvafık bir şekil tedkikah 
yapılmaktadır. Bu tetkikat 
sırasında sinekler nazarı itiba
ra alınmıştır. Yapılan araştır· 

malarda bir cins sineğin en 
seri mahlük olduğu anlaşıl
mıştır. Bu ~inek saatte 1440 
kilometre katediyormuş ve 
eğer hiç durmadan uçsa, 24 
saatte arzı devredebilirmişl. 

B. Ruşen 
Ağır ceza-
da beraet etti .• 

Vazife esnasında zabıt katibi 
B. Avni Yılmazı tahkir etmekle 
maznun Kemalpaşa kazası ha· 
kim muavıni B. Ruşenin Ağır
cezada muhakemesi sona er· 
miş, suçu sabit olmadığından, 
beraetine karar verilmiştir. 
On sene bir ay hapis 

Seferihisar kazasının Here· 
ke köyünde Mehmed isminde 
birine attığı tabanca kurşu· 
nile yanındaki arkadaşı Hüse
yini öldürmek kasdile yaralı· 
yan Mehmedin Ağırceza mah
kemesinde Temyiz mahkeme· 
sinin nakz kararı üzerine 
cereyan eden muhakemesi ne· 
ticesinde evelce verilen karara 
göre on sene bir ay ağır 

hapsine karar verilmiştir. 
B. Adil Sayar 

lstanbulda bulunan Vilayet 
Hususi muhasebe müdürü B. 
Adil Sayar şehrimize dön· 
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Bergama ve 
Dikilide .. .. 

Zirai vaziyet çok 
iyidir 

Vilayet ziraat müdürü Bay 
Nadir Uysal, Bergama ve Di
kili kazalarında zirai vaziyeti 
tetkik ederek şehı im ize dön· 
müştür. Bu ıki kazada zirai 
vaziyet fevkalade iyidir. Bu · 
sene zeytin ağaçları geçen 
seneye nisbetl üç kAt mah· 
sul ver~cektir. iyi bakımlı 
pamuk tarlaları da verimlidir. 
Sahiplerini güldürr,cektir. Pa· 
muk para ediyor diye hl!rkes 
pamuk ekimine ehemmiyet 
vermişse de bir kısım müstah· 

sil lazımgelen ihtimamı göster· 
mcmişlerdir. 

Geçen sene başka yerden 
tohumluk arıyan bu mıntaka, 
bu yıl komşulnrına tohumluk 
ve yemeklik satabilecek vazi· 
yettedir. Hububat da çok gü
zeldir. Tütünler, havanın ku· 
rak gitmesi yüzünden kuvvetli 
ve taban olan yerlerde fov· 
kala de güzel olmuştuı. 

Tren kazası 
Bir köylünün aya~ı 

kesildi 
Dün Cumaovası istasyonun· 

da bir tren kazası olmuştur. 
Aydından lzmire gelmekte 
olan trene, Cumaovası istas
yonundan ge erken binmek 
istiyen ve atlıyan Ömer oğlu 
Mehmed namında bir böylü, 
rayların üzerine düşmüş ve 
sağ ayağı avgon tekerlekleri 
altında kalarak dizkapağından 
kesilmiştir. Ağır yaralı halde 
memleket hastanesine kaldı

rılan Mehmedin vaziyeti teh· 
likeli görülüyor. 

Mebusları. 

mızın tetkikleri 
Şehrimize gelmiş bulunan 

mebuslarımız Bn. Benal Nev· 
zadla, B. Rahmi Köken, B. 
Kamil Dursun, B. Sadeddin, 
müntehiblerile hasbıhaller ve 
temaslarda bulunmak, ayni 
zamanda muhtelif mevzular 
üzerinde tetkikler yapmak 
üzere evelki gün Kemalpaşaya, 
dün de Urla ve Seferihisara 
gitmişlerdir. 

Karadeniz 
vapuru 

Bugün fuar için 
hareket ediyor 

Denizyolları işletme idaresi
nin Karadeniz vapuru, fuar 
ziyaretçilerile ekspozanları ge· 
tirmek üzere bugün lstanbul
dan izmire gelmek üzere ha
reket edecek ve ayni gün ak· 
şanı üzeri . lstanbula dönecek· 
tir. Bu fevkalade seferi yapa· 
cak olan vapurla gelecek yol· 
cu ve ziyaretçilerin pek çok 
olduğu haber alınmıştır. 
Telef edilen domuzlar 

Son on beş günde Vilaye· 
yetimizin muhtelif yerlerinde 
146 yabandomuzu öldürül· 
müştür. Vilayetin 1936 senesi 
mükellefiyeti (7000) domuzdu. 
Mücadele müddeti üç ay daha 
temdit edildiği halde telef 
edilen domuz miktarı 4466 ya 

Ebe Bayan Sıdikay 
söz atan Galib --"Ben ha/iskan Türküm, Türk 

lüğü tahkir etmedim,, diyor 
F oçada belediye ebesi Bn. 

ilk l•ncı•r du••n akşam Sıdikayı taşla yaralamak. 
Türklüğü tahkir etmek, vazife lzmire geldi =~ören jandarma ve bekcilere 
silah atmakla meznun Yahya 

~-----~-.~·___,.._, __ ~~ 
1. • [ B J oğlu Galibin muhakemesine ncir ve üzüm pıyasa arı yarın orsaaa dün şehrimiz Ağırceza mah· 
yapılacak toplantıdan sonra açılacak kemesinde başlanmıştır. 

Bu senenin ilk incir mahsulü, 
dün akşam Germencikten iz. 
mire gelmiştir. İncirleri getiren 
kamyonlar, bayraklarla süs· 
lenmişti. Dün akşam, Yemiş· 
çarşısında toplanan incir işçi· 

leri, ilk incirin İzmire getirilmiş 
olması sebebile bayram yap
mışlar, çalgılar çalarak eğlen· 
mişlerdir. 

Bugün Nazilli, Aydın, Ger· 
mencik ve incir mıtakasındaki 
bütün istasyonlardan incir yiik· 
letilccek olan hususi bir tren 
bu akşam lzmire gelecek ve 

incirler, Alsancak istasyonun· 
dan sabahleyin erkenden satı· 
cıların mağazasına taşınacaktır. 
Evelce verilmiş olan karar 
mucibince üzüm ve incır pi· 
yasaları, yarın öğleden eve) 
açılacaktır. 

Saat on birde üzüm satıcı· 
laı"ile alıcıları borsada topla· 
nacak ve üzüm fiatini tesbit 
ederek satışlara başlıyacaklar
dır. Üzüm piyasası açıldıktan 
az sonra da incir satıcı ve 
alıcıları toplanarak incir satış 

fintini tPsbit edeceklerdir. 

İzmirin büyük iktısadi. bayramı 

Belediye reisine bazı 
salahiyetler verildi 

Paraşut kulesinin inşaatı bitmiş 
olduğundan iskeleler söküldü 
iznıir 20 Ağustos ikt1sadi 

bayramına haz1rlanmaktadır. 
Bu sene fuardnn f zmirin ka
zancı çok büyük olacaktır. 

Şimdiden İzmirde fevkalade 
kalabalık vardır. O gün şehrin 
her tarafı donanacak, geceleri 
de elektrikle fevkalade tenvi· 
rat yapılacaktır. Fuar sahasın· 
daki hazırlıklar bitirilmek üze· 
redir. Fuarı açacak olan lktı· 
sad Vekilimiz B. Celal Bayar, 
yarın veya Cuma günü lzmire 
gelecek ve fuarı açarken mü· 
him bir nutuk irad edecektir. 

Fuar ranseyinrnan büroları, 
şimdiden faaliyete geçmiştir. 
lzmire gelenlere rehberlik 
eden büro, :ziyaretçilere dilek 
ve sorguları hakkında malu
mat vermekte ve yabancıları, 

terfik ettiği rehherlerle gez· 
dirmcktedir. 

Dün toplanan belediye dai· 
mi encümeni, belediye reisine 

• 
bazı salahiyetler vermiştir. Bu 
salahiyetler şunlardır: 

Gıda maddelerine hile ka· 
rıştıran ve müşterilere ıyı 

muamele etmiyen esnafa para 
cezası tarhedilecek ve lüzum 
görülen dükkanlar muvakkaten 
kapatılacaktır. 

Paraşüt kulesile sıhhat mü· 
zesinin inşaatı bitmiştir. Para· 
şut kulesiııin üzerindeki inşaat 
iskeleleri, dün tamamen sö
küJmüştür. Çok muhteşem bir 
eser olan kuleden, fuar esna
sında paraşutla atlamalar ya· 
pılacaktır. Sıhhat müzesinin 
hazırlıklarına devam edilmek· 
tedir. 

Kozak fıstık çamları 
ıslah edilecek 

Ankaradan mütehassıs bir heyet getirti
lecek, çamlar halkın malı olacak 

Bcrgamanın Kozak nahiye· Ziraat Vekaletine müracaat 
sinde dört, beş milyon fıstık edilmiş ve tetkikat için bir 
çamı ağacı vardır. Devlet or- heyet gönderilmesi istenmiştir . 
ınanı sayılan bu çamlıktaki Bu heyete, vilayet ziraat mü· 
ağaçlar, bazı seneler mahsul dürü de iltihak edecek ve 
vermemektedir. Bunun sebebi, Kozak ormı.nlarında tetkikat 
birçok ağaçların fazla yaşlan· yapılacaktır. Kozak ormanla-
mış olmasıdır. Hatta ihtiyar 

rının, orman halinden çıkarıl-
ağaçlardan bir kısmı, kuru· mast ve halka mal edilmesi 
muştur. Viliiyet ziraat müdürü 

B. Nadir Uysal, bu fıstık çam· 
ları için şimdiye kadar müte· 
addit defalar mütehassıs gön· 
derilmek suretiie tedkikler ya· 
pılan Kozak çam ormanlarında 
kendisi de tedkikat yapmış, 
bu ağaçlardan her sene mah· 
sul alınabilmek için ne gibi 
tedbirler alınacağını tesbit et· 
miştir. Devlet ormanı halinde 
kaldıkca buradaki çam ağaç· 
!arının bakılması imkansızdır. 

Onun için eşhasa mal edilerek 
bakılması lazımdır. 

Mütehassıslardan bazıları; 
ağaçlarda ilkahın olmadığın· 

dan bahsetmişler, temizlık ve 
bak1m sayesinde ağaçlardan 
herscne mahsul alınabileceği 
neticesine vaı ılmışt1r. imar ve 

esastır. Bu suretle ihtiyar ağaç
ları kestirmek için bir fen he-
yeti tetkikat yapacak, bu ağaç· 
ların yerlerinde yeni ağaçlar 

yetiştirilecektir. Devrilmiş ola· 
rak ormanda kalan ağaçlar, 

yangın tehlikesi içi~de ve ha
şerat yatağı halindedir. Bunlar 

mahrukat olarak kullamla· 
caktır. 

Alınacak yerinde tedbirlerle 
şimdikine nazaran )ıllık fıstık 

çamı istihsalatı beş katına çı· 
kanlacaktır. Fıstık çamları, 
zeytin gibi memleketimize yeni 
bir servet kaynağı temin ede· 
cektir. 

Esnaft teftiş 
Belediye Reisi Dr. B. Beh

çet Uz, dün muhtelif esnafı 

Bn. Sıdika vak'ayı şöyle 
anlatmıştır: 

- Bir gün, F oçanın büyük 
deniz mevkiine gidiyordum. 
bir hastaya bakacaktım. Maz:· 
nun Galib, beni görünce söı 
attı, o sırada oradan geçef1 
Mehmed kaptana: 

- Bu kimdir? diye sordunl· 
- Yanyah Galibtir, dedi· 

Bunu der demez, Galib der 
hal yere eğildi, taş toplamak' 
ve bize atmağa başladı ,ı't 

hem beni, hem de kapt•" 
Mehmedi koğaladı. Attığı t•f 
lardan biri kalçama geldi, bt' 
ni yaraladı ve ayni zamandı' 

- Hain Türkler, dedi ,. 
Türklüğü tahkir edici bl~ 
sözler daha söyledi. Fıık11 

ben şahsi davamdan var.f 
çıyorum. 

Maznun Galibe soruldu: 
- Ben lıaliskan Türkiİ 

hiç bir zaman Türklüğe ' 
Türklere hakaret etmem. sııııı' 
düşünmedim. Kuva):ı millİft 
zamanında cephede çatıştı~ 
Vak'a günü, büyük deniz '111~ 
kiine giderken elimdeki ~ 
tom, bu kadının koluna d ' 
miş Mehmed kaptana: d~ 

- Bu adam kimdir? 
sordu. , 

Arnavud Galib. Dedi. ~ 
de fena halde kızdım, çii ~· 
ben Arnavud değil, Tür~ 1~ 
zoruma gitti, Mahmede 
attım. . ~ 

Şahit manifaturacı Alı ·Jel 
Mehmed kaptan dinlend~ 
Maznun Galibin, hem e d' 
taşlayıb yaraladığını, he~{ 
Türklüğü tahkir ettiğini~/ 
dil~r. Bekçi Ahmed ve ~ 
med ile jandarma Ihsan ~ f 
şı da dinlendiler. Gali~1 (/. 

kalam ağa gittikleri vakıt. J 
libin, bekçi Ahmede bıf tıif 
silah attığını ve kaçtığı111'ıJ' 
ay sonra gelerek teslim .

0 f 
ğunu söylediler. ŞahitJerl';I 
zıları gelmemişti. o;;;
celbi için muhakeme, 
bir güne bırakıldı. 

Teltiş ~1 
Vilayet jandarma ~~~ 

Binbaşı B. Hulüsi ı• it' 
teşkilatı~• ~ef~iş için 1 ~ 
zasına gıtmıştır. 

ihracat kontrolör ,d 
naf11#d~" 

Şehrimiz Ticaret O ıııtı. 
açılan kursa üzüm ve. P' .ıetl 

· ırı. ' ihracatını kontrol ıç t ~ 
tirilmekte olan ihr•"\'efl 
trolör namzedlerine. J' 
dersler sona erıniştırİeb~ 
sörler tarafından, tı' beı 
tezler verilmiştir. 'fa e 

111
e 

lerini hazırlamak!• 
dürler. 
-------

Fransa~ 
Ve Filisti!'. hiJI 

dahi /ngılı~ P _,,,f 
Londra, 17 (Ra~~o) ı-f 

sa hükumeti, l~g!h~ir il 
Nezaretine verdığı ~tl1 

Filistin hakkındaki no 
zarını bildirmiştir. . p 

Bu notada lngil~t ' 
bazı noktaları tenk• dili' 
te ve hududlarda. t• 

T 
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Asilerin !~Satander' Üzerine 
' 

hücumlarır ~devam ~ediyOr 
·--

Milisler,yirmi taburla iştirak ettikleri Montekastro 
harbini büyük zayiatla kaybetmişlerdir 

Salamanka, 17 (Radyo) -
Asilerin Santander cephesin· 
deki taarruzu devam etmek· 
tedir. 

Rus tayyarecilerinden 
hala haber yok . Raynoz kasabası ve köyleri 

işgal edilmiştir. Harp adım 

adım devam etmektedir. Krasin vapuru üç tayyare ile 
Sentiloda Faslı askerler beş 

tepeyi zaptelmişlerdir. araştırmalara devam ediyor 
Yeniden sekiz kilometre /" "'\ Moskova, 17 ( Radyo ) -

ileri hareketi yapılmış ve piş· Atatürk Moskova ile şimali Amerika 

darlar Satandere 55 kilometre Zonguldak halkının şUk- arasında tayyare ile seyahate 
yaklaşılmıştır. ran telgrafma cevap çıkan Rus tayyarecilerinden 

Salamanka, 17 (Radyo) - henüz sarih malumat alına· 
verdiler. 

Asi kuvvetler Satander cephe· mamıştır. Radyo postalarında 
sinde Makopeyi ve dağ geçit· Zonguldak, 17 (A.A.) - bir ses geliyorsa da, bu sesin 
!erini işgal ederek iki kilometre Kömür yolunun Çatalağzı tayyarecilerin sesi olup olma· 
daha ilerlemişlerdir. ile Zonguldak arası inşaatı· dığı anlaşılamıyor. 

Deniz kısmında asiler Mon- nın bitmesi ve demiryolunun (Krasin) adındaki vapur, üç 
kastroyu almışlardır. Burada Zonguldağa girmesi muna· tayyare ile araştırmalara de-
küçük bir inşaatıbahriye tez- sebetile Vali ve Parti baş· ediyor. 
gahı vardır. 800 esir alınmrşt1r. kanı tarafından halkın çük- Amerikadan da araştırma· 

Milislerin zayiatı pek çoktur. ran ve tazimlerini sunan tel· lara başlanmak üzeredir. 
Bu harplere iştirak etmiş olan grafa Atatürk şu suretle mu- Moskova, 17 (A.A.) -
milisler yirmi taburdu. kabele buyurmuşlardır: Moskova ile şimali Amerika 

Madrid, 17 (A.A.) - Dün 8 arasında tayyare seferleri ter-
. Halid Aksoy tibine memur hükumet komis· 

Cumhuriyet kıt'alan Giempoz· Vali ve C. H. P. llyön-
nelas mıntakasında Kilometre yonu aşağıdaki tebliği neşret-

kurul başkanı miştir: 
12 hizasında işgal ettikleri Demiryolunun kömür ilinin 16 Ağustos tarihinde kutup 
mevzilerden bir kilometre ka- merkezine ulaştığı mesut ha· telsiz istasyonlan ile mütead· 
dar ileri gitmişlerdir. Asilerin di~esini bildiren telgrafınızı did diğer istasyonlar müte· 
şiddetli mukavemetine rağmen büyük memnuniyetle aldım. madi surette Levanevskinin 
birkaç siper zabtedilmiştir. Bu münasebetle muhterem tayyaresindeki telsizin tul mev-

Bilbao, 17 (A.A.) - Nas· kalkın bana karşı gösterdik· cesi üzerinde dinlemişlerdir. 
yonalistler Barello, Chirco, leri yüksek duygulara teşek- Bugün de sarih birşey kay-
Aeroya kasabalarını ve San- kür ederim. dolunmamıştır. Yalnız birçok 
tanderin 55 kilometre cenu- K. Atatürk ) defa ayni tul mevcesi üzerinde 
bunda kain Beinosa şehrini · \. _) çalışan bir istasyonun anlaşıl· 

------~----------------işgal etmişlerdir. Bu sabah mıyan işaretleri işitilmiştir. 
Santander, 17 (A,A.) - Tayyarenin telsizinin işlemekte 

Yapmış oldukları şiddetli taar- Ç k b • • olduğu fakat bazı arızll.ları 
ruzlara rağmen Nasyonalistler 1 an ır şayıa bulunduğundan fena işitildiği, 
Reinosayı işgal edememiş- lstanbul, 17 (Hususi) - Bu gayri varid değildir. Dinleme· 
lerdir. sabah Akdenizde ikinci bir lere devam olunmaktadır. 

Madrid, 17 (~.A.) - As· lspanyol gemisinin, meçhul Krasin buzkıran gemisi Smit 
keri mahfiller Toledo ve Ta- bir denizaltı gemisi tarafından burnunda benzin tahmilini bi· 
laverada asi hatlarında isyan batırıldığı hakkında bir şayia tirmiştir. Halen tek motörlü 
çıktığmı bildirmektedirler. Bu çıkmış ise de, teeyyüd etme· üç hafif tayyare yüklemekte· 
mahfiller dün sabah asi hat· miştir. dir. Bu tahmil işi de 17 ağus· 
ıarında şiddetli tüfek ve mit- Güzel san' atlar tos sabahı bitecek ve gemi 
ralyöz ses\eri işitilmekte oldu· akademisinde Alaskaya ve oradan da daha 
ğunu ilave etmektedirler. şimallere gitmek üzere denize 

Asi tayyarelerinin Talavera· Beş sergi birden açıldı açılacaktır. 
h lstanbul, 17 (Hususi) - Bu· nın üzerinde uçarak şe re Kutub tayyarecisi Sadko 

1 •· gün, Güzel san'atlar akademi· 
bomba attıkları gör5 müştur. çift motörlü N-2 deniz tayya· 

~ sinde (resim), heykeltraş, (te~ 
Bay Alı. Rıza , 1 ) resile Okotskdan Anadır ır· 

yini san at ar , (afiş) ve (tarihte 
Sl' ı"rd v'ılaAyetı' Ku"ltu"r dı'rek· k ·· ) l k mağı üzerindeki Morkovaya aragoz o ma üzere beş 

törü ve Halkevi başkanı Bay sergi açilmıştır. varmıştır. Bu sabah Morkova · 
Ali Rıza bir aylık mezunıye- dan Yellene doğru hareket 
tinin bir kısmını lzmirde ge· Çekirdeksiz üzüm edecektir. 
çirmek üzere şehrimize gel- lhracatmın murakabesi Moskovada 3-Ant tayyare· 
miştir. hakkındaki nizamname sine benzin depoları yerleşti· 

ANADOLU
•ı tasdik edildi.. rilmektedir. Bu suretle bu tay-

İstanbul, 17 (Hususi) - Çe· yarenin uçuş kabiliyeti 3500 
kirdeksiz kuru üzüm ihracatı- kilometreye çıkarılacaktır. -----

Günlük siyasal gazete 
Sahip ,.e başyazgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı i~leri 

Mildflrü: Hamdi Naz.bet Çançar 

ldarebaneai : -
İzmir lkinci Be) ler soka~ 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
l'elefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruetur. 
Y •hancı memleketler için .enelik 

abone ücreti 27 liradır 
Reı yerde 5 kuruotur 

c -Gnu geçmio nöshalar 25 konıotvr 
~ 

ANADOLU MATHAASlND.A 
BASILMI~'TIR 

nın murakabesi hakkındakini- Sicilva 
zamname, Vekiller Heyetince ..,, 

tasdik edilmiştir. manevraları 
.Bolu köyleri 

Telefonla merkeze bağlandı 
Bolu, 17 (A.A.) - Bolu 

merkez kazasının 196 köyün
den 188 köyü talefonlarla 
merkeze bağlanmış, 8 köyün 
telefon tesisatı da bitmek üzere 
olub 1 Eylul 937 bütün köy
lerle merkez arasında telefon 
muhaberesi temin edilecektir. 
Köylüler çok memnun olub 
köylerine telefon çekilmesinde 
istical ve biribirlerile musaba· 
ka etmektedirler. 

Roma, 17 (Radyo) - Sicil· 
ya manevraları devam etmek
tedir. Kızıl parti, sol sahili 
geçerek mavilerin motörlü 
kuvvetlerine taarruz etmiştir. 

Kızıl partinin solunda Mar· 
marika kıt'aları vardır; bunlar 
işgal edilen yerlerde birleş· 
mektedir. Maamafih sabaha 
kadar bu taarruz bir netice 
vermemiştir. 

B. Mussolini kızılların ihJa
cat harekatında hazır bulun
muıtur. 

'-~- Alsancakta kurulacak 
~'1fld:J&1tmı yeni liman 

Kan davası 
Geçenlerde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin çıkardığı bir 
kanunla tepesine bir yumruk 
inen şu mel'un ve habis kan 
davası, meğer medeni Fran-
sada da daha geniş ölçülerde 
hüküm sürüyormuş. 

Dünkü nüshamızda sütun· 
larımıza geçirdiğimiz ve bir 
zincir halkası halinde teselsül 
eden vak'ayı okumuşsunuzdur. 
Y ekdiğerine girift olmuş ve 
adeta insanın kavrayışını bile 
karıştırıp acze düşüren bu 
şenaat, ta Kabille Habil dev· 
rindenberi başlamış, asrımıza 
kadar sürmüş ve mahiyeti iti· 
barile bundan sonra da yaşa· 
mak ve hüküm sürmek isti· 
dadını kazanmıştır. 

Kan davası, benim fikrimce, 
dedelerimizin henüz kuyruk-
larını düşürmedikleri, mağara 
ve ağaç kovuklarında yaşa
dıkları zamana bile uymıyan 
bir ruh ve kafa dalaletidir. 
insanın muhakkak ki, canavar 
ve hayvan tarafı da vardır .. 
Bazan tahteşşuurumuzda gö
züken kaynaşma ve indifalar, 
bütün ıstıfanın ve bütün terbiye 
ve telkinlerin teşkil ettiği en 
kalın kabuğu bile çatlatarak 
bizim bu parçalıyıcı, azgın, ha
ris ve korkunç tarafımızı or· 
taya atmıyor mu?. 

Et yimiyen mahlukta bile 
ayni insiyakın kanunu hüküm 
sürdüğüne göre, bizim gibi 
asırlarca et yiyen ve otuz iki 
tane diş taşıyan bir mahlukun 

da bir istisnaiyet kazanabilmesi, 
ancak alacağı terbiyenin kuv
ket ve salabetine ve geçire· 
ceği ruh ıstıfasının hakiki ve 
cezri oluşuna bağlıdır. Yoksa, 
işte böyle, köpek gibi kan 
izinde yürüyenler de çıkacaktır. 

Kanun ve nizamdan sarfı 
nazar, en küçük kabile ve 
aile teamüllerinin, örflerinin 
cari bulunduğu en eski devir
ler de dahi, ancak hadisenin 
heyecan ve asabi devresine 
mahsus bir intikam ve mu
bele hareketine akıl yatabilir. 
Fakat zamanları geriye atarak 
batından batına geçerek, git
tikçe koyulaşarak ve korkunç· 
laşarak yürüyen bir intikam 
davası, bugün olduğu kadar 
o gün için de insana yakışmı
yan en şeni bir fikri sabittir. 
Kaldı ki, bugün ferd, bütün 
varlığı ile kendini cemiyetin 
nizamına bağlamıştır. Ve her 
şey, bu cemiyetin kanunları, 

nizamları ve vicdanı içinde 
yürür, halledilir. 

Fransadaki hadise, bütün 
medeni etiketlere rağmen, ha· 
la ve hala birçok insanların 

pantalonlarının içinde ve ipek· 
li roblarının altında kuyruklar 
sallandığını ve vahşi, korkunç, 
hodgam tarafımızın henüz 
manevi bünyemizden tamami· 
le silkinip uzaklaşamadığını 
gösteriyor. 

Uzun kulaklarını görünce 
"eşek,, dediğimiz o biçare 
mahluku, neden bu kadar ha
kir görüyoruz? O ki, birço· 
ğumuzdan da msan, daha 
asildir. 

Yalan mı? 
Orhan Rahmi Cökçe 

Abbas Halim Paşa 
Mısırda bir amele par

tisi kuracak 
Kahire, 17 ( Radyo ) -

Prens Abbas Halim Paşa, bu 
hafta lngiltereye gidecektir. 
Prens, amele ve liberal fırka· 

larile temas edecek ve Mısırda 
bir amele partisi kuracaktır. 

Eşya, vapurlardan doğrudan doğruya 
vinçlerle şimendifer vagonlarına konacak 

Londrada Gibs müessesesi 
~ ahibi B. Gibs ve mühendis 
arkadaşları tarafından İstanbul, 
Zonguldak limanlarından sonra 
İzmirde tetkikler yapmışlardı . 
Bu tetkikler neticesinde Al· 
sancak mevkiinde yeniden bir 
liman kurulması kararlaştırıl· 
mıştı. 

Alsancak mevkii yepyeni, 
modern tesisatı havi bir liman 
haline sokulacaktır. Mühendis· 
ler suların cereyanını rıhtım 
kısımlarındaki derinlikleri mu· 
vafık bulmuşlardır. Ancak fır· 
tınalara karşı büyük bir dalga 
kırana ihtiyaç göstermişlerdir. 
Mühendislerin bu fikirleri de 
kabul edilmiş ve yapılacak in· 
şahab meyanına bir de dal· 
gakıran ilave edilmiştir. 

İstanbul limanına alınacak 
olan son sistem, vinçlerden 
lazım olduğu kadar İzmir 

Çek - Leh 
Münasebatı ıslaha 

muhtaçtır 
Prag, 17 (A.A.) - Ceteka 

Ajansı tebliğ ediyor: 
Gazeteler B. Hodzanın Slo· 

vak lideri B. Hlinkaya Polo
nia Restitua nişanını kabul 
etmesine müsaade eylemesin
den dolayı müttefikan mem· 
nuniyet izhar etmektedir. B. 
Hlinka balihazirda Lehistana· 
da gayet dostane bir kabule 
mazhar olmuştur. 

B. Hodzanın karan Pragın 
Varşova ile mukarenet arzu· 
sunda bulunduğunun bir de
lilidir. 

Malum olduğu veçbile iki 
memleket arasındaki münase· 
bat ıslaha muhtaçtır. Ve bir
kaç senedenberi hiçbir Çe· 
koslovak adamı Leh nişanını 
almamıştır. 

Mısır 1ahvilatı 
k.azanan numaralar ellişer' 

bin frank alacaklar 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüz

de 3 fazli ve ikramiyeli Mısır 
kredi fonsiye tahvillerinin dün· 
kü çekilişinde 1903 senesi 
tahvillerinden 744,574 numa
ralı tahvil, 1911 senesi tah· 
villerinden 306, 144 numaralı 

tahvil ellişer bin Frank ikra
miye kazanmışlardır. 

Öksüz çocuklara 
yardım 

Ankara, 17 (A.A.)-Çocuk 
esirgeme. kurumu genel mer· 
kezi tarafından 1-8·937 tari· 
hinden 16·8·937 tarihine ka· 
dar 15 gün zarfında 2714 ço
cuğa yardım yapılmıştır. Bun· 
)ardan 213 hasta çocuk ve 
anne genel merkezin polikıl· 
niklerinde bakılmış ve tedavi 
edilmiştir. · 

Ayrıca diş bakım evinde 
de 294 çocuğun dişleri bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. 

832 çocuk ve anne genel 
merkezin banyolarından istifa· 
de etmiştir. 

Süt damlasından hergün 
82 çocuğa süt verilmiş ve 15 
günde yekün olarak 785 kilo 
bedava süt dağıtılmıştır. 

Genel merkezin bahçesin
deki yüzme havuzundan 1265 
çocuk istifade etmiştir. 

Yardım için genel merkeze 
başvuran 26 yoksul yavruya 
para yardımı yapılmıştır. 

limanı için de mübayaa edi· 
lecektir. Alsancak mevkiinde 
sahile boydan boya munta· 
zam ve geniş lrıhtımlar yapı· 
lacak, vinçlerin bir kısmı rıh· 
tıma yerleştirilecektir. 

Bu limanda tahmil, tahliye 
şöyle olacaktır: Vapurlardan 
İzmire çıkacak herhangi bir 
eşya vinçler vasıtasile doğru· 
dan doğruya şimendifer yük 
vagonlarına konacaktır. 

Şehrin içine çıkacak eşya 
için ise limanda bir yer ay· 
rılacak ve bu eşyalar da doğ· 
rudan doğruya buraya tahliye 
edileceklerdir. Yükleme işi de 
ayni şekilde vinçler vasıtasile 
ve en kısa zamanda yapıla
caktır. 

Eşyaların çıkarılması ve kü
çük vapurların yanaşmaları 
için liman dahilinde birçok 
iskeleler inşa edilecektir. 

B. Ruzvel 
Çin-Japon ihtil3file bizzat 

meşgul oluyor .• 
Vaşington, 17 (A.A.) 

Ruzvelt ve Hull Çindeki va
ziyeti tetkik etmişlerdir. İki 
devlet adamı Japonya ile Çin 
arasında haliharb mevcud ol
duğunun ilan edilip edilmiye· 
ceği meselesini tetkik etmiş
lerdir. 

Çünkü iki m~mleketin harb 
halinde olduklarının ilan edil
mesi bunlar hakkında bitaraf· 
hk kanununun tatbikini istil
zam edecektir. 

f yi haber alan mahfeller 
Amerikanın hali harbin mev
cud olduğunu yakında ilin 
edeceğini tahmin etmekte
dirler. 

Filistinde 
Karışıklık devam edigor 

Kudüs, 17 ( Radyo ) -
Tulkerimde arazi sahiplerin
den ve eşraftan bir Arab. 
sokakta öldürülmüş ve Nab
lusta bir Arab lincedilmiştir. 
Diğer bir yerde de bir Arab 
öldürülmüştür. Filistinde karı
şıklık devam etmektedir. 

Tayyareci kadın 
Nansiye indi 

Nansi, 17 (Radyo) - Fran
sız tayyareci kadın Mariz Ba· 
tiye, Suzan Solile ile birlikte 
Nanside karaya inmişlerdir. 
Havanın muhalefeti Parise ka
dar gitmelerine mani ol
muştur. 

Fransada ormanlar 
yanıyor 

Bastina [Korsika], 17 (Rad
yo) - Ormanlarda çıkan bü· 
yük yangınlar hasebile Boryo 
köyü ve ovası yanmak tehli· 
kesine maruzdur. Yangının 
söndürülmesi için asker yar· 
dım etmektedir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 
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Adliye binası önünde bir vak'a 

ömer, brovnig 
tabancasını ateş etti 

Günler yaklaşı:~r! • :~~ 
Balkan gureş organızas- F - -

yonu nasd olmah? uar --
Evelce kendisini yaralıyarak sakat bıra- lzmire düşen vazife mühimdir, 
kan Süleymanı vur~, fakat öldüremedi dikkat etmeliyiz •• 
- Başı 1 inci sahifede - hadise tahkikatına ınüddeiu · --------------------

Evelki giinkü celsede, mu- mumi muavini B. Sabri Ak-
lıakeıne son safhaya geldiği maner tarafından el konmuş, 

) aznn : Snıhıllnh Çi ftı:ioğl ıı . f ~ı :ııı lıııl 

idare komitesi: - Başı 1 inci sahifede 
ınükı>ınnıel olma sı ,.,. lııı i~ iıı ıwk 

bnsit giiriilmi) cr~k nalan dikkati 
celbeden büyük Lir intizamla Li· 
tirilme i ve nihuyct lıir memleket 
ioi olma ... ı itibarile hilı• oldukı;a 

için maznun Süleymanın avu· Ömer isticvab edilmiştir. He-
katı, müdafaasını yapmış ve yecandan titremekte olan 
hadiseyi başından sonuna ka· Ömer: 
dar izah ederek Süleymanın - Beni böyle koltuk değ-
silahlı iki kardeş tarafından neklerine muhtaç hale koyan 
öldürülmek üzere iken bir in- odur. Mahkemedeki vaziyeti 
cir ağacını siper alarak nef- lehine görüyordum. Beraet 
sini müdataa ettiğini ve hare- kararı alması çok muhtemeldi. 
ketinde suç olmadığını söy· Sunu düşünerek, beni sakat 

lcmiş: hale getiren bu adamı öldür· 
- Mahkemeden adalet bek-

liyoruz. 
Demiş, ortada şahit bulun

madığını söylemişti . Mahkeme 
heyeti, mevkuf bulunan Süley· 
man hakkıı1daki kararını dün 
tefhim r.decekti. Süleyman dün 
sabah 8,30 da mevkuf ve mah· 
kumlara mahsus hapishane 
otomobili ile Adliye binası 

önüne getirilmiştir. Bileği, di
ğer bir maznunun bileğine 

kelepçelenmiş olan Süleyman, 
Jandarma muhafazasında Ad
liye binası içindeki nezaretha
neye götürülürken Adliye bi· 
nasının kapısı önündeki mer· 
mer merdivenlerin üzerinde 
oturan bir adamın heyecanlı 
hareketleri göze çarpıyordu. 
Koltuk değneklerini elinde 
h:tan bu sarışın adam, kendi
sini yaralıyan Süleymanın Ad
liye binasına getirildiğini gö
rünce yavaş yavaş doğrulmuş 
ve belinde duran tabancayı 
çekerek Süleymana ateş et
miştır. 

Süleyman, zaten Ömerin 
orada bulunduğunu ve taban
cayı çektiğini gördüğü ıçin 

bir anda yere doğru sirımiş, 
fakat mermiden kendisini kur
taramamıştır. Şapkasının ke
narını delen mermi, Süleyma
nın sol omuzu üzerinden göğ
süne girmiş ve içeride kal
mıştır. Ömer, tabancasını ikinci 
defa ateş etmek istemişse de 
muhafız jandarmalardan biri
nin ilerliyerek Ömerin önü· 
ne geçmesi yüzünden ateş 
edememiş ve başka bir jan
darma, Adliye binası içinden 
yetişerek Ömeri mardivenden 
a~~ ... ' devirmiştir. Orada bu
lunan nöbetçi polis memuru 
da, hala elinde tuttuğu taban
cayı Ömerden almıştır. Süley
man, eğer sinmemiş olsaydı 
mermi, tam kalbi üzerine sap· 
lanacaktı. 

Ömer, derhal tutulmuş ve 

meği kararlaştırdım ve taban
camı alarak sabahleyin erken-

den oııun geçeceği yere otur· 
<lum. Tabancada yedi mermi 

vordı, bunlardan dördiinü ona 
sıkacak ve kendisini temizle
dikten sonra diğer üç kurşunu 
da kendime ateş edece\...1.im. 

Çünkü böyle sakat yaşamak

tansa yaşamamak daha iyi. 

Fakat ne çare ki, emelime mu
vaffak olamadım. Jandarma 
karşıma çıkmasaydı diğer kur
şunları da ateş edecektim, 
jandarmayı yaralamak veya 
öldürmekten korktum. 

Hadisenin şahitleri de miid
deiumumilikçe dinlenmiş, ha
diseyi yukanda yazdığımız şe
kilde anlatmışlardır. Süleyma
nın yarası ağır görülmüşse de 
yapılan muayenesinde vaziyeti 
tehlikeli olmadığı anlaşılmış, 

hatta ağırcezada bundan sekiz 
ay evelki yaralama davasına 
devam edilmiş, maznun Süley· 
man da hazır bulunmuştur. 

Zeytin toplamak yüzünden 
vukubulan bu yaralama hadi
sesinden doğan dava hakkın
daki karar saat 16 da ağırct!
zada tefhim edilmiştir. Mah
kemece Süleymanın iki sene 
dört ay ağır hapsine karar 
verilmiştir. Ömere, beş yüz 
lira da tazminat verecektir. 
Süleymanla silah atan Meh
met de üç gün hapse mahkum 
edilmişse de yaşının küçüklü· 
ğü nazarı dikkate alınmış ve 
cezasının infazına mahal ol
madığına karar verilmiştir. Ö
mer müddeiumumilikçe tevkif 
olunmuş ve cezaevine gön· 
derilmiştir. 

Dr. B. Mitat 
İki aydanberi seyahatte bu

lunan göz hekimi Dr. Bay 
Mitat Ürelin 22 Ağustosta 
şehrimize döneceği duyul
muştur. 

İ Ciizli Cihangir 1 
-36- Nakleden: f.Şemseddin Benliol)lu 

mühimdir. 

Haddizatında ehemmiyet iz gö· 
rünen Lu mü abakıılarıu telmik 
idaresio<len ~nrfıuazar idari yani 
kurup muntazam işletme işioio 

İzmir mıutakasını daha çok ya· 
kından alakadar eden bir kcyf i) et 
olmıı ı 'e böyle btiy ük bir orgııoi· 
za&) onun daha ilk defa y apılwu~ı 
itibarile i,c nen•den 'r haugi yol· 
dan haşlamak luzını geldiğini \ 'C 

yorulmndau, şaşırmadan i şiıı i ı:in· 

tlco ııe un·tlc ı;ıkılacnğ ıııı teNiilıe· 

lı•ı iıue iatiıııııll'n şii) lı· lıir rnzile 

tak imi yapmak ııretilc izıılın ı;a· 

l ı~rağı ııı. 

Organizasyon komitesi dört 
heyete ayrılır: 

Saha komitesi, idare komi
tesi, teşrifat ve mihmandar 
komitesi, teknık komite. 
Organizasyon 

idare komitesi: 
Vali riyasetinde, belediye 

reisi, güreş federasyonu mu
rahhası, mıntaka başkanı, ge· 
nel merkez muhasebecisi ve 
güreş ajanından terekküp et
melidir. 

Üçer ki~iden mürekkep olan 
komiteleri tayin ve yapacakları 
işleri kendilerine bir talimat 
halinde tebliğ eden bu komite 
asgari haftada üç gün içtima 
etmek suretile müsabakaların 
sonuna kadar faaliyette bulun
malı ve federasyonla, Türkspor 
kurumile doğrudan doğruya 
temas etmelidir. 

Saha komitesi: 

Sahanın tanzimi işile uğra
şan bu ko'llite müsabakaların 
sonuna kadar fili kalmalıdır. 
Yapacağı işler meyanında en 
mühimleri şunlar olabilir: 

A - Halkın müsabakaları 
rahat seyredebilmelerini temin 
etmek, 

B - Sahanın tenviri, mü
sabakaların gece de devam 
etmesi ihtimaline karşı tedbir 
almak, 

C - Ringin kurulması, min
derin yerleştirilmesi, hakemle· 
rin ve gazetecilerin yerlerinin 
tayini, müsabaka neticelerinin 
ilanı, sahaya radyo tesisatı 
yapmak ve sahaya müteallik 
daha lüzumlu olan işleri ha
zırlayıp organizasyoncu komi
teye bildirmek. 

okudu: "Bir insanın, asker, 
silah kullanmadan fen saye· 
sinde ve tek başına bütün 
cihana mutlak surette haiCim 
olması mümkün müdür?,, 

Lidya bu cümleyi okuduk-
F enni cepheden araştırma- nedir? tan sonra bir zaman düşündü, 

lann hiçbir netice verme- - Yeni bir tip tayyare kaldı. Gözlerıni karşıdaki du-
mesi de generali sinirlendiri- üzerinedir. vara dikmiş olduğu halde, 
yordu. Lidya bu sözlere hiçbir za- mihaniki bir halle: 

Lidya aşığındaki bu der\n man inanmEmıştır. Fakat da- - Borisl. 
tahavvülleri farketti, bunun ha fazla ısrar edemiyordu. Dedi, fakat sonra, kitaba 
ıçın: Bir gün Lidya aşk yuvasına tekrar baktı ve: 

- Viktor, diyordu, sen mutaddan erken olarak gitti. - Viktordur, bu harfler, 
çok deği$tin. Gözlerinde bin Vakit geçirmek için yazı ma- bu yazı Viktorundurl. 
esrarın gölgesini görüyorum. sasının başında bir mektup Dedi. 

General de: yazmıya başladı. Biraz sonra Lidya kalbinin şiddetle çarp-
- Seni temin ederim Lid- masa üzerindeki kitablardan mağa başladığını hissetti ve 

ya, hiçbir suretle değişmiş birisini eline aldı. Rastgele başını iki elleri arasına aldı; 

Bu komite, gelecek sporcu
ların istirahatlerini temin için 
otel ve daimi vesaitinakliye 
temin etmek, davet edilecek
lerin bir listesini yapmak, afiş 
veya el ilanı yaptırmak gibi 
idari olan işlerle uğraşma

lıdır. 

Teşrifat ve 
mihmandar komitesi: 

Bu komite oldukça miihim 
ve memleket hesabına çok 
bi.iyüK rolü olan bir komitedir. 
lzmire müsabaka yapmak üzere 
gelecek Balkanlı dostlarımızı 
bizlere yakışacak bir şekilde 
karşılamak ve onlara son güne 
kadar azami misafirperverlik 
göstermek vazifedir. 

Bu komiteyi teşkil eden ar· 
kadaşlarııı lisan bilmeleri la
zımdır. Gelen ekipleri gezdir
mek, otelde daima onlarla 
meşgul olmak müsabaka yerine 
ve müsabakadan otele bera
berlerinde gelib gitmek velha
sıl misafirleri şehirde yalnız 
bırakmamak, gerek organizas
yon komite ve gerek federas
yon arasında mutavassıt vazi
fesini görmek lazımdır. 

Teknik komite: 
Bu komiteyi teşkil eden 

arkadaşların teknik işlerle 

meşgul olmuş olmaları la
zımdır. 

Bunların, müsabakaların so
nuna kadar hakem heyetile, 
federasyonla müştereken çalış· 
malan İcab eder. 

Müsabaka mahalline lazım 
olan levazım ve vesaiti temin • etmek, müsabakalara ilan 
olunan zamanda başlamak 

üzere programın tatbikine 
nezaret etmek, müsabaka de
vamınca rey puslalaı mı top
lamak, dağıtmak, hakemlere 
vazifelerini tebliğ etmek gibi 
müsabaka işleri onlara aiddir. 
Vazifeleri ve yapacakları işler 
itibarile pek basit görünen 
bu işin ehemmiyetini müsa
baka günlerinin yakınlaştığına 
ve ortada birşey olmadığını 
gördüğümüz gün daha ziyade 
anlarız. 

Bu şekilde vazife taksimatı 
yapmanın en büyük faydası 

herkesin yapacağı işi tahdid 
etmek dolayısile hir veya üç 
kişiye çok yüklü iş verme
mektir. Bu şekilde her ko· 

• 
sözleri kocasından defalarca 
duymuştu. Kocası laboratuva
rına saatlerce kapanır, çalışır 
ve girerken söylediği bu cüm
leyi çıkarken de tekrarlardı. 

Fakat?. Nasıl oluyordu da, 
ilk kocası Boris ıle sonuncu 
aşıkı olan Viktor bu ayni 
cümle üzerinde kendilerini 
kaybedecek derecede meşgul 
oluyorlardı?. 

Lidya birdenbire bütün vü
cudünün titrediğini hissetti, 
ve vaziyet artık gözlerinin 
önünde tevazzuh ve inkışaf 
ediyordu. Son günlerde ilk 
kocası Borisi canlanmış gibi 
sarih ve aşikar olarak görü
yordu. Vakıa kocası değişmiş 

---~.__~-----.___:..~_t_~~---~-WtaJ~ımnabua. '~•lQU,.u.JlJYI,(l.ll------~--WİJJ1i. Sa ları ok uzamış, omuz-

kupası ma~ları 
-------------Bu cumartesi şehrimizin altı 

kımı arasında başlıyor 
ta-

-----------İzmirin son şpor teşkilatı 29 Ağustos Pazar giinii dt• 
üzerine meydana gelen altı dömifinal galibi ile Ateş·Dt'" 
kulüb arasında bu Cumartesi mirspor galibi final için kar· 
gününden itibaren eliminasyon şılaşacaktır. 

usulile yapılacak maçlara fuar Maçlar berabere bittiği tak-
komitesi tarafından bir kupa dirde yarım saat daha temdid 
konmuştur. edilecektir. Dömifinal ile final 

Bu maçların programını tes- hakemleri bilahare tesbit edi-
bit etmek üzere dün akşam lecektir. Hasılat mütesaviyen 
bölge kulüb murahhaslarının taksim edilecektir. 
da işlirakile bir toplantı ya- Oyuncuların eski kulüb 
pılmıştır. Çekilen kur'a neti- kadroları nazarı itibare alma· 
cesinde: rak oynıyabileceklerdir. 

21 Ağustos Cumartesi gunu lzmirspordan Sabri, Fethi, 
saat 16,30 da hakem Bay Mustafa ve İsmail istifa et-
Alaeddinin idaresinde olarak mişlerdir. Bu oyuncular müd-
Doğanspor-Yamanlnr takımları detleri ni doldurdukları ıçın 
çarpışacaktır. bu maçlarda istedikleri ku· 

22 Ağustos Pazar günü lübde oynıyabilecekler ... e 
saat 15 le Ateş. Dcmirspor artık bu kulüblerin kadrosun· 
karşılaşacaktır. Hakem Bay da kalacaklardır. 
Fehmi. Vahab geliyor 

Saat l 7 de Üçok-Alsancak Fransada bulunan meşhur 
hakem Bay Esadm idaresi fudbolcu Vahabın, on güne 
altında karşılaşacaktır. kadar lzmire geleceği haber 

26 Ağustos Perşembe günü alınmıştır. Vahabın, lzmirde 
birinci, üçüncü maçların galibi kalıp kalmıyacağı henüz belli 
dömifinal için karşılaşacaktır. değildir. Çünkü, Fransada 

---•- mensub olduğu kulüb son 
mite uhdesine düşen işi ba- zamanda kendisine verdiği 
şardığı gün organizasyonda aylığa on bin frank zam yap-
muvaffakıyet elde edilmiş de- mıştır. Belki de İzmiri ve ar-
mektir. kadaşlarını görmek üzere ge-

Bu komitelerin yapacakları lecektir. Fakat Vahabm, iz. 
işler büyük bir ehemmiyeti mire gelince tekrar Avrupaya 
haizdir. Bilhassa saha komi- dönmiyeceğini de söyliyenler 
tesile, mihmandarlar komitesi 
şayanı tetkiktir. Bu işlere tah
sis edilecek arkadaşların iyi 
seçilmesi lazımdır. 

Dört sene evel İzmirde ya· 
pılan beynelmilel bir güreş 
maçı için lstanbuldan bizim 
çocuklarla beraber lzmire gi
den Macar güreş takımının 

İzmirde alakasızlıktan şikayet
lerini ve birçok pürüzlü vazi
yetleri düşündükçe endişem 

artıyor. Bunu bir .şikayet ola
rak zikretmiyorum. Nihayet 
Macarlara karşı, Balkanlara 
karşı ne benim, ne Ahmedin 
ve ne de Mehmedin vaziyeti 
yoktur, yegane hedef lzmir 
ve dolayısile Türkiyedir. Bu 
itibarla İzmire, lzmir sporcu
larma ve Izmir mıntakasır a 
ve federasyona düşen vazife 
çok mühim ve oldukça ağır
dır. Ona göre, vakit varken 
tedbir almanın lüzumlu oldu
ğunu söylemek ve hatırlatmak 
isterim. Allah yardımcımız 

olsun. Sadullah Çiftçiojlu 

gözleri, uzun bo)'u, nahif çeh
resi hep eskisi gibiydi. Bazı 
büsbütün çıplak, bazen de 
hafif ipekli elbiselerle rüyasma 
giriyor, muhiti hattı üstüva 
memleketlerini andırayordu. 

Boris rüyasında müstakbel 
teşebbüslerinden bahsediyor, 

sevdasını arzediyor ve bunlar 
o kadar sarih oluyordu ki, 
Lidya bazı hakikaten rüya 
görüb görmediğini kendisine 
soruyordu. 

Lidya Borisi çok sevmişti. 
Hayatın, aşkın zevkini, lezze
tini, manasını Boristen öğren· 
mişti. Boris, ona aşk çılgm
lıklarının en yükseğini göster
mişti. Bir kadın için, bunlar 

e ,var. 
--------------~] 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu -

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

Akşam: Saat 18,30 Dans 
musikisi. 

20 Bn. Müzeyyen ve arka 
daşları tarafmdan halk türkü 
leri ve Türk musikisi. 

20,30 B. Ömer Rıza tara 
f ından arapça söylev. 

20,45 B. Hikmet Rıza v 
arkadaşları tarafmdan hal 
türküleri ve Türk musikisı 
saat ayarı. 

21,15 Orkestra, 22,15 Aja 
ve borsa haberleri, 22,3 
opera ve operet parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe 

riyat . 

mişti. Fakat zaman ilerledik 
vaziyet değişmiş ve Boris ke 
disini başka bir aşka, ili 
aşkına kaptırmıştı. Lidya bi 
kaç gün için ailesi nezdi 
gitmiş ve dönüşte evı b 
bulmuştu. 

Boris bıraktığı 

"Sevgili Lidyam .. Çok uz 
lara, belki de başka bir ale 
gidiyorum, "ezeli kudre 
bulmıya gidiyorum, Lidy 
Sen mesud oll.,, demişti. 

Boris ne diyordu? "E 
kurdet,, ne demekti? Y o 
Boris kendisini ani bir del 
ğe mi kaptırmıştı? 

Böylece günler geçmı 
Günleri haftalar, aylar 
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İstihlak koope- ' 
ratifinin tarih-

Halktn Dilekleri 1 
Bu vatandaşlar 

cesine bir mu-, 
kaddeme 

) azan : \ ames Vru r~ 

Çf•\ ıren: \ . Karadııyı 

A1al sahibi işçilerinin 

istihsali 
İstihl:ik koopeıatifiııiıı ıııeııı 

haı olnn Rochdalt> ınürşidl<~ri · 

ııin zamnnındanberi ft•rdler v e 

gruplar kooperasyonu evelden 
tasavvur ettikleri istikbal ör
neğine uydurmağa çalıştılar. 
Büyük Britanyada kooperatifin 
ilk günlerinde işçilerin koope
ratif esaslarına göre fabrika
lara ve maden kuyularına sahip 
olacaklarını ve müstahsilin ce
miyetlerin bu suretle istihsal 
edilmiş malları istihlak ede· 
ceklerini iddia edenler vardı. 
İşçiliğe karşı olan sempatileri 
yüzünden azalar arasında bu 
noktainazor çok yayılmıştı 
Müstahsiller tarafrndan tesbit 
edilen bir piyasanın gaıanti 

cdilemiyeceği, ne kooperatif 
şirketlerinin ve ne ... de bu fab
rikalam! bu şerait altında mü
kemmel iş görmeğe ınüsaid 

olmıyacağı hakkında fikir yü
ı ütenler olmuşsa da bu plfın 

tatbika başlandı . 

Pek az zaman sonra istih
lake hazır bulunan bir pazarın 
mevcudiyeti müstahsillere boş 
bir emniyet vardiği ve daha 
ucuza mal etmek ayni zamanda 
kaliteyi de ıslah etmek kaygısı 
ile fiatlerin düşürüldüğü gö
rüldü. Müstehlikler cemiyeti 
ayni mallar için açık pazara 
nazaran kendilerinin daha çok 
para verdiklerini ve azalarına 

bu malları tavsiye ederken 
harici piyasanın rekabeti kar
şısında kaybetmiş olduklarını 

gördüler. Fakat herşeye rağ

men müstahsil cemiyetleri mali 
cihetten yürüyemiyecek bir 
hale gelinciye kadar bu planın 
tatbikat sahasına çıkabilmesi 
için uğraştılar. Bu teşebbüslerin 

---···---Haklarına kavustu. .. 
rulmalıdır 

Dün, Balkan muhacirlerin
den ve İkinciaziziye mahal 
lesinde 46 nuınl\rada oturan 
İsa ve Munıcukalıvesinde Dağlı 
sokakta 6 numarada Salih 
ıınııııııda iki vataııdaş idardın

ncmizc.· geldi. 
Bunlar, Balkan muh:ıcirleri 

oldukları için kendilerine, Ur
lada, bağ, tarla, zeytinlik gibi 
bazı gayri menkuller tahsis 
edilmiş ve ellerine, muvakkat 
tasarruf vesikaları verilmistir. 
Bu vesikaları gördük. Diyor ki: 

Yukarıdaki emvalin intifa 
hakları kendilerine verilmiştir. 
Emir gelince tapuları da ve
rilecektir. 

Halbuki bu vatandaşlar, ta· 
pu almaktan sarfınazar, iki 
sent>denberi bu emvalc tesa
hub bile edememekte, yaııi 
İntifa haklarına kavuşaınaınak
tadırlar. Muhtelif müracnatlcri 
akim kalmıştır. Ne tapu veril
miştir, ne de mal ellerindedir. 

Biz de bu muameleyi doğ
ru görmüyoruz. Vesikayı ver
mekle iş bitmiyor. Emvalin 
kendilerine teslimi lazımdır. 

Vilayet makamınııı ehemmi
yetle nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

Museviler 
Bildiklerini okuyorlar 
Salhanede yeni açılan bir 

gazinoda Musevi vatandaşların 
Türkçe görüşmek vazife ve 
nezaketini diişünmiyt•rck mii· 
temadi yen İspanyolca ve F ran
sızca göriiştükleri idarehane· 
mize şikayet edilmişt i r. Gerek 
tramvaylarla diğer nakii vası· 
talarında, g erekse şur J a bıı 

raJa - hem de r velce vaki aııd 
İçıııeğe rağmen - gene Ti.irk 
dilinden başka dillt•r kull~rııl
dığı Ja tekrar olunmaktadır. 

Bunun ıniinasebetsizl i k ve İ sa· 

betsizliğirıi tekrar etmcği hiı 
vazife biliriz. 

bir kısmı akim kaldığı gibi •m•u•a•s•ır.la•rllilı •G-i diil7mi:a:nm!b9'C1ui111iQIQilalüil!:ı:ı;~~: aıdıı-sa 
bir kısmı da müstehlik cemi-

ansiklopedik bilgisi olduğunu 
yetleri tarafından elan muvaf • kabul etmekle beraber kendi-
fakıyetle işletilmektedir. Bu sinin bir mektep tesis etmiş 
mal sahibi işçi teşebbüslerinin olduğunu reddettiler. 
bir kısmı garanti edilmiş bir Gidein birçok yazılarında 
pazar tesirinden kurtulduktan işaret edildiği gibi kooperas-
sonra işlerini ıslah ederek bu yon herhangi bir içtimai veya 
gün harici piyasa ile muvaf- iktısadi hareketin üvey çocuğu 
fakıyetle rekabet etmektedir. değildir, kendinin ferdiyeti var· 

Kooperatif tarihçesinin ilk dır. Klasik lioeral mektebin 
sahifeleri bu gibi tecrübelerle olduğu gibi kooperasyonun da 
doludur. Fakat istihlak koo· ayni umumi gayesi vardır: 
peratifinin temelini teşkil eden Servet bolluğu, her ferdi 
pratik idealizm bu tecrübe- azami şekilde tatmin etmek 
lerden doğmuştur. Kooperatif için lazımgelen ucuzluk. Kla-
tarihçesine bu ışıktan yakla- sik ekonomi politiğin kabul 
şılmalıdır. etmiş olduğu başlıca esasların 

Ferdiyetçilik hepsini kabul eder. Hürriyete 
Bu tetkikte fazla ileri git- inamr ve gayesine varmak 

meden kooperasyonun bazı için hüsnüniyet sahibi olan 
esaslı vasıfları göze çarp.ır. insanlığın kendi arzularile bir 
Bunların uçunu ele alalım. araya gelerek şirket kurmala-
Birincisi, istihlak kooperatif- rından başka bir yol araştır-
lerinin ferdiyetçiliğidir. Koo- maz. Mümkün olduğu kadar 
perasyon, son doksan sene az regülasyon ister. 
zarfında nazariye ve tatbikat Diğer cihetten: 
bakımından inkişaf etmekte Kooperatifçiler doğru fiat 
olan bir iktısadi tefekkür mek- (Just pris) i garanti etmek 
tebidir. Kooperatif mektebinin için arzı taleb kanununun kafi 
babası Fransız ekonomisti geldiğine inanmazlar. Dünya-
Charles Gidedir. Bir iktısad nın vaziyetini mülahaza ettik· 
tarihçisi olmak itibarile bütün leri zaman armoniden ziyade 
dünyaca tanınmış bir şöhreti tezadın olduğuna kanidirler. 
vardır. Profesör Charles Rist Kooperatifçilerin rekabete iti-
ile beraber yazdığı "lktı 11adi madları yoktur. Ferdin alaka-
mezhepler" (1) tarihi adlı ki- !arının cemiyetin alakalarile 
tabı bu sahada bir otoritedir. birleşmesinin lüzumuna ina-

(1) İktısadi mezhepler tarihi nırlar · 
Şükrü Kaya ve .Muammer Leyler (Arkası gelecek muallim 
tarafından dilimize çevrilmittir. salıi/e$inde) 

AN DOLU 

Re~ömOö DlUlnya 
Halbe1rOe1rö 

Dük ve Düşes dö Kent 
Avrupayı dolaşmaktadır; gü
zel Düşes Marinanın güzel 
tebessümü bu hafta Lehlllere 
nasib olmuştur. 

Mareşal Çan - Kay - Çek, 
japonlara karşı harekatı ida
re ederken bayan <;an·Kay
Çek de Çin kadınlarını Ja
ponlara karşı mukevemete teş· 

vik etmektedir. 

Yukarıda ( nwtörize atlama) 
Bundan harikulade bir at

lama yapabilmek için bir in
sanın makinesine ve sinirle
rine çok itimadı olması la· 
zımdır. 

Solda (Boğa koşuları) 
işte binicisini üzerinden at-

Güzel bir 

Montekarloda otomobil ya-1 
rışlarında Fon Brovşiç, bir 
Mersedes ile, sade arkadaşı 
Karakiolayı geçmiş değil, tec
rübe rekorlerini de kırmıştır. 

istirahate çekildi; 
Tayyareci Merrilin yol arka· 

daşı Harri Rişman, Atlantik de· 
nizini geçmekten ümicii kesin· 
ce Dövilde istirahati daha 
muvafık bulmuştur! 

ınak istiyen bir öküzün göl
gesi. Bu resim son boğa koşu 
yarışlarında alınmıştır. 

Altla (Moda sefiri) 
Evet, Almanların moda Fü

reri matmazel Hela Strehl 
Paristedir. Pariste siyasi sefir· 
lerden fazla saygı ve sevgi 
görmektedir. 

• re vır açıldı 

Revirin karşıdan görünüşü 
Gaziemirdc modern bir revir binası inşa edilmiştir. Haki

katen güzel bir eser olan bu binanın küşad resmi Orgeneral 
lzzeddin Çalı şlar, Valimiz B. Fazlı Güleç, Korgeneral Mustafa 
Muğlalı, K. Bürhaneddin, Tümgeneral Rasim Aktuğ, Tuğge
neral R. Evinş, Şarbay B. Dr. Behçet Uz ve diğer güzide 
davetlilerin huzurile parlak bir surette yapılmıştır. 

Orgeneral lzzeddin Çalışlar, bu münasebetle kısa ve özlü 
bir nutuk söylemış, bundan sonra davetliler reviri gezmişler
dir. Bu güzel vıulığı meydana getiren kumandanlar, subaylar 
ve erler, davetliler tarafından takdir ve tebrik edilmişlerdir. 
Daha sonra davetliler hazırlanan büfede ızaz ve ikram 
edilmişlerdir. 

Parsa da 
imar faaliyeti 

••••• 
Mekteb ve beledi
ye de kuruluyor .. 

Parsa, (Hususi muhabi riıniı. 
den) - Parsa belediye heyeti, 
köyün imarı hususunda hum
malı bir faaliyet göstermekte· 
dir. Son günlerde yapılan İŞ· 
le:r ~u suretle hulasa edilebilir: 

Sa işi: 
Köyün ~n mühim biı· tll!r· 

dini su meselesi teşkil ediyor
du. Filvaki köyün bir suyu 
vardı. Fakat açıktan akıyor, 
halk bundan layıkile istifade 
edemiyordu. Şimdi bu su bo
rular içine alınmış bulunmak
tadır. 

Yeni su, halkın ihtiyacını 
karşıladığı gibi parkın sulan
masına, mezbaha ve yeni ya· 
pılan helanın temilenmesine 
de bol bol yetmektedir. Bun· 
dan başka 23 metre murab
baın<la ve dört metre genişli · 

ğinde kargir bir köprü yapıl

mış ve ayrıca 29 metre mu
rabbaı menfez ve kanal açıl· 
mıştır. Bu menfez ve kanal
lardan bahçelere bol su veril
mektedir. 18 Metre murabbaı 
bir sahanın üstü kısmen beton 
ve kısmen de kemerli tuğlalarla 
örtülerek burada köyün ihti
yacını karşılayacak büyük bir 
pazar yeri yapılmıştır. 

Atatürk büstü: 
Köyün güzel bir parkı var. 

Parkın en güzel yerine büyük 
bir kaide yapılmış ve üzerine 
Büyük Şefimiz Atatürkün büs
tü konulıı.uştur. 

Köyün medhali ve mekteb: 
İzmir caddesi üzerinde cum· 

huriyd meydanı önünde ca· 
miin avlusuna duvar çekilerek 
üzeri parmaklık ve kapılarla 
çcvrilın i.ş, bu suretle köyün 
mt:Jhali gayet güzel bir şek 

le sokulmuştur. Yeni yapı l
makta olan ve henüz bitirile· 
miyen mektebin bir dersha
nesinin taban, tavan ve sı· ı 
vaları belediyece deruhte 
edilmiş ve yapılmıştır. Bu yıl 

mektebde tedrisata başlana· 
cağı ümid edilmektedir. 

Yeni belediye bluası 
Parsada yeni bir belediyi! 

binası yapılmak üzere beledi
ye büdcesine tahsisat konul· 
muş ve müteahhidine ihale 
edilmiştir. Beş yıl evel park 
ve cumhuriyet meydanı olarak 
istimlak edilen yerlerin borç
ları belediyece ödeneni~. mez
kur yerlerin ta pul arı alın
mıştır. 

Sıtma mücadelesi için bir 
muayene odası yaptırılmış ve 
buna aid levazım hazırlanarak 
hastalar bu yeni odada mua
yeneye başlanmıştır. 

Paris sergisi 
Bugünlerde Uçyüz bin 
kişi tarafmdan ziyaret 

edildi 
Paris, 17 (Radyo) - Dün 

15 Ağustos yortuları devam 
etmiş ve Paris sergisi de bir 
rekor olmuştur. Bu günde ser
giyi 300,000 kişi ziyaret et
miştir. 

Açık muhabere: 
Bayındırda belediye kahve

hanesi müsteciri B. Nazmiye: 
Kanunen mektubunuzun neş

rine imkan yoktur. Madamki 
kahvehanenizde böyle bir 
hırsızlık yaptığını iddia etti
ğiniz şahıs yakalanmıştır; el
bette mensub bulunduiu daire 
icabına bakacaktır. 

Yazı işleri Müdürlü.lü 

• s.1rı s 

~akkumun. 
-----K.ö.şe5i 

Denizde su yok!. 
Pazar günü Karşıyakada bir 

yangın başlangıcı görüldü. Bü
tün halk kahvelerden koşuştu , 
her kafadan bir ses çıkmağa 
başladı. 

- Çabuk itfaiyeye haber 
\'erıniz l 

- Haydi teletona , itfaiyeyi 
çağırınız!. 

Derken aradan on dakika 
geçti. Ve nihayet. .. Çangır çun
gur çan çalarak bir itfaiye 
otomobili yetişti. Makine de
niz kıyısına yanaştı, hortumlar 
uzatıldı. Motör deh~etli horul
tularla işletildi. Fakat; 

- Su yokl. 
Biri sordu; 
- Su mu yok; yahu deniı

de su tükenir mi?. 

- Yok işte. Motör işliyor, 
hortumlar hazır amma su gel
miyor. 

- Haydi yahu! Çabuk su 
verin. Mar~! 

Nafile su gdmiyordu. 

* * * Yanmağa başlıyan evde ko-
valarla, maşrapalarla bir faa
liyet görüldü. On beş yirmi 
dakika sonra da ateş söndü
rüldü, duman tütmez oldu ve 
tam yangın bastırılınca Karşı

yaka itfaiyesinin otomobili de 
işlemeğe başladı. Hortum şişti , 
hortumun ağzından dehşetli 
bir su şelalesi boşanmağa 
başladı. 

Fakat yangın söndüğü için 
bu sefer su lazım değildi. 
Sesler, bağırıyordu: 

- Su kesi. 
Nasıl olur? Mademki ma· 

kine işl iyor ~u kesilir mi hiç? 
Ve bu sefer, yangını söıı

düı mek için deği l , evi berbad 
etmek için su vrrı ld i ... Her· 
kes te bu gayretle sürate 
parmak ısırdı. 

ıı: 

* * Kırk beş dakıka sonra iz-
mirden de bir yangın söndür
me otomobili gelekodu amma, 
yangın söndüğü için bu zah
met te beyhudeye gitti. Birisi 
sordu: 

- Neden bu kadar geç 
geldi bu makine?. 

- Yolda lastik patladı da ... 
Ne ise, bu mazeret bir de

receye kadar haklı olabilirdi. 
Fakat yarım saatte denizden 
su çıkaramayan Karşıyaka ma
kinesıne ne demeli?. 

Zakkumoğlu 
- - ------
Uşakta konferans 
Uşak, 17 (Hususi) - C. 

H. Part ı s i g t> nl'I sekreterl•gin· 
ce Halkevımı7.İ teftişe memur 
edilen Manisa saylavı Bay 
Kazım Duru tarafından 14 
ağustos cumartesi akşamı 

Halk evi salonunda bir konf e
rans verilmiştir. Yüzlerce din
leyici önünde verilen bu kon
feransın mevzuunu devlet ve 
partimizin ana prensiblerinden 
olan (Altıok) teşkil ediyordu. 

Konferans, derin bir alaka 
ile dinlenmiş ve alkışlanmıştır. 

lrlandada çarpışma. 
lar oldu 

Dublin, 17 (Radyo) - Mil
liyetperverler ile lngiliz taraf· 
tarları arasındı\ musademeler 
olmuştur. Milliyetperverler Lon 
Derriye hücum etmişler ve 
bazı binaları yakmıya kalkış
mışlardır. Heriki taraftan ya
ralılar vardır. 
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ı ş K ç k ç :NADOL:kya manevraları 
.vıareşa an- ay- e 1 dün başladı 

ordusunun kumandasını ,.;:·,;~~~:.:gr;:.::;~::: 

Tr 
n Bayındır Ticaret 

odasından: 

ve Sanayi 

-
ma 
<len 
çok 

birşey ı;öylcnemcz. Ilarek:it, 

Halim Keıı t'. i ticaret unvanile Bayındırın Çırpı köyünde 30 

numarada pamuk ve zahire ticareti yapan Halil Kentlinin işbu 

ticaret unv~nı ticaret kanununun hükümlerine göre siclin üçüncü 

ı b 1 
alakalı Lir safhaya girmi"tir. 

Unuyo İsıabul, 17 ( nususi ) - Ata· e ıne a mış u r ~~am::e~;:::; ::1~~:~~~ ~:ı1a~~: tür 
ma 

numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 2861 

Kültür lisesi müdürlüğünden: 
- Başı 1 inci sahifede -

Diğer taraftan ordu namıan 
söz söylemeğe mezun bir zat 
Havas Ajansı muhabirine be
yanatta bulunarak Japonyanın 
Şan-Kay-Şeke karşı değil, 
onun idaresine karşı harb 
etmekte ve onu bu idareden 
kurtarmak istemekte olduğunu 
söylemiştir. 

Şanghay, 17 ( Radyo ) -
Şanghaydaki ecnebil~r şehri 
terketmektedirler. Çinliler, 
Şanghay üzerine kuvvet sevk 
etmektedirler. 

Japonlar, Şanghayın şimali 
1arkisini topa tutmuşlardır. 
Burada müsademeler dt>vam 
etmektedir. Japonlara deniz 
ve hava kuvvetleri yardım et· 
mektedir. 

Nankinden alınan haberl~re 
göre, Mareşal Şan·Kay·Şek 
Şanghay etrafında toplanmış 
olan 13 fırkalık Çin kuvvetinin 
kumandasını almak üzere Nan· 
kinden hareket etmiştir. 

Seddi Çin etrafında da şid
d!!tli müsademeler olmaktrdır. 
Tiyençin halkı. grup halinde 
şehri terketmektedirler. 

Şanghay, 16 (A.A.) - Bu 
sabah Şanghaydaki Japon 
mevzilerine karşı bir Çin hava 
filosu tarafından yapılan bir 
bombardıman esnasmda bir 
bomba Japon konsoloshanesi 
yakininde bir Japon polis 
mcykiine isabet ederek yedi 
polis memuru ile iki Japon 
babriyclisini yaralamıştır. 

Diğer bir bomba da iki 
ecr.ebinin, iki Çinlinin ve iki 
sivil japonun ölümüne sebe· 
biyet vermiştir. 

Şanghay, 16(A.A.)-Sükunet 
içinde geçen bir gün ve bir 
geceden sonra bu sabah e~ 
kenden başlıyan topçu düel· 
Iosu gittikçe şiddetini arttır· 

maktadır. Şimal mıntakaların· 
da topçu kuvvetleri durmadan 
ateş etmektedirler. Bu meyan· 
da Çin tayyareleri de ufak 
dumanlar bırakar4k Hungkou· 
daki Japon umumi kararga· 
hının civarına bombalar at· 
maktadırlar. 

Çin tayyareleri Japon harp 
gemilerinin ve bilhassa konso· 
loshane ve umumi kaı argahm 
damlarına yerleştirilen hava 
müdafaa toplarının ateşine 

rağmen uçmaktadırlar. 
Serseri kurşunlarla hava 

müdafaa toplarının parçala
dan son iki gün zarfında ve 
bu sabah iki imtiyaz nııntaka
sında yüz kişi kadar ölmüştür. 

Ölenlerin bu kadar çok olması 
hava muha.rebeleri başlar baş· 
lamaz halkın sokaklarda biri
kerek muharebeyi seyretme
sinden ileri gelmektedir. 

faşe hususunda tesadüf edi· 
len müşkülat dolayısile hayat 
pahalılığı yüzde beş nisbetin· 
de artmıştır. 
Akşam muayyen saatlerde 

ışıkları söndürmek mecburiyeti 
dolayısile evelki gece seb· 
zevatçılar şehre girememişler 

ve bu yüzden bu sabah sebze 
tedarikinde güçlük çekilmiştir. 

Bankaların kapanması yü· 
zünden piyasada nakid para 
kalmamıştır. Tüccarlar vere· 

Londra, 16 (A.A.) - Ro)· 
terin bildirdiğine göre, Çin · 
Japon meselesinde lngiltere· 
nin tam bir bitaraflık vaziyeti 
alacağı muhakkak değildir. 
İngiliz hükümeti Çindeki in
giliz menfaatlerinin muhafazası 
için vaziyetin müstakbel in· 
kişafın ın İcab ettirdiği tedbir· 
leri almağa hazırdır. Yalnız 
bugünkü şerajt içinde Japon· 
yanın kendisine karşı beynel
milel bir tehlike gibi telakki 
edebileceği ber türlü sayden 
şimdilik tevakki edilmesi la
zımdır. 

Şanghay, 16 (A.A.) - Ja· 
ponlar bu sabah Franko im· 
tiyaz mmtakasının cenubunda 
Nantas Çin mahallesinde ka· 
in şimal i .. tasyonunu bombar
dıman etmişlerdir. 

Japon konsoloshanesi civa
rında harekat mıntakasında 
hakim bir binanın damı üs· 
tündeki tarassud mevkiinden 

Havas ajansının muhabiri Sapei 
de birçok yangınlar çıktığını 
görmüştür. 

Muhabir, Japon konsolos· 
hanesinin damına yerleştirilmiş 
olan bir hava müdafaa batar
yasının saat 11,30 da vukubu· 
lan bombardıman esnasında 
birçokk imseler ölmüş ve yara· 
lanmıştır. Bombaların civar 
binalardaki tahribıttı sarahaten 
görülmektedir. Hankeu istika
metinde bilafasıla tüfek sesleri 
gelmektedir. Çin milisleri bü
yük bir faaliyet göstererek 
Japonları Hankeun bütün yol 
ağızlarına mitralyözler koy· 
mağa icbar etmektedirler. 

Japon kıt'aları şüpheli ev· 
lerden çıkanlara ve Ç~n mi· 
lislerinin gizlendikleri evlerin 
damlanna ateş etmektedirler. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Japon 
hükfuneti bu ayın on dördünde 
Çin tayyareleri tarafından ya· 
pılan bombardımandan mü· 
teessir olan Çinli, ecnebi ve 
Japon ahali için Şanghaya 
ilaç, sıhhi malze, yiyecek, el· 
bise vesaire yüklü bir hasta· 
hane gemisi göndermeğe karar 
vermiştir. 

Nankin, 17 (A.A.) - Dün 
güneşin doğmasından batma· 
sına kadar Japon tayyareleri 
beş kere Nankini bombardı
mana teşebbüs etmişlerse de 
her defasında Çin tayyareleri 
tarafından püskürtülmüşlerdir. 

Yalnız bir defasında iki Japon 
tayyaresi şehri bombardıman 

için aşağılara inmeğe muvaf· 
fak olabilmişlerse de ancak 
iki bomba atabilmişlerdir. Bu 
bombalardan bir tanesi az bir 
zararı mucib olmuştur. 

Her defasında tehlike işa· 
retile haberdar edilen halk 
birkaç saat tahassun yerlerinde 
kalmış ve her defasında dışarı 
çıkmak için tayyare toplarının 
susmasını beklemiştir. 

Çin büyük karargahının teb· 
liğine göre, dün sekiz Japon 
tayyaresi düşürülmüş ve bir 
Çin tayyaresi de düşmüştür. 

Nankin, 17 (A.A.) - Japon 
büyük elçiliği memurları mem· 
leketlerine dönmek arzusunu 
izhar ettiklerinden Çin Hari· 

vermiştir. Bunlar buradan 
ponyaya geçeceklerdir. 

Ja· 

Şim· Şangbay, 17 (A.A.) -
di öğrenildiğine göre, Ja 
taarruz hareketi bu sa 
saat 5,30 da başlamıştır. 

pon 
hah 

me· 
adın 

Şanghay, 17 (A.A.)-A 
rikan makamab bugün k 
ve çocukları şehirden ç 
mağa başlamışlardır. 

ıkar· 

Bir Tiensin, 17 (A.A.) 
Japon membaından bildir 
ğine göre Teingtaoda bi 
vil Çinli bir Japon devr 
üzerine ateş açmış, bir 
riyeliyi öldürmüş, diğer b 
yaralamış ve sonra kaçın 

ildi-
r sı· 

ıyesı 

hah· 
irini 
ıştır. 

apon Hadise yeni bir Çin·J 
düşmanlığı ihdas etmek t ehli-
kesi arzetmektedir. 

bine Tokyo, 17 (A.A.)- Ka 
içtimaında diyet meclisin 
Eylülde fevkalade olarak 
lanmasına karar verilm 
Toplantı beş gün sürecek 

in 3 
top· 
iştir. 

tir. 
Şanghay, 17 (A.A.)- R oy· 

ter: 
bir Vak'ayı gözü ile gören 

şahidin ifa desine göre Ja 
Amiral gemisi hum gece 
ranlıkta torpillenmek teh 
si geçirmiştir. Bir yanş m 
rünün işareti üzerine bu 
törün arkasından gelen k 
bir torpil gemisi lzum 
150 metre kadar yanma 
laşmış ve küçük bir torp 
mıştır. Torpil amiral ge 
nin yakınlarında patlam 
Torpil gemisi bilahare b 
bir süratle uzaklaşmış ve 
monun projektörlerinin 
huzmelerinde kaybolmuşt 

pon 
ka· 

like· 
otö· 
mo· 

üçük 
onun 
yak· 
il at· 
misi-
ıştır. 

üyük 
lzu· 
zıya 

ur. 

yter: Nankin, 17 (A.A.)-Ro 
Çin milletinin mareşal 

Kay-Şeke doğumunun y 
nümü münasebetile verdiğ 
diyeyi teşkil eden 100 
tayyaresinden 20 si Çin-J 
tayyare muharebelerinde 
mühim bir rol oynamış ve 
üç gün içinde otuza y 
Japon tayyaresi düşürmiı 

Çan-
ıldö· 

i he· 
avcı 

apon 
çok 
son 

akm 
'ştür. 

• 
erı Bergama haberi 

Bergama, (Hususi muhab 
den)-Bürhaniye B spor ta 
buraya gelmiş ve Beıg 
Halkevi spor takımı ile 
maç yapmıştır. Takımlar, 
gol yapmak suretile bera 
kalmışlardır. Maç çok s 
mi bir hava içinde geçm 
Misafirler bu münase 
Bergamayı ve asarıatikay 

mmız· 

kımı 
aroa 

bir 
birer 
bere 
amı-

iştir. 

betle 
ı da 

gezmişlerdir. 

sinin § Bergama belediye 
açık bulunan fen mem 
ğuna tahririarazi komis 
reısı B. Rifat Arman 
olunmuş ve Nafıa Vekale 
de memuriyeti tasdik ed 
ğinden, dünden itibaren 
zifesine başlamıştır. M 
fakıyetler temenni ederiz 

urlu· 
yonu 
tayin 
tince 
ildi-
va· 

uvaf-

ü B. § Kozak nahiye müdür 
Ömer, görülen lüzum üz 
Vekalet emrine alınmıştır 

erme 
. 

Tekaüd maaşla rı 
k 

fnbi-
Tam olarak verilece 
İstanbul, 17 (Radyo)

sarlarda çalışan Doktor, 
tar ve Mühendislerin te 
maaşlarının tam olarak 
mesi, hükumetçe kararla 
mış ve o yolda muamele 

Bay-
kaüd 
veril· 
ştml· 

ya· 
.,.ı ___ 

~--~----..__~..-........:...~--~~.L..L~.t--.:.----~..-~_.__.__~._~.__ ...... .._ • ..__.ı_..~o.1ı ......... ..._.1Aa..o.__liiılı ...... ___. ... ~ 

rok harekatı yakındım takib et· 
ktedirler. me 

gü 
İstanbul, 17 (A.A.) - Bu
n Rumen askeri heyetinin 

de şehrimize muvasalatiyle 
anevralara davetli bulunan 
keri üeyetlerin gelişi tamam 
muştur. 

m 
as 
ol 

Rumen orduları genel kur
m ay başkam general Sikityun 

ha şkanlığında genel kurmay 
nci başkanı general Lako· 

c ile albay Stefba ve Ro· 
anyanın Ankara ataşemilteri 

iki 

bi 
m 

arbay Leon Jorjdan mürek· 
p bulunan Romanya heyeti 

y 
ke 

sa at 15/15 de Romanya va· 
rile şehrimize gelmiş ve pu 

G alata rıhtımında genel kur
ay ikinci başkanı Korgene· 

Asım Gündüz, İstanbul 
mutan vekili Cemil Cahid 

m 

ral 
ko 

T oydemir, genel kurmay yar· 
ba şkanı Tümgeneral Veysel 

o 
m 

nivar, İstanbul merkez ko· 
utanı Tuğgeneral Ihsan Ilgaz, 

otokol şef muavini Kudret 
omanya elçisi, general kon· 

pr 
R 
so los tarafından karşılan 1 

mı ştır. 

m 
ih 

Muzika Rumen ve Türk 
arşlarmı çalmış, askeri kıt'a 
tiram resmini yapmıştır. 

Heyet, Perapalas oteline 
mı ştir. 

ra 
Çorlu, 17 (A.A.) - Manev· 
yı takibe memur hususi mu· 

ha birimizden: 

Büyük Trakya manevraları 
17 Ağustos sabahından itiba

n bugün Çerkes köyünden 
reket eden bir kırmızı tü
enle bir mavi tümenin Ma· 
ka köyünün cenub sırtların· 

re 
ha 
m 
nı 

da karşılaşmasile başladı. 

ı 

Kız ve erkek öğretmenlere 
(Fuar) münasebetile lzmire gelecek kız ye erkek öğretmen· 

ler (Kültür lisesi) yatı dairelerinden ıstifade edebilirler. 

il daimi encümeninden: 
(9412) lira açın tutarlı olup eksitmeye konulmuş olan fzmir 

- Menmen • Bergama yolunun 20+000-25+000 kilomet· 

releri arasındaki şosenin esaslı onarılmasına istekli çıkmadı· 

ğından ötürü 2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesi gerğince 

eksiltme müddet 10 gün uzatıldığından isteklilerin adı geçen 

yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik 

ve ticaret odası belgelerile bi~likte 30 Ağustos 937 Paz&rtesi 

günü saat llde il daimi encümenine baş vurmaları. 2864 

il daimi encümeninden: 
(1497) lira (32) kuruş açın tutarlı bulunan İzmir • Menemen 

• Bergama yolunun 89 + 460 - 90 + 480 nci kilometroları 

arasındaki 820 metr imla yapısı 15 gün müddetle açık eksilt

meye konulduğundan isteklilerin 2 Eylül 937 Perşembe günü 
saat 11 de 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırhyacakları 
teminat ve müteahhitlik belgesile birlikte il daimi encümenine 
baş vurmaları. 2863 

lzmir bölge san'at okulu di
rektörlüğünden: 

Mecani leyli müsabaka imtihanını ııkazanamıyan namzetlerin 
nehari olarak mektebe kabul edilecekleri Kültür Bakanlığı 
emrile ilan olunur. 18 20 2866 1 

lzmir Posta Telgraf Telefon 1 

müdürlüğünden: 2856 

1 - İdaremize memur yetiştirilmek zere lzmirde bir kurs 
açılacak ve bu kursa en az Orta mektep mezunu ve 
memur olmak için kanurıi vesikaları haiz olanlardan 
yirmi talebe alınacaktır. 

2 - Taliplerin adedi mürettep adetten fazla olduğu tak· 

3 
dirde aralarında müsabaka yapılacaktır. 
Kursun devam müddeti olan altı ay içinde yetmiş be
şer kuruş yevmiye verilecek ve müddet bitmeden 
kursu terkedenlerle imtihanda muvaffak olamıyanlar
dan faizile istirdat edilecektir. 

ta 
Muharebe evvela mavinin 

4 - Dersler: arruzu, sonra da kırmızının 
A - Muhabere Bilgisi ,,Mors, Hük Telemprimör,, 

ukabil taarruzu halinde cere· m 
ya 

ve 

B - Fransızca 
n etmiştir. 

C - Telgraf ve telefon alatt hakkında malumat 
Atatürk; refakatlarında Baş- D _ Posta işletmesi 
kil ismet İnönü, Dahiliye E - Telgraf ve telefon işletmesi 

ekili Şükrü Kaya ve maiyet· F - Usul ve muamelatı hesabiye ile P. T. T. kanun ve 
ri olduğu halde geldiler ve nizamnameleri hakkında umumi malumattan ibarettir. 

v 
le 

m anevra sahasını gezerek ha- 5 Kursa iştirak edeceklerin yaşları 18 den aşağı ve 28 
re kata iştirak eden birliklerin den yukarı olmıyacaktır. 
va ziyetini gözden geçirdiler. 6 Taliplerin evrakı müsbitelerini müstahsiben nihaye1 

anevra devam ediyor. 5 EylUle kadar müdüriyete müracaatları lazımdır. 
.................. imi ....................................... , .. .. 

M 

,J. . : .. : : • : • ı . . IZMİR 
İzmırin 

en 
değerli Kültür L isesi 

YA.,...ILI GÜNDÜZLW .. K I Z 

Öğretmen· 
!eri burada 
ders verirler 

E R K E K 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti k abul edilmiştir. 

J - Orta ve lise eımflanna yeni talebe kaydına başlanmışbr. 
2 - 20 ağustosa kadar kaydını yenilemiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 

~ 

3 - Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekaid çocuklarından yüzde 10 kardeı 
ocuklann birincisinden tam diğerlerinden yüzde 15 tenzilat yavılır. 

8 

Ci 

N 

·:t - Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin her giln 
aat 9 don 12 ye kadar Beyler ııokağındaki (Kültür lisesi) ne müracaatları. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

Kilosunun Muvakkat 
2812 

nsı Miktan muh. bedeli Yekun tutarı teminat Münakasası Sa 
Kuruş Lira Lira 

12 2520 189 3/Eylul/937 Cuma 
K. 

oh ut 
Fasulye 

ulgur 

2100 Ki . 

29000 " 
36000 tt 

13 3770 283 
" il ,. 

11 
16 
17 B 

1 

2 
3 

13 4680 351 H n it 

Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı için yukarıda yazı 
üç kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle ve açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri bedelsiz olarak her gün Manisada tümen satın komisyonunda görülebili 
Münakasaları Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Münakasa tarihleri, günleı i ve saatleri ile kilolarının muhammen bedelleri yekun t 
tarları ve muvakkat teminatları yakarıdaki cedvelde gösterilmiştir. 

1 ı ö t recekler ve muva 
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Prenses Dorota, nihaye 1 ·niyi al
datmış, için için gülüyordu. 

irininin hayreti gittikçe ar· 
tıyordu. Dorota, rolünde o ka· 
dar muvaffak olu)Or ki, irini, 
kalbinde doğan insanlık ve 

merhametle ileri gittiğini, bel
ki de yanlış hüküm vermiş 
olduğunu sanır gibi oldu. 

- Demek ki ... 
- Evet Prenses, benim te

essüriim, sadece ve sadece 
böyle bir aşk macerasının du· 
yulmasından ve onun, Alek· 
sandrm hastalığından ibarettir. 

Şu halde? 
- Şu halde, gene serbest

siniz, gidib Dokaya açabilir· 
siniz.: Tahkikat, tedkikat ve 
her şey, ancak benim, bir 
zabitle sevişmekte olduğumu 
meydana çıkarmaktan başka 
bir şeye yaramıyacaktır. Ne 
başka bir erkek, ne bir gizli 
yol, ne bir şey.. Size itiraf 
ederim ki, böyle bir skandalın 
şüyuu, benim için bir felaket 
olacaktır. Hotta ve hatta, kt"n· 
dimi bundan kurtarmak için, 
temin size karşı çok ağır ve 
caniyane bir düşünce bile 
duymuştum. Fakat gördüm ki, 
siz benden kuvvetlisiniz. Vic· 
danmıza hitab ediyorum: 

Beni, gidib Dolcaya haber 
veriniz ve bir kadının, bir 
gençle olan münasebetinden 
size düşecek bir zevk varsa 
o zevki tatmız. 

irini gayri ihtiyari: 

- Hayır -diye bağlrdı· böyle 
münasebetlere hiç te karışacak 
insan değilim. Benim aradı· 
ğım, böyle bir gizli yolda, 
bana mensub bir gencin ba· 
şına gelmiş olması muhtemel 
bir feliketi aydınlatmaktır. 

- Söyliyeceğimi söyledim 
Prensesimi asaletiniz, şerefiniz, 
vicdanınız neyi emrediyorsa 
onu yapınız. Ben, hiç bir le
kesi, çamuru, vicdansızlığı bu· 
lunmıyan aşkımın ~etireceği 
felakete boyun eğmeğe hazırım. 

işte bu son cümle ile irini 
davayı kaybetmişti. Sonuna 
kadar muvaffaklyetle yürüdüğü 
halde bir tek manevra ile ko· 
zunu elinden kaçırmıştı. 

- Peki, o eve nasıl girer· 
diniz? 

- Hizmetçi kıyafetinde. 
Hem de kendi hizmetçim ya
nımda olduğu halde.. Ayıb 
değil ya söylüyorum işte: 

Hatta, şuradaki buradaki 
sarhoşlara gondolun içinden 
lakırdı ata ata gidiyorum .. 

irini içini çekti, başını iğdi: 
- inanırım Prenses.. Aşk, 

insana her şeyi yaptırır .. 
Dorota, geniş bir nefes aldı. 

Sevincini tutmak için ne ya
pacağını bilemiyordu. Ayağa 
kalktı, irininin yanına gelib 
oturdu: 

- Felakette müşterek miyiz 
yoksa? 

- Anlamadım ... 
- Benim sevdiğim erkek 

ölmek üzere .. Seninki ise, söy
lediklerine bakılırsa, meydan· 
da yok ve sen onun başına 
bir felaketin gelmiş olmasın· 
dan korkuyorpun .. 

- Hayır, benim aradığım 
erkek, aşıklm değildir .. 

- Fakat gözleriniz öyle 
söylemiyor güzel Prenses. 

irini ccvab vermedi. Dorota sizi rahatsız ettim. 
devnm etli: Dorotn nıt•ııclili aldı, soıırıı 

- Göriiyor musuııuz; n~k İriııiyc sarıl lı, onu yaııakların· 
uğrundn uzak vrya yakın L>iı dan (iptii: 
tanıdık kadının hayatına kadar - Bana lı s yal verdiniz Pren· 
saldırabi,liyormuş. Şu halde, ses İrini. Siz çok asil bir ka-
benim de gene ayni uğurda, dınsınız. Size her erkek tapın. 
gece yarısı höyle bir yere gi· malıdır. Fena şekilde başlıya o 

debilmekliğiın imkansız bir münasebetımız, iyi ve kuvvetli 
şey midir? ıstırabınızı çok bü- bir dostluk olarak yaşarsa çok 
yiik görüyorum güzel misafi· sevineceğim. ilk fırsatta gelib 
rim .. Fakat ümidinizi kesmi- sizi göreceğim. İnşaallah o 
yiniz. vakte kadar siz iyi bir haber 

- Onu hiç bir yerde bu·. almış olursunuz. Ve inşaallah, 
lamadıın. Yavaş yavaş, ıçıme o vakte kadar benimki de 
yeis çöküyor. iyileşir .. 

- Hayır, bir genç kadın, irini hafifçe güldü ve Do-
kendisini bu kadar çabuk rotanın kollarının arasından 
kaybe~mez.. sıyrılarak yürüdü: 

İrini kalktı, çantasını açtı. Zavallı, aldanmıştı. Dorota, 
Mendili çıkarıb Dorotsya uzattı: onun mert, asil bir damarın· 

- Beni affediniz.. Asabi- dan mükemmelen istifade ct-
yct ve heyecanla, ayni zaman· mişti. 

dn verilen yanlış malumatla - Sonu Var-

İzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 -

2 -
3 -
4 -
5 -

6-

Eskişehirde yaptmlacak birinci sınıf bir çift hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksitmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. 
İhalesi 31 Ağustos 937 salı günü saat 15 te~ir. 
ilk teminatı on biıı ikiyüz doksan altı lira 27 kuruştur. 
Şartname, keşif ve projeleri 946 kuruşa M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaı.ılı belgelerle 
bu işi yapabileceklerine dair 937 yılında alınmış ba· 
yındırlık Bakanlığt vesikası ve mali vaziyetinin lıu işe 
müsaid oJduğuna dair 937 yılında alınmış Ticaret 
odasl vesikasl ile birlikte teklif mektuplarmı ihale sa
atinden behemhal bir saat evvel M. M. V. satın alma 
ko. na verilmeleri. 13 18 24 28 2793 

~--------~------------------~----~-----~~ 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisada Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı için (24) 

ton sadeyağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın 

komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Münakasası 27 Ağustos 927 cuma günü saat on ye

dide Manisada Tümen satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Kilosuııun muhammen bedeli (97) kuruş, yekun tutan 
(23280) lira ve muvakkat teminatı (1746) liradır. 

5 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat temirıatlarile bir· 
likte teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli 
saatten en az bir saat evvel komisyona vermiş ola· 
eaklardır. 8 13 18 24 2757 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Gaziemirde tayyare alayı garnizsnunda aapılacak su 

ve elektirik tesisatı pazarlık suretile yaptırılacaktır. 
İhalesi 28 /8/ 937 cumartesi gür.Ü saat 17 de yapı· 
lacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 584 lira 37 kuruştur, teminatı 43 
lira 83 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şarthr. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

\erinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya 
banka mektuplarile beraber ihale saatında kışlada 
satın alına komisyonuna müracaatları. 

13 18 24 28 2811 
~~~~----~-:-----~--~~~~~~~~--~~-

lz mir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Tayyare alay inşaat heyeti ihtiyacı için tesviye aleti 

pazarlık suretile alınacaktır .ihalesi 28 /8/ 937 cumar· 
tesi günü saat 17,'.jO da yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

2 - Muhammen tutarı 996 liradır, teminatı 75 liradır. 
3 - Pazarlığa iştirak edecekler Ticaret odasında kayltlı 

olmaları şarttır.j 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya banka 
mektuplarile birlikte ihale saatinde lzınir kışla sahn 
alma komisyonuna müracaatları. 

13 18 24 28 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
idaresi İstanbul L~vazım amirliğine bağlı müessesat ıçın 

eksen üç 83 ton sadeyağı 31 /8 / 937 salı günü saat 15,30 da 
Tophane Levazım amirliği satın alma ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli (70550) Yetmiş bin 

Lıc:~> üz elli liradır . ilk kminatı 4777 lira 50 kuruştur. Şart · 
ııamesı 353 hını~ ın11kabilinde kumİS)'Ondan nlınır. fstcklilt-1 in 
2 ~90 sayılı kanunun 2 ve:: 3 üncü maddelerinde yaaılı belge· 
lerle b~raber teklıt mektuplarım ihale saatından bir saat evvel 
ko11ıisyoııa ver melcri. 13 18 22 27 2792 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Ç. kale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla (32500) 

kilo sığır eti satın alınacaktır. 
2 Sığır etinin beher Viloau 30 kuruştan (97 50) lir" bi 

çilmiştir. 

3 İhalesi 6 191 937 tarih pazartesi günü saat 16 da 
Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 

• lacaktır. 

4 - lsteklileriıı ihaleden bir saat evel teminat !ikçal rı 
<.1laıı (731) lira ıs kuruş ve ihale kanununun 2, 3 ncü 
maddelerindeki vesaikle bir saat c:vel komisyona mü· 
racaat etmeleri. 18 22 28 2 2840 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı ıçın (27950) 

kilo sadeyağı kapalı zarfla ;eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 6 191 937 pazartesi günü saat 17 ,30 da kışlada 
satın alma komisyonunda •yapılacaktır. 

2 Muhammen tutarı (25714) lira, teminatı (1928) lira 
55 kuruştur. 

3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 İsteklilerin ticaret odasında kayıt(ı olması şarttır. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

terinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
banka mektupları ve teklifnamelerini ihale saatinden 
en az bir saat evel kışlada satın alma komisyonuna 
vermeleri. 18 22 28 2 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
Yapı Ankarada muzika mektep binasının ikmali inşası ka· 

palı zarfla eksiltmey~ konmuştur. Keşif tutarı (43476) lira 35 
kuruştur. Keşif proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesin· 
den alınacaktır. ihalesi 6 19/ 937 pazartesi günü inşaat şube
sinde saat 11 dedir. Teminatı (3260) lira 73 kuruştur. Eksilt
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflar ihale günü saatine kadar M. 
M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 18 22 27 2 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
Yapı iki garaj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştu!'. 

Keşif tutarı (32036) lira 84 kuruştur. Keşif proje ve şartna
meleri parasile inşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 7 /9/ 937 
sah günü saat 11 aedir. ilk teminatı 2402 lira 70 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve 
teklıf mektuplarını havi zarflar ihale günü saat ona kadar 
M. M. V. sat. al. ko. na verc.;inler. 18 24 28 3 

fzmır Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacl lÇın (24664) kilo 

sadeyağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. lha· 
lesi 6 191 937 . pazartesi günü saat 16,30 da kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Muhammen tutarı (19716) lira, teminatı (1478) lira 
70 kuruştur. 

3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 İsteklilerin Ticaret odasında kayttlı olması şarttır. 
5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı belgelerile ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarile teklifnamelerini ihale saatinden 
en az bir saat eveJ satın alma komisyonuna vermeleri. 

18 22 28 2 

İzmir M;t. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Gaziemirde tayyare alayı garnizonunda su ve elektirik 

tesisatı pazarlık suretile yaptırılacak ve ihalesi 3/9/937 
cuma günü saat 17 de icra edilecektir. 

2 Muhammen tutarı (584) lira 37 kuruş, teminatı 43 lira 
83 kuruştur. 

3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şarttır. 

5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarile ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile beraber ihale ~saatinde satın alma 
komisyonuna müracaatları. 18 22 28 2 

------------------------· İzmir harici askeri satın almailanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burnavadaki topçu alayının senelik ihtiyacı için 21200 

kilo sığır eti açlk eksiltme suretile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 Açık eksiltmesi 30 181 937 pazartesi günü saat 1 O da 
yapılacaktır. 

3 Umumi tahmin tutarı 4240 lira olup muvakkat temi· 
natı 318 liradır. 

4 Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
5 İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
14 18 22 26 2815 

• Bayındır ticaret ve sanayı 
odasından: 

Emek fabrikası • 
Tahir Akıncı ticaret nuvanile Bayındırın Falaka köyünde 

164 No. da Emek fabrikası Tnhir Akıncı zeytinyağ tasirile 
İştigal eden Tahir Akıncının işbu ticaret unvanı Ticaret kanu· 
nunun hükümlerine göre icilin ikincıi numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 2862 
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Bir zevce 
Kocasına tarziye . 

verıyor 

Dün Ödemişten şu mektubu 
aldık: 

Gerek kocam ve gerek 
ailemiz erkanı arasında son 
zamanlara kadar biribirimizi 
kıracak ve gücendirecek biç· 
bir vak'a yok iken yedi ay 
evel her nasılsa asabiyet Ye 

iğfaliita kapılarak zevcim ve 

erkanı ailesini gücendirmek 
suretile muvakkat bir zaman 
için do olsa samimi rabıtaları· 
mızın kırılmasına ve ayrı ya· 
şamamıza bizzat sebebiyet 
vermiş olduğumdan dolayı 

mevcud iki küçük yavrum ve 
hürmetkar bulunduğum ko
camla yeniden aile saadetimizi 
kurmak üzere kendisine ve 
ailesi erkanına bu kusur ve 
hatamdan dolayı tarziye ver· 
diğimi sayın gazetenizle ken· 
disine duyurulmasını ve bu 
vesile ile tekral' birleşmemize 
yardım etmenizi derin saygı· 
larımla rica ederim. 

Ödemiş sıhhat m~muru 
refikası Zehra 

Rusyada tevkif 
edilen Almanlar 

Bt•rlin, 17 (Radyo) - Bor
sen Çaytung gazetesine göre, 
223 Atman tebaası Rusyadn 
tevkif edilmiştir. Bunlar pro· 
testolar a rağmen tahliye edil· 
memişlerdir. 

İngiltere 
Bitaraf kalacak 

Londra, 17 {Radyo} - Roy· 
ter Ajansı bildiriyor: 

Çin· Japon ihtilafında lngil· 
tere bitaraf kalacaktır. Maa
mafıh bu bitaraflık kendi 
hukukunu müdafaa ve muha· 
faza etmemek demek değildir. 

Filistinde tevkif at 
Kudüs, 17(Radyo) - Filis

tinde İngiliz zabıtası Arab ko
mitesinin dört azaslnı tevkif 
etmi~tir. Bunlar, son karışık
lıklara karışmış olmakla maz
nundurlar. Bunlardan başka, 

11 Arab daha tevkif ve başka 
yerlere nefyedilmiştir. 
Japon amiralinin Roma 

seyahati 
Roma, 17 ( Radyo ) - Ja

pon amiralinin maiyeti ile bir· 
likte Romaya gelmesi, birçok 
dostane tezahürata sebep ol· 
muştur. 

SUdana iki Mısır 
alayı gönderiliyor .. 

Kahire, 17 (Radyo) - Mısır 
kabinesi, Südana iki Mısır 
alayı sevkine karar vermiştir. 
Alayın birisi Hartumda kala
caktır. 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T t-lefon : 3479 

İzmir Ahkamı şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

Kadiriye mahallesinin Mes
cit sokağında 4q No.lu hanede 
mukim iken 12 sene evel ölen 
burunsuz /o\hmedin varisleri 
varsa tarihi ilandan itibaren 
üç ay içinde mahkemeye sı~ 
fatlarını bildirmek üzere mah 
kemeye gelmedikleri takdirdt 
ölünün nıetrükatım hazineyf 
devrolunacağl ilan olunur. 

2844 
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V N l p •• • Ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b-
W. F. İl. ·v AN-1 ur1en a ap rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Der ZEE& CO.IFratelli Sperco - Dahiliye Mütehassısı -
DEUTSCHE LEVANTE D k 

LlNIE Vapur Acentası 0 tor 

~:Y~L~v~:. H~.~~r~R~s ROY~uM~~~;:fı0Aıs C:eıaı Yarkın 
Ağustosa doğru bekleniyor. "RHEA,, vapuru 18 Ağus· İzmir · Memleket hastanesı dahili hastalıklar scririyyat şefi 
ROTTERDAM, HAMBURG tosta ANVERS (Doğru) ROT Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 
veBREMEN için yük alacaktır TERDAM, AMSTERDAM ve Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 

AMERICAN EXPORT Ll· HAMBURG limanları için yük Talefon : 3956 
NES alacaktır. Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 1018 

The EXPORT STEAMSHIP "GANYMEDES,, vapuru 5 Telefon : 2545 
CORPORATION Eylulde ROTTERDAM, AMS- 1 

.. EXHIBITOR. vapuru 18 TERDAM ve HAMBURG 
Ağustosta bekleniyor. NEV- limanlarına hareket edecektir. Satıhk motör 
YORK ve BAL TIMOR için "GANYMEDES,, 22 Ey-
yük alacaktır. lulde BURGAS, VARNA ve 

"EXPRESS" vapuru 3 Ey- KôSTENCE limanları için yük 
ICılde NEVYORK için yük alarak hareket edecektir 
alacaktır. SVENSKA ORIENT 

PiRE AKTARMASI LINIEN 

4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif morkalarde satılık 

motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 

lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 
makine tamirhanesi. .. 

SEYRi SEFERLER "BARDALAND,, motörü 
EXETER" vapuru 13 ağus· Elyevm limanımızda olup 12 • llllllllllfllllllllllllllllhı . 

tosta PlREden BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM, -

Af 11111il111111111111111111111111 Doktor ---
NEVYORK için hareket ede- HAMBURG ve JSKANDI- -
cektir. NA VY A limanları için yük -

----A. Kemal Tonay ---
SEYAHAT MÜDDETi alacaktır. = 

PiRE • BOSTON 16 gün "VIKINGLAND,, motörü = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgı.-ı '.hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassıs·ı 
-
-

PiRE. NEVYORK 18 gün 23 Ağustosta ROTTEROAM, - (Verem ve ·saire) 
HAMBURG ve JSKANDI- - Basmahanf': iaraayonu kareuıındak.i Dibek aokuk ba§ında 30 sayılı _ 

--
SERViCE MARITIME NAVYA limanlarına hareket = ev ve muayenehanesinde sabah t1aat 8 den akşam aaat 6 ya _ 

ROUMAIN d k · = kadar hastalarını kabul eder -
B U C A R E S T e ece tır. iİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4151 lllllllli 

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey-
"DUROSTOR,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA,GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanlarına yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 
''BUDAPEST,, motörü 13 

Ağustosta bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, COMA
ONO, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAYA, FIUME ~ve LINZ 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LlVERPOOL 
"lNCEMORE" vapuru 29 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından mal çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA. KÔSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanlarına yük ala
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG11 vapuru 17 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLlNJE 
OSLO 

''BOSPHORUS,, motörü 
26 Ağustosta DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

"BAALBEK,, motö ü 23 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manlanna yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

lulde ROTTERDAM, HAM
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR-
S iL YA limaolarına hareket 
edecektir. 

''SUÇEAVA,, vapuru 7 
Eylulde M t\L TA ve MAR
SIL YAya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

'oı· · ıvıer ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LI NES L TD. 

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

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

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

Tarih ve navlunlardaki de-
hakkında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden acenta mes'u-
lemez. livet kabul etmez. 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü 
Göztepe 

20/8/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri 
her gün saat 9 - 12 dir. 

Orta Okulu bitirenler için Enstitüde hususi bir sınıf var· 
dır. iki senede bunlar Enstitüyü bitirirler. 

Kayıt için lazımgt:len belgeler : 1 - Tahsil belgesi 2 -
Nüfus hüviyet cüzdanı 3- Resmi doktordan sıhhat raporu 
ve yeni çiçek aşısı belgesi 4 - 6 adet 4 1/2 · 6 boyunda 
fotoğraf. 
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Devlet Demirllarından: 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mikdar ve vasıf· 

Iarı aşağıda yazılı balastlar 23-8-937 pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlarda kapalı zarf usulile Balıkesirde 3 üncü 
işletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yine hizalarında mikdarları yazılı 
muvakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesikaları ve res· 
mi gazetenin 1-7-937gün 3645 No. lı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gün Muıadiye için saat 14,30 ve Sığırcı civarındaki balastlar 
için saat 15,30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Balıkesirde 3 üncü işletme müdürlüğünde ve 
Emiralem- Sığırcı istasyorılarında parasız dağıtılmaktadır. 

Muham- Muvak-
Balastın Mikdarı men kat le· ihale 
bulunduğu Kilometre Cinsi m3 bedeli minat saati 

Lira Lira yer 
Muradiye 

Sığırcı 

41 - 50 

328 - 330 

Toplama 
kırma 
Ocak 
bal astı 

6000 8880 666 15,30 

6000 7800 585 16,30 

6-10-14-18 2700 

lzmir P. T. T. mü~lürlüğünden 
Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo 

sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. mer· 
kezlerine müracaat ederek ruhsatnamclerini almaları lazımdır. 

1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü 
yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar 

Akşam Kız San'at Okulu 
Gazi bulvarı No. 24 

• evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu 
müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 14 · 17 dir. 
Akşam Okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek 

937 ücretleri Eylfıl sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin Ağus

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemehal 
lazımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir para 

.---------:-,,..._. . ·-- ~ 

Manisa C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından: 

1 - Manisa spor sahasında tribün inşaatı 29222 lira 80 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve keşifname vesair evrak 1 lirB 
46 kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa ilyön· 
kurul başkanlığından alınabilir. 

3 - Eksiltme Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat t 7 
de Manisa Halkevir.de parti ilyönkurul huzurund• 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 2191 lira 71 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikalarını ve bu yıla aid Ticaret odası 
vesikasını beraberlerinde bulundurmaları şarttır. 

6 - Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
Taliplerin kapalı zarfları bu kanun dairesinde hazır 
!ayarak ihale günü saat on altıya kadar parti baŞ" 
kanlığma tevdi etmeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü maddesine 
riayet eyl~meleri ilan olunur. 2701 8-12-18·21.-

.Gümrük mu haf aza genel komutanlık' 
lstanbul satın alma komisyonundan: 

1 - 812 takım süvari ve 1131 takım piyade eratı kışlı~ 
elbisesine istekli ve çıkmadığından 23-8-93 pazartesı 
günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - IstekliJerin 1443 liralık vezne makbuzu veya bank• 

mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Ga· 
latada eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satıf1 
alma komisyonuna gelmeleri. 3·8· 13-18 4683/26 ~ 

lzmir Ziraat Mektebi direk
törlüğünden: 

1 - Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16 • 19 yaş ara· 
sında öğrenci alınacaktır. 

2 - Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. 
Girme şartları okul direktörlüğünden ve Tarım direk· 
törlüklerinden öğrenilmelidir. 25 3 10 18 24CJ.!,, 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hıı
susiye müdürlüğünden: 

No. Cinsi 
7 Ev 

28 Ev 
473 Lükkan 

12 
33 
35 
29 

116 
17 
10 
85/87 

477 
71 

28 

n 

Mağaza 

" 
Dolap 
Mağaza 

" Baraka 
Fırın 
Dükkan 
Aağaç -· 
Zt.ytin 

,, 

Mevkii 
Tilkilik caddesinde 
Karşıyaka iktısat S. 
San'atlar mektebi yanında 
3 üncü Kara Osman caddesi 
2 inci belediye .. 

.. " 
Bakır bedesteni 
Peştemalcılarda 
Bekirpaşa hanında 
Karşıyaka Celalbey S. 

,, lktısat sokak 

" 

Karantina Sen' atlar mektebi 
Karşıyaka Soğukkuyu 

Buca Üçkuyular 

i LAN 

yanında 

İdarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsler• 
yazılı akarat bir ay içinde pazarlık suretile temdiden kir8Y' 
verilmek üzere 16-8-937 gününden 17·9-937 gününe kad'' 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartları görmek istiyenlerin he; 
gün hususi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve kirasın 
talip olup pey sürmek istiyenlerin de 9 dan 12 ya kadar En· 
cümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 18-20-22-24 2~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den 
Yıllık B. M. 

Lira Cinsi Mevkii No. Vakfı d 
108 Dükkan Tilkilik keçeciler C. 354/91 Çelebi za e 
72 ,, .. ., 35)/145 " " e 
Yukarıda yazılı akarat kiraya verilmek üzere müzayede)' 

çıkarılmıştır. 
ihalesi 27/8/937 cuma günü saat 15 tedir. 
Tali lerin Vakıflar idaresine müracaatları. 18-20-26 2868 


