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~ G.lnönü 
ı~ lskandinavya gazeteci -

KAHRAMAMLARIMIZ FAALiYETTE 

Mareşal fFevzi Çakmak, misafir askeri 
heyetler şerefine dün bir ziyafet verdi 

ve Bugün mühim harbler 
mütekabil hücumlar var ----------

lerine neler söylediler? ----------
"En y·üksek prensibimiz, hertürlü 
vasıtalarla sulha hizmet etmektir,, 

-------------1 G.lnönü, umumi buhran oe 
sulh hakkında şu sözleri 
söylemişlerdir: Atatürk 'I 

lstanbula d6ndüler 
lstanbul, 18 (Hususi)-· 

Dün manevra sahasında 
harekatı takib egliyen 
Reisicumhur Atatürk, bu
gün lstanbula avdet bu
_qurdular. Büqük Şef, te-

- Umumi. buhran için 
en yüksek prensibimiz, her 
türlü vesaitle sulha hizmet 
etmek, milletler arasında 
uzlaşmayı ilerletmek, em
niyetimizi başka devlet
lerle mücadeleden bekle
memektir. 

R omanya erkanı harbiye reisi, biz Türkiyeye yal- .._:ahüratla karşılandılar . ..J 1 Hatay da 
Mühim hadiseler 
cereyan ediyor 

nız sevgi değil, minnettarlık hissile de bağlıyız, dedi Telefon şirketin-
BULGARİST AN v;·MANEVRALARIMIZ deki hırsızlık 

İstanbul, 18 (Hususi) - Bil· 
yiilı.. Erkiinıbarbiye reisi Mareşal 
Fevzi Çakmak, manevra eahasıodan 
oehrimize ı;elmio ve merasimle 
karşılanmııtır. 

Bugün, oelırimiıde bulunan 
Balkan ~·e Şark misaklan erkônı· 
harbiye reislerine moda kulübün· 
de bir öğle ziyafeti verilıııiştir. 
Akpm lamir v•paru ile mHevra 
nııntakaeını buf'.ket eden erlıinı· 
harbiye reiıleeri ve askeri heyetler 
ıerefiue, :Mareşal Fevzi Çakmak 
tarafmdau vapurda büyük bir 2i· 
yafet verilmiıtir. 

Askeri heyetler, yınn (bugün] 
Tekirdağıoda karaya çıkacaklardır. 

~~~~----~--~~ Şehrimize gelmio bulunan Ro· 
manya büyük erkioıharbiye reiei 
be'\·anatıoda : . 

- Biz Türkiyeye yalnız aevgi 
değil, ayni zamanda minnettarlık 
hiseile de Loglıyız. 

Demiıtir. 

Çorlu, J 7 (A.A.) - Bugün ı;~. 

leden sonra cebbed(•ki tümenler 
araaıoda mubarebt", taarruz ve mu· 
kabil .. anua teklinde de-m cet

mi,tir. 
Bundan baeka kırmızının kar· 

ıısında bulunan süvari livasına 

meosub kamyonlara bindirilmio 
alayı, kırmızı tümenin cebheaini 
takviye etmek h;io emir aldı. Alay 

Hayırlı işler temenni ederiz 

incir ve üzüm piyasaları 
bugün açıhyor -------------inhisar idaresi de mübayaata hazırlandı. 

Mahsullerimiz iyi ~fiatlerle ~satılac~ktır 

Üzüm işlenirken 

zırhlı otolann himayesinde Yanık· 
ağıl köyüne hareket etti . • Ayni 
zamanda kırmızı kolordunun Çol'• 
luda bulunan tilmeai de cebbe ge· 
riaine yanaımak flzere uat l 6 da 
emir aldı. Ve muhtelif yollardan 
istifade ederek eebheye doğru yii· 

rüyüıe geçti. 
Bugün öğleden sonra kırmızı, 

mayi tayyareler ketif r.aliyetinde 
bulundular. Ve kendi_ taraf tarlan· 
na icab eden raporları attılar, 

Atatürk. Baıvekil İsmet Joöoü 
ve refakatlerinde bulunan zevat 
öğle yemeğini Çerkes köyünde yi· 
dikten sonra tekrar manevra saha· 
aıoa gelmiıler ve harekatı askeri· 
yeyi büynk bir dik.katle takib ~. 
mi~lerdir. 

Atatürk ve maiyetleri akoam 
ııaat 19 da Çorluya teorif ettiler. 

Çorlu, 18 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Manevralar devam edi· 
yor. Kırmızı ordu, takviye kıtaab 
alarak, bugün mukabil taarruza 
geçti. 

Sonu 6 ıncı sahifede -

lzmir telefon 
oirketioin Konak 
telefon köekünde 
yapılan bır11zlık 

tahkikatı eına11n· 

da bir de rü~vet 

hadisesi meydana 
çıkmıı, rüı,·et ve 
emniyeti ııuiieti· 

mal ıı u ç u n d a o 

eirkct mlihendiai 
B. Cemal Talu, B. Cemal 
emniyeti suiistimal \'e hınızhk 

snçoodan da oirket amelesioden 
B. Cemal Tüken müddeiumumilik· 
ten aorgu hikimliAine verilmiıler· 
di. Temmuzun 30 uncu günü mii· 
hendis 8. Cemalin ikinci defa ifa· 
deıi alınırken lzmir-Karoıyaka kab
losunun tamiri için oat tedariki 
hususunda Enis kaptan adında 

birine babıiı verdiğini ıöylemesi 

üzerine kendiaine bu paranın rüı· 
vet olarak verilib verilmediği so· 
rulruuı, C. Cemal Talu, rüıvet ola· 
rak verdiğini, memleketle bahoiı 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede 

Çin.Japon harbi uzayacak mı? 

Şanghaydaki hastaneler 
yaralılarla dolmuştur 

Alman gazeteleri, Rusyanın Şarki Sibir
yada tahşidata başladığını yazıyorlar 

Üzüm ve incir pipsalan, hu· eanrok istasyonuna iOOO ~u\'ııl iıı 1 
~iln öğıeden e,;e) borsada )Bpıla· cir gc ıirnıiştir. Hugüu de iki tren·L ·!:::t::JEiiiııı~•-ll!!J! !!!~===.;, 
C~k_ bir toplantı İle açılacaktır. le 011 beş hiıı •:u\'a) katlar incİı a 
l:ıilııı ve incir alıCJlonnm yapa· gclt>Cf'~ İ söyleniyor. Ayrıca kam· 
calı:Iarı toplantı) a vali B. ı~a:ılı (;fi. yonlarla da mahsul gelmektedir. 
leç ve Türk.of is müdürü B. Cemal Saat on hirde borsaıla yapıla· 
~iyı, oda rrisi B. Hakkı Balcıoğ· cak toplantıda evvela üı.üm ve 
in . B Ş k" d yarını saat sonra dıı incir piyasa· . • ve borsa komıseri . ev ı e 
'ttirak edeceklerdir. ları açılacaktır. inhisarlar idaresi 

zaten piyasadan kuru üıüm mü· 
Son hafta içinde muhtelif yer· bayaa ederek suma imal etmekte 

~rden lzmire kamyonlarla mühim olduğundan ihtiyacı kadar kuru 
Oliktarda üzüm ı;elmiıtir. Borsaca üzüm mübayaası için de hazırlık 
Y•pılao tetkiklere göre bugün pi· yapmıştır. 
t~aada 15,000 çuval üzüm ve on Bu sene, üzütn ve incirlerimi· 
lilfl çuval incir vardır. Dün Nazil· zin iyi fiatlerle satılaf'..ağı anlaoıl-
a.~•fl hareket eden ve incir mınta· maktadır. Yeni mahsullerimizin 
-..rındaki iıtaıyonlardan ıocır memleket, milstahlil ve Ulccan için 

·,.. bir mlffUUÜI treni Al· ba711h "' bereketli olmauaı dil1'riı. 

Japon tankları 
Tokyo, 18 ( Radyo ) - kata tevessül edecek ve har· 

Rosmi mehafil, Japonya par- bi uzatacaktır. 
lamentosunun, fevkalade top· Japon tebaasının, Sanghay· 
lantısmdan sonra harbe daha dan derhal ayrılması ıçın 
geniş bir şekil verilecğini Japonya Hariciye Nezareti 
iddia ediyorlar. tarafından sefarethaneye ve 

Söylendiğine göre, Japon· bütün konsolosluklara emir· 
ya, bütün Çinde ukeri hare- - Sona 6 ıneı ıalai/ede -

General lnönU 
J~tanbul, 18 (Hususi)

Başvekil G. ismet lnönü, 
lskandinavya gazetelerinin 
lstanbal mahabiderini ka
bul bugarmaşlar oe beg
nelmilel vaziget hakkında 
beyanatta bulunmuşlardır. 

İstanbul, 18 (Huıust) - Ha· 
tayda mühim hldiııele.r cereyan 
etmektedir. Antakya ile İskende-
run arasında mubaberat kelil· 
mittir. 

Cereyan eden hidiseler hak· 
kında tafsilat alınamamaktadır. 

\.. 

Torbalıda bir cinayet 

On sekiz yaşında genç 
Mustafa karısını vurdu .. 

Olen kadın on altıyaşındadır. Ha-
dise tahkik ediliyor 

Torbalı kazasının Aslanlar kö· 
yünde bir '·inayet olmuı, Ömer 
oAlu Must11fa, henüz on altı ya· 
oındaki karısı Sevdiyeyi öldürmüo· 
tür. \' ak'a oöyle olmuotur: 

-

Kadir kızı 16 yaoında Sevdiye 
ile Mustafa, alb aylık kan koca· 
dırlar. Seydiye evelki gün çifte 
tüfeğile yaralaomıı ve ölmü~tür. 

Genç kadının ölümü Torbalı jan· 
darına komutanlığına haber veril· 
mi~ ve müddeiumumi ile komutan, 
bidise yerine giderek tahkikata 
baolamışlardır. Ev halkı, Sevdiye· 
nio eilıilıla kendisini öldürdüğünü 

söylemişlerııe de yapılan eaash tah· 
kikat ve tetkik.alla S.vdiyenin ko
cası Mustafa tarafından 6ld6rflldil· 
ğü aolaıılmıetır. 

Adliye ve ,;abıta bir cimyet 
karoıeında kalınca badiae incelea· 
mio, Mustafa, müteaddid defalar 
isticvab edilmi~tir. Mustafa, karın 
Scvdiyeyi bir kaza netice.inde ya• 
ralayıb öldürdüğünü, baden hare
ket etmediğini, zaten bunun için 
hiçbir sebeb mevcud olmadığını 
\'e karısını sevdiğini söylemiotir. 

Adli ye ve zabıtaca tahkikata 
ılevam ediliyor. 

Şeyh Rıza 
Yakalanmak üzeredir 

Oğlu ile arkadaşları jandarmala
rımız tarafından imha edildiler~ 

lstonbul, 18 [Hususi] - Tun· 
celi isyanına arlık Litınio nazarile 
bakıla~ilir. Sergerdelerin son küt· 
lesi de dün imha e,lilmi~tir. jan· 
darma müfrt•ıelcriıniır.. St')id Hıza 
ve avaneı;ini Sarıoğlan mevkiine 
sıkıotırmıo ve oiıldetli bir müsade
meden sonra Rızanın oğlu lln•an 
ile diğer haydudlıtr kamilen imha 
edilmiotir. Şeyh J{ıza, yanında bir 
arkadatı olduğu halde firar etmio· 

r ' Potasa 
"LEIPZIGER .. markalı po

tasa en çok rağbet kazan· 
mış potastır. 

.. LEIPZIGER., markası yük
sek evsafı ve verdiği fevka· 
lide randman dolayısile her 
yerde aranmaktadır. 

Şeglı Rıza 
tir. Takibata •tiddetle devam edil· 
mektedir, Mel'ıın Şt!yh ba84Dlerde 
11kıl1Uolkbr. 
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Boşanma meselemiz 
2 -

Boıanmıılarııı zorluğunn olnn itirazımızı, tlohn ziyııde rı"el \•e p iko· 
lojik s L<'Llere i ıiu:ııl t"tliri) orıız. Ho.aunııının zorluğu demek, zoraki 
geçinmeyi kabul etmek demckıir. Aile, bir cemi) et mür sese idir amma. 
ber~e)den evci onu te kil edeni.erin nıu,·affokıyeti 'e iyi geçinmeleri. 
anlaşmaları şarlile .. ) ok a, kendi derinli~inde için için bir bl•ıguu utcşi 
yana o, lıavat11 kokmıı~ Vt" ağırlaşmı.- lıir aile nıül' ~ese i, cemi) eıiıı malı 
dl"ğildir, çünkü cemiyete hiçbir faydası yoktıır, lıiliiki kendi erkümııı 
hiç ılurmaılaıı zehirliyen bir karanlık, lıir ışıksıı Loclrum katıdır. l:rılİ· 
vaçla ,art, ahenktir. hem <le her hakımclaıı ahenk .. 

Hnblannın arasına lıüdi eler. ıne~afeler, münafcrctler, kin ve iııfinl· 

ler oturub e.ıplıınmıf bir kadınla erkeği, ayni hayatı beraberce yaşamak 

ve bir ömür boyu kor'ı kar~ıya bulundurmağa mnhk:um ctuıek, haki· 
kaile bir iyilik olınuo gerektir. Oradan saadetin ruhu çoktııu uçub git· 
nıi,ıir ve böyle bir ailede gerek doğrun;, gerek c doğacak ı;ocuk, en 
acıkh teyleri ikti ah eder, murnzenesiz, mütereddi, nııtriz, o abi bir İn· 

san olur. Aşk ve heyecandan doğmuş bir çocukla yckdiğerinden 

nefret eden ve giz ti kapri lerle dolu çiftlerin Lıirleşnıc incir.o do~an ı;o· 
cuk ara ıodo büyük ruhi ve fiziki farklar \'ardır. Bunu "Ö) liycn fen· 
niu ta kendi idir. 

Binaenaleyh, bu gibi mile eseleri y atmnktan a, yıkmak dalıa doğ· 
rudnr. O s vi,emiyen, anla~mıyan \ ' C manevi bağlarını bu büıün kopar· 
mıe olan ı;ifti serbc t hırakmok, belki onlara )Cııi lıir i tikbal ve :ıu· 
det hazırlamak deme1.tir. 

Bugün hakikaten geı;inemi)rn hir ailenin dıı •ılmnsı. cemi) ;-t için ne 
tli ye ıehlike olabilir'! 

Uilukis nynlJıkları takdirde. O) rı ayn hııvkıı izdivaı:lımı sirl< r ve 
veni nıvalıır kurarak aradıkları suadcıi hulmnğn ko,arlar .• evişmiven 
~if ıle~, çol'uk d:ı yapmak i tt-mczlrr. Y nni ceu1İ) et alt') hine lıir ;vak ı:ı .. 
llalLuki ııyrılıh do lıo~ka Lirer ym·:ı kurııııc:ı, ı,:ocıık ) apnı.ıkı.ı tı·redıliitl 

etıııcı.ler. Bıı ıla reıniycı lehiııc lıir vak111 .. 

Fakat Lüıüu bunlara ilih·etcıı di) eccğiz ki, nileııin anclı-l ve cl:i· 
meti, herş<>)den e\·el. iki tarafın iyi dü~ünnıe i Hı i)İ bir ı;ifı olıııa~u 

liyakat keslıelıne i ile ı:ılı:ıkkuk ") ler. S:ınrl,.tin tı-•mrli. Lıışlougıı:tn nlı· 

lır. O ıakdirde, hııgiiıı miiııul.:aşıı ıııt>\'Zuu olun Jtir bot'nnma me t>lesi ile 
ker~ıloşılınoz. 

Almanyada feminizmi 
Almanyanın en maruf fe· 

ministi doktor Frauttur; bu 
zatın dosyalarına göre, Al
manyada erkek işi ile meşgul 
tam 12 milyon kadın vardır, 
Bu, bütün Almanya nüfusunun 
beşte biri demektir. 

Bunlar arasında 7000 avu· 
kat, 6200 dişçi, 53 baytar, 
8000 büyük veya küçük sa· 
nayi mütehassısı vardır. 

Almanyada dikkate şayan 
bir hususiyet vardır. Çocuklu 
bir kadını, iş yerlerinde gör
mek mümkün değildir. Alman 
kadınları nihayet 25 yaşma 
kadar erkek işlerinde çalış· 
maktadırlar. 

lngiliz zihniyeti 
Bay Con Smit adında bir 

lngitiz, Avustralyaya doğru 
g.. .ek üzere yola çıktığı vakit 
kendisini 15,000 lngiliz lirasına 
sigorta ettirmiş ve bir kazaya 
uğradığı takdirde bu paranın 
zevcesine verilmesini de vasi· 
yet etmiştir. 

Vapur yolda batmış ve bü
tün mürettebatı, yolcuları bo
ğulmuştur. Yalnız bir kişi kur· 
tulmuş ve kaderin cilvesi ola
rak ta bu bır kişi, bizim Bay 
Con Smit olmuştur. 

Bay Con Simit karaya ayak 
basar basmaz Londradaki ka
yınbiraderine şu telgrafı çek· 
miştir: 

"Kazadan kurtulan yalnız 
benim. Vaziyeti refikama mü
nasip bir lisanla fazla müte· 
essir olmıyacak şekilde anla· 
tınız." 

aarib bir sergif 
Almanyada frankfurtta 

halen bir açık tiyatro sergisi 
faal haldedir ve Eylule kadar 
sürecektir. 

Bu sergiye Çinden, Japon· 
yadan, Hollandadan, lspanya· 
dan, Fransa, lsviçre ve ltalya· 
dan troplar iştirak etmiştir. 

Saime Sadi 

Zevk buhranı! 
Holivudda, şüphe yoktur ki 

cihanın en şımarık insanları 
vardır; bunların da kısmi aza
mının dişi ve erkek yıldızlar 

olduğuna şüphe yoktur. 
Bu şımarık insanlann bir 

zevk buhranı geçirdiklerini 
kabul etrnek lazımdır. Çünkü 
bunlar şimdi "kurbağa,. ipti· 
lasma düşmüşlerdir. Her yıldız 
birçok kurbağa beslemekte 
ve bir misafir geldiği vakit tc 
kurbağaları yarış ettirerek 
eğlenmektedir. 

Vah zavalhya vahi 
Bundan bir iki hafta evci 

Pariste bir otomobi 1 kazası 
olmuştur. Kazada Andra Zero 
adında bir adam ölmüştür. 
Bu adamcağızın ölümü cidden 
acıklıdır; Zero öldüğü vakit 
henüz iki günlük evli idi ve 
evlenmek için de tam on yedi 
sene nişanlı durmuş, bugünü 
beklemişti. 

Kabahat 17 sene beklediği 
kadında mıdtr, yoksa isminin 
Zero (sıfır} olmasında mıdır?. 

Yaman bir usull 
Nevyorkta bir lokanta var

dır; bu lokantanın yemek 
fiatleri çok pahalı olmakla 
beraber, her lokantadan fazla 
iş yapmaktadır. 

Bunun sebebi şudur: Müş· 
teri, yemek listesinin bir ke-
narında şu cümleyi okur: 
"Yemeği afiyetle yedikten 
ve bedelini verdikten sonra 
size istikbaliniz bildirilecektir. 

Hakikaten, yemeği yiyen 
ve parayı veren müşteri bir 
çingene, bir zenci, bir Çinli ve 
bir Hindli bir de Avrupalıdan 
mürekkep bir heyetin önüne 
varmaktadır. Bunlardan birisi 
müşterinin falına bakmakta 
diğeri remil dökmekte üçün· 
cüsü kahve telvesile, dördün
cüsü ele, beşincisi de yıldız

lara bakmakla istikbali haber 
vermektedir! 

Yeni Kız 
Enstitüsü 

--mı?t~ ............ __ 

Vekaletten 36 ,000 
lira geldi .. 

İzmir Kıı Enstitüsü için Va· 
sıf Çınar bulvarı üzerinde inşa 
edilecek olan büyiik sahanın 
temizlenmesi, tesviyesinin y • 
pılması ve arsa ctrafınn duvar 
çevrilmesi için Kültür Bakan
lığından 36,000 liralık havale 
gelmiştir. 

Bu para ile bu sene Ensti· 
tü binasının inşasına da baş
lanabilecektir. Enstitü binası

nın inşa edileceği sahanın 

sür'atle temizlettirilmcsine ve 
tesviyesine başlanmıştır. 

Saylav/arımız 
Denizli Saylavı Bııy Mazhar 

Müfid ve Niğde Saylavı Bay 
Rasim Ferid Mcrsindrn şehri
mize gelmişler ve lstanbula 
geçmişlerdir. 

Ortaokul 
ihtiyacı 

Yeni Ortaokul şube. 
/eri açlacak 

Yarından itibaren Ortaokul
larla liselerde talebe namzedi 
kayıt ve kabulüne başlana· 

caktır. Bu yıl Ortaokul ihtiyacı, 
geçen yıllara nazaran daha 
fazladır. Kültür direktörlüğü, 
Ortaokul ıttihaz etmek üzere 
müsaid, büyük binalar kirala· 
mak için araştırmalar yapmak· 
tadır. lıkokdlların geçen sene· 
ki mezunlarının miktarına gÖ· 

re, bu yıl 25 - 30 ilkokul birinci 
sınıf şubesi açılacaktır. 

Yani 1500 · 2000 talebe, 
bu sene Ortaokullara yeniden 
girecektir. Geçen ders yılında 
ilkokullardan mezun talebe
nin busene semtlerine göre 
hangi Ortaokullara müracaat 
edecekleri kararlaştırılmıştır. 
Karataş Ortaokuluna: Mü-

0dafaai hukuk, Hakiıniyetimil· 
liye, lnönü, Necatibey, Dua
tepe, Halidbey, Tınaztepe, 
Zafer, Ülkü, Dumlupınar, Sa
karya, istiklal, Yusuf Rıza ilk .. 
okulları talebesi, 
Tikilik Ortaokuluna: Top· 

altı, lnkılab, İsmetpaşa, Olti, 
Misakımilli, Yıldırımkenıal, 
Vali Kazımpaşa, Şehitfadıl 
ilkokulları talebeleri, 

Lisenin Orta kısmına: Şe· 
hitfethi, Alsancak ve Gazi ilk
okulu talebeleri, 

Burnava Ortaokuluna: Bur
navadaki İlkokul talebeleri, 
Karşıyaka Ortaokuluna: Kar· 

şıyaka ve Menemen ilkokul
larından mezun talebeler, 

Buca Ortaokuluna: Tepe· 
köy ve Seydiköy ile Buca ilk
okulları mezunları kayıt ve 
kabul edileceklerdir. 

Kız talebe, doğrudan doğ
ruya Kız lisesine ve Karşıya· 
ka Öğretmen okulunun orta 
kısmına kaydedileceklerdir. 

Tuzladaki teftiş 
İnhisar idare inin iki müfet

tişi tarafından tuzlada eski 
müdür B. Sezai zamanına ait 
muhtelif işler üzerinde yapıl
makta olan teftişler sona er· 
mek üzeredir. Şimdiye kadar 
yapılan tedkikat ve tahkikat 
neticesinde suç teşkil edecek 
bir muameleye tesadüf edile· 
mediği haber alınmıştır. 

Fuar yarın akşam merasimle açılacak 

lktısad Vekilimiz mühim 
bir nutuk söyliyecek 

Belediye reisi nutkunda fuarın na
sıl tekamül ettiğini izah edecektir 

-----------
İzmir Enternasyonal fuarı 

yarın saat onsekizde ~ büyük 
merasimle açılacaktır. Hazır· 
lanan brograma göre, fuarın 
onursal başkanı Başbakanı· 
mız ismet lnönü adına fuarı 
lktısad Vekili B. Celal Ba· 
yar uçacaktır. 

Evvela Belediye ve Fuar 
komitesi reisi B. Dr. Behçet 
Uz tarafından bir nutuk irad 

Paraşüt kulesi 
edilecek, fuarın nasıl hazır
landığı ve şimdiye kadar ge
çirdiği safhalar, lzmir iktısadi 
hayatına temin ettiği faydalar 

hakkında malGmat verilecektir. 
Sonra lktısad Vekilimiz Bay 
Celal Bayar, çok değerli bir 
nutuk irad edecek ve makasla, 
fuar kapısındaki kurdeleyi ke· 
secek, içeri girecek, kendi
sını diğer davetliler, takib 
edecektir. Fuar paviyonları 
gezildikten sonra gazinoda 
davetlilere bir ziyafet verile
cektir. Nutuklar, fuarın Lozan 
kapısı önünde irad olunacaktır. 

Davetlilerin duracakları yer· 
ler şimdiden tesbit edilmiştir. 
Lozan kapısının sol tarafı hü· 
kı1met erkanına ve Büyük 
Millet Meclisi azasına, sağ 
tarafı da gazetecilere ve diğer 
davetlilere mahsustur. Fuar 
yarın akşam açılacağı ıçın 
fuar sahasında görülmemiş de· 
recede hummalı bir faaliyet 
vardır. Vilayet ve ticaret oda
ları paviyonları ile Manisa 
vilayeti, Türkiye ticaret oda
ları, iş Bankası paviyonları ta· 
mamlanmıştır. Mehmet Ruşen, 
Şark sanayi firmaları ve diğer 
bazı mühim ticarethanelerin 
birleşerek yaptıkları büyük 
paviyon da güzel bir eserdir. 
İnhisarlar paviyonunun şekli 
değiştirilmiş ve ön kısmıra 
şarap imalini ve tütün istih· 
salini gösteren rclyefler yapıl· 
mıştır. Manisa vilfıy"eti pavi· 
yonu da çok güzel dır. Paviyo· 
nun ön tarafında büyük mik· 
yasta bir üzüm salkımını tu· 

tan güzel bir köylii kızı gö· 
rünmektedir. Atatürkün kıy
metli bir büstü de, yüksek bir 
sütun üzerine yerleştirilmiştir. 

Bu sene fuarda eğlence pa· 
viyonları çoktur, açık hava ti· 
yahosunda operet tropları lem· 
siller vereceklerdir. 

Yolların inşaatı tamamlan
mıştır. Fuar sahasının etrafın· 
daki bütün yollar, parke dö· 
şenmiştir. Bu suretle fuar sa
hası, toz topraktan kurtarıl· 
mıştır. Patinaj yerinin ve yeni 
havuzun inşaatı da bitmiştir. 

Bu sene fuara İngiltere, 
Sovyet Rusya, Yugoslavya, 
Yunanistan, Suriye ve falya 
hükumetleri resmen iştirak et· 
mcktedirler. · 

Bugün İstanbuldnn gt"lccek 
olan Karadeniz vapuru, ltıın· 
buldnn ekspozanlarla fuar zi
yaretçilerini getirecektir. 

lzmiıe fuar münasebetile 
şimdiden gelenler pek çoktur. 

Oteller epey kalabalıklaşmıştır. 
Fazla ziyaretçi geldiği takdir
de otel halinde kullanılmak 
için bazı mekteplerin kullanıl· 
ması hususunda teşebbüslerde 
bulunulmuştur. 

lzmir vilay~ti ve Ticaret 
Odası paviyonları, fevkalade 
zengın bir şekilde hazırlan· 
mıştır. ViHiyet paviyonunda 
turizm ıçın ayrılan zengin 
köşe, İzmir mıntakası ile Tür-

kiyedeki muhtelif asarıatika 
hakkında ziyaretçilere tam bir 
malumat vermektedir. Hara· 
belerin, birçok maketleri de 
yaptırılmıştır. 

Ticaret Odası paviyonunda 
Ege mıntakasının muhtelif 
mahsullerinin istihsal ve ihraç 
miktarları hakkında grafik ve 
istatistikler, istihsalatımıza aid 
çok güze) resimler vardır. 

Sümerbank paviyonu da 
tadil edilmiştir. Yeni kurulan 
fabrikalarımtzın dokudukları 
muhtelif kumaş ne basmalar da 
fuarda teşhir edilecektir. 

Fuarın arka kısmında mi· 
mar Bay Necmeddin Emre 
tarafından inşa edilen hayva· 
natı vahşiye paviyonu, fuarın 

bir hususiyetini teşkil etmek· 
tedir. 

Fuar münasebeti)e lzmirde 
muhim spor temasları ve gü· 
reşler yapılaçaktır, zengin bir 
program hazırlanmıştır. 

Paraşüt sporu, Türkiyede 
ilk defa lzmirde ve fuarla be
raber başlıyacaktır; paraşüt 
kulesinin inşaatı bitmiştir. 

Bugün bazı tecrübeler yapı· 
lacaktır. Paraşüt sporuna alış-

mak istiyen gençlerimizden 
birçoğu, şimdiden bu spora 
başlamak için istical etmekte· 
dirler. 

İzmirliler, iktısadi bayram 
için fevkalade bir şekilde ha· 
zırlanmaktadırlar. Yarın, fuar 
şerefine bütün şehir donana
cak ve bayram günlerinden 
birini yaşıyacaktır. 

19 Agu.at0t 1'JT 

Pamukları
mız ve Japonya 

---·· .. ---
Kontenjan ve tah. 

did yoktur .. 
Pamuk mahsulümüzün Ja· 

ponyaya sevk ve ihracında 

Kontenjan usulünün tatbik edil 
diği zannolunuyordu. Ankara 
dan şehrimiz Tarkofisine gele 
bir yazıda, pamuklarımızın Ja 
ponyaya ithalinin tahdide tuL' 
olmadığı ve kontenjan usul' 
haricinde ithal edileceği bildi· 
rilmiştir. 

Sabıkalı Cid
deli Hüseyin 
Ağırcezada mah. 
kum edilmiştir .. 

Hükümetin manevi şahsiye 
tini ve polis memurlarını tah 
kir etmekle maznun sabıka 
lılardan Ciddcli Hüscyinin şeh 
rimiz Ağırccza mahkemesinde 
cereyan etmekte olan muha· 
kemesi sona ermiş ve söyle· 
diği sözlerle yalnız polis me
murlarını kasdettiği anlaşıldı· 
ğmdan altı gün hapsine 16 
lirn ağır para cezasına ınah· 
kumiyetinc karar verilmiştir. 
Fakat Hüseyiııin, evelce Asli· 
yeceza mahkemesinde bir sene 
oniki gün hapsine dair verilen 
mahkumiyet kar arı kat'iyet 
kesbettiği için son mahkumı· 
yeti de ilave edilmiş ve bit 
sene onsekiz gün hapsine ka· 
rar verilmiştir. 

Misket şarabı 
İnhisar 400 bin kit 

yaş üzüm aldı 
inhisarlar idaresi tarafından 

şaraplık yaş üzüm mübayaa· 
sına devam edilmektedir. Şim· 
diye kadar Burnava ve hava· 
)isinden misket ve çekirdeksiz 
olmak üzere 400,000 kilo şa· 
raplık üzüm satın alınmıştır. 
Bu üzümler, inhisar idaresinİP 
imalathanesinde tasir edilerek 
derhal şarap yapılmaktadır. 

Bu sene inhisar idaresi tar•· 
fından misket üzümlerindell 
yeni ve çok nefis bir ne\#1 

şarap imal edilecektir. 

İzmir • Karaburatl 
vapur seferleri 

Vapur Çeşmaaltma d• 
u~rıyacak 

Pazar günleri sabahleyiı> 
lzmirden Karaburuna hareket 
eden Liman işletme müdür
lüğüne aid (Uşak) vapuru11uıı 
azimet ve avdette Urlanın ell 

güzel bir mesire yeri ol•11 

Çeşmealfı mevkiine uğraıntl' 
kararlaştırılmıştır. Bu sure~~ 
temiz bir plajda ve koyu ı0. 
geli ağaçlar altında güzel b1

' 

gün geçirmek istiyenler b&J 
seferlerden istifade edebil: 
ceklerdir. Halkın rağbeti dll' 
şünülerek vapur ücretleri ucııı 
tesbit edilmiştir. 

Merinos filimlari .. 
Bursa ve havalisinde pııı· 

him miktarda yetiştirilen Me· 
. k 1 .. ıne "e rınos oyun annın ure . ·ıci 
yaşayışlannı gösteren seslı 1 

• , 

filim, Ziraat Vekaletinden "
1 

la yete gelmişi ir. Bu filimle~: 
şehrimizdeki sinemalarda h• e 
ka parasız gösterilecek "~ 

M . .. d rilece sonra anısaya gon e . e 
orada da halkın istifadesıf1 
sunulacaktır. 

40 kuruş çalmış "" 
Tilkilik caddesinde bak ~· 

Hasan oğlu Mustafanın ;,ıı 
meçesinden 40 kuruş d-' 
Abdurrahman oğlu Ha)' 
yakalanmıştır. 
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Akdenizde iki lspanyol va
puru daha batirılmış 

-------• • 
lspanyol vapurları, korkudan lstanbul limanında 

kalıyorlar. lngiliz kabinesi ateş emirini verdi 
İstanbul, 18 ( Hususi ) -

lngiliz kabinesi; lngiliz ticaret 
gemilerine taarruz edecek olan 
denizaltı gemilerine karşı der· 
hal ateş açılması için harp 
gemilerine emir vermiştir. 

lstanbul, 18 (Hususi)- Ak
dl"nizde, (Ayasalas) ve (Mar
negro} adında iki lspanyol 
gemisinin daha batırıldığı söy· 
leniyor. Bu haber üzerine, 
Karadenizden gelen lspanyol 
posta vapurları, limanımız.da 
tevakkuf etmek mecburiyetin· 
de kalıyorlar. 

Londra, 19 (Radyo)-(Deyli 
T clgraf) gazetesi, Rusyadan 
gelen (Marnegro) vapurunda 
bulunan mürettebatın kaınilen 
boğulduğunu haber veriyor. 

(Deyli Ekspres) gazetesine 
göre, Çanakkaie haricinde da
ima ihtilalci ispanyaya aid 
bazı denizaltı gemileri bulun
ınakta ve bunlar Rusyadan 
gelen lspanyol gemilerini ta
kip ederek torpillemeğe çahş
nıaktadırlar. Ayni gazete bu 
denizaltı gemilerinin, ltalyan 
adalarında barındıklarını bil
diriyor. 

Valansiya hükumeti, İspan
Yol vapurlarını batıran deniz· 
altı gemilerinin, Frankoya aid 
olmayıb ltalyan olduğunu tes
bit etmiş ve bundan dolayı 
Uluslar Sosyetesine müracaatle 
Protestoda bulunmağa karar 
Vermiştir. 

~---~~---------------~ 
Küçük antant 

Hariciye nazırları 
Sinayada toplamyorlar 
Bükreş, 18 (Radyo)-Küçük 

antant Hariciye Nazırları 
bu ayın otuzunda, Ramanya 
Hariciye Nazırı B. Viktor An· 
toncskonun riyasetinde Sina
Y•da toplanacaklardır. Bu top· 
lantıda, Yugoslavya başvekili 
8. Milan Stoyadinoviç de biz-
2at bulunacaktır. 

Küçük antant Hariciye Na· 
ıırları, toplantıdan sonra Tu· 
na üzerinde ayrıca bir müla· 
icat yapacaklardır. 

~ail Necdeti 
4aybettik 

İstanbul, 18 (Hususi) - lz
lllirli muallim ve şair Raif 

lhtil31ciler, büyük bir za
fer kazanmışlar 

------
Santander yolunda işgal edilen yerlerde 
külliyetli mühimmat iğtinam edilmiftir 

Paris, 18 (Radyo) - Ha- iğtinam ettikleri silah ve mü-
vas Ajansının Bilbao muha- himmatla harb levazımı, sayı· 
birine göre, ihtilalciler, San- lamıyacak derecede çoktur. 
tandere elli kilom~tre yaklaş- Bunlar arasında, 12 Rus tankı, 
mışlardır. Son haberler, Cum· l 9 batarya top, yüzlerce san-
huriyetçi ispanya ordularının dık obüs mermisi ve yüz mil-
büyük zayiata uğradığını bil- yondan fazla fişek •ardır. 
dirmektedir. İhtilalcil'!rİn bu ınuvaffakı-

s yeti·, Salamankada sevinçle antandcrc doğru ilerliyen 
ihtilalcilerin başında birçok karşılanmış, tezahürat vapıl-
. mıştır. 

ltalyan ve Alınan zabitlerinin -----------
bulunduğu haber verilmekte-
dir. ihtilalciler, ilerledikleri 
mıntakada yeniden yirmi köy 
işgal eylemişlerdir. işgal. ani 
olmuştur. O derece ki, bu ha· 
valideki silah fabrikaları, faa. 
liyet halinde bulundukların
dan işgali haber alamamış
lardır. 

İşgal olunan havalideki tay
yare fabrikalarında, cumhuri· 
yetçilere aid 40 harb tayyaresi 
bulunmuş ve ihtilalciler tara· 
fından zaptedilmiştir. 

İhtilalcilerin, bu havalide 

Kartajen 
Açıklarında deniz harbi 

Valansiya, 18 (Radyo ) -
Kartajen limanından beş mil 
uzakta, İhtilalcilerin (Kanarya) 
zırhlısile Cumhuriyetçilerin 
(Anti Kotera) zırhlısı ve daha 
iki torpito arasında bir deniz 
muharebesi olmuştur. 

(Kanarya) zırhlısının açtığı 
top ateşi neticesinde Cumhu· 
riyetçilerin (Binson) gemisi 
batmış, (Anti Kotera) zırhlısı 
kaçmıştır. 

IS 

Habeşistanda harp vazi
yeti devam ediyormuş --Bay Mussolini, vaziyeti kurtarmak için 
Necaşiyi Habeşistana çağırıyormuş 
Londra, 18 (Radyo) - İn- miyeti kararile tekrar Habe· 

gilizce Niyöz Krunikl gaze· şistan imparatoru olabilcce-
tesi, italya Başbakanı Bay ğini, yahud Milletler cemiyeti 
Mussolininin, Habeşistan im· mandası altında bir Habeşis-
paratoru Haile Selasiyeye tek- tanın başına geçeceğini, aksi 
rar müracaat ederek kendisini takdirde Hnbeşistandaki harb 
Habeşistan imparato .. luğuna vaziyetinin kat'iyyen onune 
davet eitiğini ve bunun sebe· geçilmiyeceğini bildirmiştir. 
binin italyanların, Habeşis· B. Mussolini, Habeşistandaki 
landa maruz kaldıkları mühim zorlukların ve harb vaziyeti· 
müşkülat olduğunu yazıyor. ni önüne geçilmesine ve il-
Ayni gazete, Negüsün verdiği bakın tanınmasını Negüsten 
cevabda, ancak Milletler ce- istemiştir. 

Mandalar komisyonu 
vazifesini bitirdi 

Necdet, Londrada vefat et- · ·------
~iştir. Filistin başmüftüsü, Filistinde mustakıl 

ANAD. OLU •I bir Arab hükumetinin teşkilini istiyor 
Cenevre, 18 (Radyo)-Ulus- simine rıza gösterecek tek --·--

....... Günlük siyasal gazete 
Sahip ve ha11azganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

Allidürii : Hamdi Nüzhet Çançar 

lctarehaneai : -
fzmir İkinci Beyler eokap 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

'l'elgraf: Jzmir - ANADOLU 
l'elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

lar sosyetesi mandalar komis- Arab mevcud olmadığını söy-
yonu, Filistin hakkındaki ra- !edikten sonra: 
porunu genel sekreterliğe ver- - lngiliz mandası kalkma. 
dikten sonra dağılmıştır. lıdır. Artık Filistinde müsta· 

Mandalar komisyonu, Filis- k~.l bir Ar~b hükumeti. teşek· 
tinin taksımine itiraz etme- kul etmelı ve Yahudıler bu 
mekte ve lngiliz mandasının, h~k~metin himayesi altında 
b ·· k.. l 1 d F'l' nısbı haklarla yaşamalıdır. ugun u şart ar a tın a ı ıs· D . . 
. d . ğ. k emıştır. 
tınde devam e eruıyece ı a· 

Memurlara dü
şen vazife 

Gazete sütunlarında, ne za
man, daire memurlarının ve 
amirlerinin, halka nezaket ve 
kolaylık göstermediğinden, iş
lt·riııi çabuk görmeyilı hugüııe 
yarıııa hıraktıklıuınc.laıı, k~n<li· 

!erini kapı vt: koridorlarda 
uzun uzun beklcttikl~rinden 

bahseden bir yazı okusam, 
derin bir hidd~te kapılmaktan 
kendimi alamam. Bu ihmalin, 
bu lakaydinin, şu bir muame· 
leyi sallayıb bir vatandaşı b'!k
letmcnin öyle bir eh('mmiyet 
ve manası vardır ki, bir vatan
daşla bir memura aid olmakla 
beraber, halkla idare arasın· 
daki rabıta ve manevi müna
sebete kadar dayanıyor. . 

Memur, bir idarenin küçük 
mikyasta bir sembolüdür. Halk 
tabi olduğu idareyi, o memu· 
run şahsiyeti, İş tarzı, faaliyet, 
nezaket, sürat ve dürüstisi 
içinde arar. 

f dareye hakim olan yüksek 
zihniyet ve kıymeti, bir gazete 
sütunundaki makalede tayin 
ve tesbit etmez. Onun ne kıy
meti vardır, ne de tesiri .. 

Halkın idraki, içinde yaşa· 
dığı bayatın kendisini dairelere 
sürüklediği günlerde harekete 
gelir. Halk daha fazla pratik 
ve reel mukayeselerden, müşa
hedelerden fikir alır. Yani, 
devleti, rejimi memur vasıta· 
sile tanır ve sever. 

İşinin süratle görüldüğünü 
ve bir dairede hürmetle kar
şılandığını, hiç bir zorluk çek
mediğini, hakkını rahat rahat 
ve emnıyecıe aıauııuıKıııı )!;Oren 
vatandaşın ruhunda o memura 
ve o memurun mensub bulun· 
duğu hükumet idaresine ve 
dolayısile, o idareye bakim 
olan prensib ve rejime karşı 
derin bir sevgi ve takdir uya· 
nır. O takdirde, hiç tereddüt 
etm~den bir vatandaşın tama· 
mile fethedilmiş olduğunu söy
liyebilirsiniz. 

Eğer vaziyet bunun aksi ise, 
yani vatandaşı, daire kapıla

rında ve içinde bunun sksi 
bir vaziyetle karşılarsa, onun 

ruhunda da ayni aksi bir teessür 
husule gelir. Ve maalesef, bu 
teessür, kabahatli memurun 
şahsında kalmıyarak, hakikatte 
bu hata ile hiç bir alaka_ı ol
mıyan ve bilakis en üstte her 
türlü hatanın zıddı olarak ya· 
şıyan idareye de teveccüh 
eder. 

İşte bir memurun doğru 
veya yanlış hareketinden do
ğan ve doğabilecek olan iki 
vaziyet .. 

Her memur, kanuni vazife 
çerçevesi içinde, böyle bir ma
nevi vazife ve mes'uliyete de 
sahibdir. Bütün resmi teşek
küller, bütün yarı resmi ve 
milli müsseselerde çalışanlar, 
bugünkü rejimin halka inişin
de ve yayılışında otomatikman 
birer iş almışlar demektir: Bu· 
nu, kulaklarında küpe gibi 
taşımalıdırlar. 

O. Rahmi Gölcçe ABONE ŞERAiTi 
\'ıllı~ı 1200, altı aylığı 700. üç 

ylığı 500 kuruıtur. 

naatini göstermektedir. Türkiye. Yunanistan 
Komisyon, taksimden eve! Yeni ticaret muahedesi - ------

iki üç senelik bir mühlet te için müzakereler Spor İfleri 
\' ahancı memleketler için senelik 

abone fiCJ"eti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur 

~Q geçmiı nü:ıar 25 kuruwtu~. 

verilebileceğini ileri sürmek- başlayacak.. Bt11lcanlıkları da flalilere 
tedir. İstanbul, 18 (Hususi} - Yu· veriliyor 

Kudüs, 18 (Radyo) - Fi- nanistanla hükumetimiz ara- İstanbul, 18 ( Hususi } -
(istin başmüftüsü, ecnebi mat- sanda ticaret muahedesi akdi Vilayetlerde spor teşkilatının 

ANADOLU MATBAASINDA buat mümessillerine beyanat· ıçın, bir heyetimiz yakında başkanlığı da valilere veril· 
............. ._ __ B•AS-ILM-•JŞİIT•IB••-• ta bulunmuş ve Filistınin tak· Atinaya gidecektir. mesi takarrür eylemiştir. 

Irakta karışık .. 1 Amerika 
lık bu"rvu··yor Sulhperverliğimizden do-

J layı bizi tebrik ediyor 

/syan orduya da Ankara, 18 (A. A.) - Ôğ· 
rendiğimize göre, Birleşmiş 

sirayet etti Amerika devletleri maslahat· 

Irak Kralı Gaziyülevvel 
istanbul, 18 ( Hususi) -

Bağadaddan gelen haberler, 

Irakta vaziyetin çok karışık 
olduğunu bildirmektedir. Son 

bir telgraf haberine göre, 
isyan orduya da sirayet etmiş 
ve yer yer hareketler başla

mıştır. 

Sovyet takımı 
Maç yapmak üzere Anka

raga geliyor 
lstanbul, 18 (Hususi)-Sov

yet spor takımı, Ankara Hal
kevi takımile bir maç yapmak 
üzere Eylülün beşinci gunu 
buraya gelecektir. 
Takım, müteakiben Anka· 

raya gidecektir. 

/ngiliz. gazeteleri 
&kir Sı 1kı paıa için 

Londr~~pı l!*'(R&aç~r- ın-
giliz matbuatı, Irak Erkanıhar· 
biyei umumiye reisi olup ge
çen hafta Musulda öldürülen 
Bekir Sıtkı paşa hakkında 
uzun makaleler yazıyorlar. Bu 
gazeteler, Bekir Sıtkı paşanın 
Türkiye Cumhurresi Atatürkün 
eski arkadaşı olduğundan ve 
Türkiyede başarılan inkılabın 
hayranı bulunduğundan bah -
setmekte, Trakya manevrala
rında hazır bulunduktan sonra 
Almanyaya giderek,• orada da 
Sonbaharda yapılacak manev· 
ralarda bulunmak emelinde 
bulunduğunu kaydeylemekte· 
dirler. 

Fındık ihracatı 
başladı 

Trabzon, 18 (Hususi) - ilk 
fındık mahsulü bugün vapur
lara yüklenmiş ve Avrupa 
memleketlerine ihraç edilmiştir. 

/ngiliz filosu 
lstanbulu ziyaret edecek 

İstanbul, 18 (Hususi)-lngi· 
liz harb gemilerinden müte· 

şekkil bir filo, bu ayın yirmi 
dördünde limanımıza gelecek 

ve büyük merasimle karşıla-

güz.arı vekili hükumetinden al
dığı talimat üzerine 1] Ağus· 
tos 937 tarihinde Türkiye Ha
riciye Vekilini ziyaret ederek 
Türkiye hüküınetinin 8 Tem· 
muz 937 <le T eh randa imza 
edilen Saad3bad paktının al:· 
di surdılt: komşu devletlerle 
müsalcrıwtpen t:'raneıuünasebatııı 

inkişaf ve idamesi hususunda 
Cumhurbaşkanı Ekselans Ata
türkün idaresi a!•ında oyna
dığı rolden dolayı Birleşmiş 
Amerika devletleri Hariciye 
Nazırı B. Cordell Hullun sa
mimi tebriklerini iblağ et
miştir. 

Maslahatgüzar B. Hulluıı 
bir kopyasını aldığı pakt mün· 
dericatına göre, Türkiye hü
kunıetile alakadar diğer üç 
hükumetin Birleşmiş Amerika 
devletleri hükumetinin taraftar 
bulunduğu iyi komşuluk siya· 
setini Amerika Hariciye Na· 
zırının 16 Temmuz 937 tari
hinde devletlere gönderdiği 
beyannamede taf silatile tasrih 
edildiği şekilde aralarında açık 
bir surette tatbik ettiklerini 
memnuniyetle kaydetmiş ol
duğunu ilave eyJemiştir. 

Beynelmilel tay. 
yare yarııı 

Paris, 18 (Radyo) - Sstr· 
den hareketle doğrudan doğ
ruya Şama gidecek ve oradan 
tevakkuf etmeden Parise dö· 
necek olan tayyareler, yarın 
hareket edeceklerdir. Bu ya
rış, beynelmilel bir mahiyeti 
haizdir. 

6180 kilometre inıtidadında 
.nlJan hn J'.llP<.!_;ıf-. .. :-. 1 lA • 
ıçınde kateaı eceğı ma um 
değildir. 

Yarışa iştirak etmek üzere 
bugün on beş memleketin tay· 
yareleri buraya gelmiştir. İtal
ya namına yarışa iştirak ede-
cek tayyarede ltalya Başvekili 
B. Mussolininin oğlu B. Brono 
Mussolini de vardır. 

Yarışta birinci gelen tayyare 
bir buçuk milyon frank mü-
kafat alacaktır. ikinci bir mil
yon ve üçüncü beş yüz bin 
trank alacaktır. 

Ankaragücü 
Bisikletçileri lzmire geli

yorlar 
Aydın, 18 (Hususi) - An

karagücü bisikletçileri bugün 
Aydına geldiler. Bisikletcilcr, 
fuar münasebetile lzmirde ya· 
pılacak büyük bisiklet müıa
bakalarına iştirak etmek üzere 
lzmire gideceklerdir. 

Arif Oruç 
lstanbula döndü 

lstanbul, 18 (Hususi}-Arif 
Oruç, bugün Türk pasaportu 
ile Sofyadan şehrimize gel· 
miştir. 

Arif Oruç bundan sonra 
lstanbulda oturacaktır. 

nacaktır. T AKV/M ..................... -···~~~~~-::-~--ı!"""-~~ ... 
12 Cı• Be•vnelmı·- Rumi - 1353 1 Arabi-1356 

',J A~ustos h Cem. ahar l l 

lel Selanik fuarı -
2·27 eylOI 1937 

fuara bu sene 27 hükômet İŞ· 

lİHk etmio. bir de güzel ım'atlar 

daireei vardır. 
Ek.ıpozan ve ziyaretçilere bir· 

çok. kolaylıklar göeterilmt'ktedir. 

1 
9 
3 

Ağustos 

19 i 
7 7 

Perşembe 
:Fuar hakkında her türlü ına• 11·----~~~~~~~·I 

hlmat almak için İzmir Yunan Ge· Evkat Ezan \'aeat Evkat Ezan Vaaat 
neral konsolo•luğuna mürımıat edil· Güneş 9.25 4,54 akşnm 12 ) 9,28 
melidir. ö~le 4,51 12.20yateı l,51 21,:11 

· · di 8,48 16,l ıimtıtk 7,19 2,48 
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BORSA 
lhlaırelketneırö 

Bir hafta içinde Borsada 
olan muameleler 

Namus dUşmam 
Işıklar köyünde üvey kızı 

Kadriyeyi zorla kirleten sağır 
ismail, jandarma muhafaza
sında adliyeye verilmiş ve dün 
isticvab edildikten sonra tev· 
kif olunmuştur. Zeytinyağı, çekirdeksiz üzüm, in

cir ve palamut üzerine geçen haf- Elektrik cereyanma 
kapılmış 

ta da muamele olmamıştır Dün Şadırvanaltı mevkiinde 
hazır elbise ticareti yapan B. 
Abdullah, mc.ğazasındaki elek
trik lambasını! düzeltirken ce· 
reyana kapılmış ve mosmor 
kesilerek bindiği sandalyeden 
yere düşmüştür. B. Abdullah 
yaralanmış ve evine götürül
müştür. 

Ağu~tosun 11 inci günün
den 17 inci günü akşamına 
kadar zahire borsasında cere
yan eden muamelat hakkın· 

daki raporu aşağıya yazıyoruz: 
Arpa: Şon hafta içinde bor· 

sada kilosu 4 • 4,25 kuruştan 
481 çuval beyaz arpa satıl
mıştır. 

Geçen hafta 4,50 · 4,625 ku· 
ruştan 1225 çuval beyaz ve 
4,375 kuruştan 360 çuval ça· 
kır ki, cem'an 1585 çuval sa· 
tılmıştır. 

Gl!çen yılın ayni haftasında 
316 çuval beyaz arpa 3,5 -3, 7 5 
kuruştan satılmışh. 

Arpa muamelatında geçen 
hafta beliren gevşeklik, bu 
hafta biraz daha fazlalaşmış 
ve fiatler de o nisbette geri
lemiştir. 

Piyasamızda şu sırada arpa 
için istekli alıcı yoktur. 

Bakla: Son hafta içinde 
borsada 4,20 • 4,50 kuruştan 
2686 çuval hazır ve 4,625ku· 
ruştan 663 çuval vadeli ki 
ceman 3349 çuval bakla sa
tılmıştır. 

Geçen hafta hazır olarak 
4, 1875-4,50 kuruştan 1096 çu· 
val hazır bakla satılmıştır. 

Geçen yılın ayni haftasında 
"' 1 l)c A '\O 1ctmtstan 456Q cu· val hazır ve <t,~v Kuruşüfn ,,._, 
çuval vadeli mal satılmıştı. 
Bundan başka 8 çuvaldan iba
ret pişkin bir bakla partisi 
d·· beş kuruş üzerinden mu
amele görmüştü. 

Piya,Sa, geçen haftaya nis
b tle daha canlı bir şekilde 
cereyan etmiş ve fiatlerde de 
bir istikrar görülmüştür. 

Pamuk: Son hafta içinde 
borsada kilosu 45 kuruştan 

12 balya hazır ve 43 · 43,50 
kuruştan 600 balya vadeli 
prese birinci nevi ve 32 ku· 
ruştan 9 balya sarı pamuk sa· 
tılmıştır. 

Geçen hafta 46 kuruştan 
40 balya prese birinci, 43 
kuruştan 119 balya ikinci ve 
3, 15 kuruştan 11 balya ~arı 
mal satılmıştır. 

Geçen yılın ayni haftasında 
44 -44,75 kuruştan 150 balya 
birinci, 42 kuruştan 84 balya 
ikinci, 35 kuruştan, 6 balya 

dördüncü ve 44 kuruştan 14 
balya kaba mal satılmıştı . 

Son hafta içinde hazır mal 
pamuk üzerine cüz'i muamele 
olmuşsa da, geçen hafta baş· 

lıyan alivre işleri bu hafta 
içinde başarılmış, ilk ve son
teşrinde teslim şartile 600 
balya pamuk satılmıştır. 

Alivre fiatleri, 435 kuruş 
olmakla beraber, bundan sonra 
yükseleceği ümid olunuyor. 

z~gtingağı: Hafta içinde 
borsaya 3500 kilo zeyt : nyağı 

muamelesi 46,50 kuruştan tes· 
çil ettirilmiştir. 

Palamut, çekirdeksiz kuru 
üzüm, incir ve yapağı üzerine 
bu hafta da muamele olma· 
mıştır. 
~~~~~--~~~~~ 

Hayvan hırsızhaı 
Kızılçullu istasyon memuru 

Bay Nazminin evinin bahçe· 
sinde bulunan üç koyunu ça· 
lınmıştır. 

Burnavada Ziraat mücadele 
istasyonu civarında Arap Ali 
oğlu Acarın hayvanlara da 
çalınmıştır. Hırsızlar zabıtaca 

aranıyor. 

Kaza 
Bayraklıdaki ocaklarda ba

rutla taş uçuran İbrahim oğlu 
Hasan, bir kayalığı patlatmak 
için açtığı deliğe barut yer· 
leştirirken, sıcaktan barutlar 
parlamış ve zavallı amelenin 
eli yüzü yanmıştır. 

Sopa ile döğmUşler 
Basmahanede Yeni garajda 

büyük bir kavga olmuştur. 
Şoför Mustafa oğlu Mehmed 
ile kontrol Muharrem birleşe· 
rek, Veysel oğlu Mehmed, 
Ali oğlu Ali ve Hüseyin oğlu 
Sabriyi sopa ile fena halde 
döğmüşlerdir. 

Banyolarda hırsızhk 
Karşayaka deniz banyoların· 

da odacalık yapan Osman 
oğlu Ali, müşterilerden Salih 
oğlu lbrahimin odasında asılı 
bulunan elbisesi cebinden on 
lira para çalmıştır. -

Sandıklıda bir toplantı yapıldı 

Toplantıdan bir intiba 
Yüksek mekteplerle Liselerde okuyan ve tatil münasebetile 

memleketlerinde bulunan Sandıklılı gençler ve gençlerin veli
leri şerefine Halkevi salonunda 14 Ağustos günü bar çay veril· 
miştir. ilçebay ve kazanın bütün işyarları da bulunmuşlar, bu 
suretle talebelerle konuşulmuş samimi bir hasbıhal yapılmıştır. 

Gençler, kendilerine her hususta yardımda bulunan Halkevi 
başkanı B. Ahmet Gevreğe teşekkür etmiş, Atatürkün işaret 
buyurdukları yollar üzerinde metodık bir surette çalışarak dai
ma ileriye atılacaklarmı ve ulus için faydalı birer uzuv ola· 
rak yetişeceklerini bir daha bildirmişlerdir. 

"' ..................................... .. - Seni korkuttum mu 

Ciizli Cihangir 
_37 _ Nakleden: F.Şemseddin Benliol11u 

en küçük bir haber de alına· 
mam1ştı. Lidya sevdiği koca· 
smı bulmak için bütün serve· 
tini sarfetmişti. 

Boris o kadar ses ve ız 

vermemişti ki, Lidya içtimai 
vaziyetini dul olarak tesbit 
ettirmeğe mecbur kalmıştı. 

Fakat.. Şimdi ne oluyordu? 
Bu rüyalar, bu sarih ve aşi
kar görüşler ne demekti? 
Yoksa... Boris meçhul bir 

düren son günlerde Viktorun 
da Boris gibi düşünmesi, ayni 
mesele üzerinde durması idi. 
General Marsın şahsında tim· 
di bir Boris yaşıyordu. 

Lidya, yazı masasının önün
de, koltuğa gömülmüş bir 
halde bunları düşünüyorken 
birdenbire Viktorıı omuzlarının 
arkasında hissetti. Halbuki 
Viktorun odaya girdiğini fark 
etmemişti bile!. Bunun için 

yoksa.. -diye sordu· Bu kadar 
derin düşünceye ne lüzum var? 
Ne düşünüyorsun? 

- Hiçbir şey düşünmüyo· 
rum, hiçbir şeyim yoktur. 

- Ne okuyordun? 
Mars, bu suali sorarken, 

masa üzerinaeki açık kitabı 
ve kitabın kenarındaki notunu 
gördü, ve: 

- Daldığım bir sırada 
aklıma gelen garib bir fikir· 
dir. Oraya yazıverdim. 

Dedi. 
Lidya, anlamamış gibi Ge· 

neral Mannn yüzüne baktı ve 
sayıklar gibi: 

ölü kadınların karnı 
çocuklar sağ çıkarılı 

Hakimler, bir kadının sağlığın
da ameliyata razı olmadılar. 
Diğer bir kadının çocuğunu ba
bası istemedi. Bunu Allah değil, 

doktorlar yaşatıyor, dedi. 
Fen neler yapmaz? .. Nere· Bütün gayretlere rağmen 

deyse (olmaz) dediğimiz ölü- Meri Bakasin uzun bir zaman 
lere can vermek bile hemen, yaşayamamış ve ölmüştür. 

hemen mümkün olacak. Bu Kadının öldüğü sıralarda, kar· 
kadar harikalara rağmen yeni nındaki çocuğun da hareket
fennin elde ettiği muvaffakı· leri yavaşlamıştır. Doktor ve 
yetlerin hepsi de hayrete şa- operatörler buna rağmen he· 
yan olmaktan kurtulamıyor. men ameliyata başlamaşlar ve 

Mesela Filadelfiyada, artık bu ameliyatı nihayet sekiz 
hayatta olmıyan bir kadınm, dakikada bitirmek mecburiye
Meri Bakosinin fen önündeki tinde kalmışlardır. 
macerası bu cümledendir. Sekiz dakika içinde yapılan 

Bu kadın, henüz genç ve ameliyat neticesinde, nurtopu 
güzeldir ve yeni evlenmiştir. gibi bir kız çocuğunu canlı 
Hayatının en mesud bir zama· olarak dünyaya getirmek 
nında, müthiş bir hastalığa tu· mümkün olmuştur. 
tulmuş ve bu hastalığın Me- Bu ameliyatı yapan doktor 
nenjit olduğu anlaşılınca, has· Korben gazetecilere: 
taneye kaldırılmıştır. Zengin - Bu şekildeki ameliyat· 
bir ailenin sevgili gelini ol· lann bu ikincisidir. 1927 sene· 
ması hasebile, kadının kurta· sinin 27 Temmuzunda Lond
nlması için her çareye baş- rada ayni şekilde bir ameliyat 
vurulmuştur. daha yaptım. Bana ağır bir 

Vakıa fen, ölülere can ve· yük kamyonu ile yaralanmış 
recek kadar ilerlememiştir amma henüz yirmi yaşlarında bir ka

birçok hususatta ecel denilen dm getirdiler, kadın yarı öl· 
esrarengiz kuvvete mağlüp mÜJ bir halde idi. Kadının 
kalmaktadır. Fakat harikalar kurtarılmasına ümit yoktu, fa
faslı da akim kalmamaktadır. kat karnındaki çocuğu seri bir 

Bu güzel kadının, ölüme ameliyat ile kurtarmak müm
mahkum olduğ•ı anlaşıldığı kün idi. Ve amelıyat yaptım, 
vakit, ailesi efradı arasında bir kız çocuğu aldım. Bu kız 
ikinci bir endişe başgöşter- bugün on yaşında ve hali 
miştir. Çünkü gelin sekiz bu· berhayattır. Ve benim yanım-
çuk aylık gebedir; bu hastanın dadır. 
karnında yaralı bir bıldırcın Bu da başka bir mesele-
gibi çırpınan bu mini mini dir, kansının ezildiğini ve öl· 
mahlüku kurtarmak lazımdır. mek üzere olduğunu gören 

Zavall 
ve arzusuna 
edemem. Çoc 
birlik ölsün! 
dinlemedim v 
Bu defa da: 

-Allahın 
mediği bu ço 
şatmıştır, çocu 
Demiştir. işte 
benim yanım 
Demiştir. 

B. 
Harbiye ve 
zırlarile uı 

kon 
Berlin, 18 

Hitler; dün 
reşal Fon Blo 
Nazırı Fon 
davet ederek, 
müddet görüş 
rüşmede Çin· 
nin mevzuba 
nıyor. 

Bay Hitler; 
Norenbergde 

yasi nutuk h 
Nöyratla fiki 
lunmuştur. 

Amerik 
OönUllU ola 

met etme 
Fen erbabı bu hususta da kc,cası, çocuğun ahnmasına 

mesai sarfına hazır olmakla kat'iyyen itiraz etmiştir; ve: 
beraber, meselenin bir de hu· - Ben Allahın iradesine Vaşington, 
kuki ve adli ciheti vardır· 1 1 Amerı·kan Sa 

b ' Halken Dilekleri böyle ir vaziyette çocuğun ..,. ___________ .. Jitı, Çine git 

alınması hakimin müsaadesine Vapur bacalarmdaki hastaneler ter 
bağlıdır. kurumlar hastanelerde 

Müracaat olunan hakimler Limanımıza gelen bazı ecnebi Amerikan kız 
heyeti, Filadelfiya fen erbabı vapurlarının bacalarındaki ku- yazılmışlardır. 
ile gizli ve uzun bir müzake- rumlar vapurların limanda 
reden sonra, Merinin hayatta demirli bulunduğu esneda te- Kalküta 
bulunduğu müddetçe, çocu- mizlettirilmekte ve bu yüzden Çinliler 
ğun alınmamasını ve kadına birinci kordondaki bir çok Memleketi 
ameliyat yapılmamasını karar- müesseselere fındık büyüklü- d6nUyorlar 
laştırmıştır. Yalnız operatörler, ğünde kurumlar düşmekte, Kalküta, 1 
kadının ölümünü müteakıb her tarafı •kirletmektedir. Li· radaki Çin te 
istedikleri gibi ameliyat yap· man reisliğinin, bu mesele ile larını satara 
makta muhtar bırakılmışlardırl alakadar olmasını isteriz. etmek üzered 
• 
kocam... Evet O... O .. 

Dedi. 
Mars, gözleri Lidyaya di· 

kilmiş bir halde ve bir müd
det ayakta sessizce durdu, 
sonra, bir deli gibi hay· 
kırdı: 

- Buldum .. Buldum!. dedi, 
Lidya buldum. Şimdi herşey 
vuzuh buluyor, anlaşılıyor .. 
Lidya, sana bunun için teşek· 
~ür ederim, çok teşekkür ede· 
rım. 

General Mars, Lidyanın el· 
lerini bir deli gibi opmıye 
başladı. 

Lidya, generalin bu haline 
ne mana vereceğini bilmiyen 

hepsini anlatacağım. Sen de 
bütün sırları görecek ve öğ
reneceksin, evet senden hiçbir 
şey saklamıyacağım. 

Ve, General Mars, hadise
lerin ilk zamanından son gü· 
nüne kadar olan safhalarını en 
küçük teferruatını bile ihmal 
etmeden anlatmıya başladı. 
Hatta profesör Rozun maki
nelelerinden, bu makinelerle 
yapılan tecrübelerden, Dasiya 
hükumetinin tayyarelerinin uğ
radığı felaketten de bahsetti. 

Bütün bunları büyük bir 
dikkatle dinliyen Lidya, nı· 
hayet: 

tavırla: 

- Şu hal 
işlerin onun 
emin bulun 
oluyor? 

Dedi. 
- Tamam 

General M 
sevincile: 

- Bilsen, 
neticeyi bul 
babtiyanm, b 

Lidya, Ma 
ifade eden b · 

- Mars, 
demek olduğ 

- Bilakis 
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/ngilizlerin 50 milyon dolar sarfettikleri 
Singapur üsleri Japonyayı korkutuyor mu 

Garp medeniyeti ile yarı 
medeni Şarkın harbi 

- . 
Tehlike merkezi Avrupadır 

-~· 
Stalin bir defa 

denilen 
demişti ki: ''Zamanımızda 

şey ilan edilmez, başlar.,, 
harp 

--·······--Japonya 
karşısında 

İngiltere 

Yazan: 
Current History 
mecmuasında 

lgnatius Phagre \. _______ J 
Lord Redesdale Glucester 

dükü ile birlikte Tokyoya 
gittiği zaman Japonların Ka
sumi - Gaseki yani "bulutlu 
mania,. adını verdikleri Japon 
Hariciye Nezaretini de ziyaret 
etmişti. Redesdale, orada Ja· 
pon - lngiliz ittifakının artık 
nihayet bulduğunu eseflerle 
işitmişti. Kendisi diyor ki: 

.. _ orada önüme bir harta 
açtılar ve nazır muavini bana 
dedi ki: 

- Şu iki ada imparatorlu
ğuna bakınız! Bunlar, bir yüz 
üzerinde bulunan iki göze ben· 
zemiyorlar mı? Yalnız ne olur
du ikisi de birlikte görebilse· 
lerdil 

Bu iki göz 1921 ·22 Vaşing· 
ton konferansından ve Japon
lann Hitlerle ittifak temayül· 
leri göstermesinden ve hele 
Fransız Hariciye Nezaretinin bu 
vaziyete fena bir komplikasyon 
gözü ile bakmasından sonra 
büsbütün biribirinden aynldı. 
Bu gizli muahede Tokyoda 4 
ikincikanun 1933 de imza· 
lanmıştı. 

Şark ile gaı hın bu birle.ş· 
mesi uzun zamandanberi ol
gunlaşmakta idi. Vis amiral 
Matushita Berlinde bulunduğu 
zaman Hitler ve maiyeti tara· 
fmdao gayet iyi karşılandılar. 

Resmi bir ziyatette bu ami· 
ral verdiği bir nutukta Japon 
ve Alman vatanının ekonomik 
durumunu kıyaslamış arada 
yakınlıklar bulmuş ve demiş
ti ki: 

- Her iki ırk da her ne 
kadar biribirindcn coğrafyaca 
uzak bulunuyorlarsa da kifayet 
ve meziyet bakımından büyük 
bir benzerlik arzetmektedirler. 

Amiral bundan sonra lnazo 
Nitobenin şu sözlerini tekrar
lamıştı: "Boğulmak vaziyetinde 
bulunan milletler, vaziyetlerini 
düzeltmek için er geç silaha 
ve kuvvete baş vurmak ıztıra
rında kalırlar .• 

Peki, merkezi Londrada bu· 
lunan öteki ada impaıatorlu
ğu bu sırada ne yapıyordu. 
Onun dominyonları ve sömür
geleri Nipondan daha ziyade 
her tarafa yayılmıştı. Onun 
için o da bir çok emek ve 
Para sarf ederek her tarafta 
tedbirler almıştı. Bunların 
İçinde bilhassa kendi gözümle 
gördüğüm Singapur dehşetli 
surette tahkim edilmiştir. 

Cenubi Afrikanın devlet 
~amı general Smuts bundan 
ıenelttce önce Kayser Vilhelm 
tarafından ıörülmüı olan .. sarı 

/ngiliz donanması 
tehlike,, hakkında söylediği 2) Şangbay, Nankin, Yang· 
bir nutukta, bakınız, neler söy· çe vadisini ilhak etmek. 
lemişti: 3) Kantonu ve hinterlandı· 

"- insan ırkının üçte ikisi nı zahtetmek . 
şimdi, büyük Avrupa veAme· 4) Hindi Çiniyi Fransadan 
rika devletlerile denizde mü· koparmak. 
savat iddiasında bulunan bir 5) Hindistanı feth ve istila 
devlet tarafından kışkırtılmak· etmek. 
ta ve harekete geçmiş bulun
maktadır. Bu sebeple tarihin 
büyük bir inkişafile karşı kar· .. 
şıya bulunuyoruz. Japonyanın 

gülmekte olduğu siyaset, bü
yük ve feci tehlikleri ihtiva 
ediyor. Bizim karışık sulh ma· 
kinemiz bir tehlikeye uğrıya· 

bilir ve büyük okyanus büyük 
ölçüde bir tehlike noktası ola· 
bilir.,, 

Bir milyar dolar ticareti 
olan yeni Zeland ile Avust
ralyanm müdafaa tertibatı 
anavatan için pahalıya otur· 
maktadır. Ve üç kollu müs
tahkem bir mevki olan Sin· 
gapur -'imdi İngiliz müdafaa 
sisteminin anahtarı mesabe
sindedir. 

Kötü havalı bir orman par
çası olan buyeri bugünkü 
hale getirmek için, aşağı yu· 
karı 40,000,000 dolar sarfe
dilmiştir. 

Mesahası Birleşik Amerika 
hükumetine yakın olduğu hal
de nüfusu Nevyork nüfusunu 
aşmıyaıi büyük Avustrlya, 
nüfusu sıkışık bir halde bulu
nan japonyanın hırsını tahrik 
etmektedir. Londradan daha 
fazla nüfusu olmıyan Kanada 
da böyledir. Cenubi Afrika 
ittihadı da bu tehlikenin dı
şında değildir. Bu ittihadın 
müdafaa nazırı olan Osvald 
Pirov, ağır bomba tayyarele
rinin buralara zarar verebile
ceğini etraflıca anlatmış, 
Smuts da milletine vaki olan 
hitabında demişti ki: 

- Büyük bombardıman 

tayyarelerine karşı koymak 
için elimizde bir tek zırhlımız 
yoktur. 

Japon militaristleri ise kuv· 
vetleri bir harp için şımart

maktadırlar. 

Büyük harpte kumanda mev
kiinde bulunmuş eski bir de
niz zabiti olan Strabolgiye 
nazaran Japon harb planının 
beş hedefi vardır: 

1) Mançuriyi almak. 

Japon deniz zabitlerinden 
Tota lşimaru "Japonya Britan
yayı fethetmelidir,, isimli kita· 
bında bir harbi ict\nabı im
kansız görmektedir. 

Buna karşı İngiliz kabinesi 
Japon ticaretine karsı konul
muş olan sedleri kaldırmak, 

imparatorluğun her tarafına 
sarı muhacirleri kabul etmek, 
Japonyayı Çinde ve Asyada 
her türlü harekette serbest bı· 
rakmak gibi birçok müsaade· 
lerde bulunmaktadır. 

Uzak Şarktaki F elemE>nk 
filosunun başkumandanı bir 
defa demişti ki: 

"- Eğer biz, ihtiyaç za· 
manında lngilizlerin Singapur 
üssüne güvenebilirsek İngilte· 
re de bizim Souribaya üssü
müzden faydalanabilir.,, 

Muharrir burada Singapur 
hakkında bir az malumat ve 
tafsilat verdikten sonra diyor 
ki: 

"lngiltere on dört seneden·
beri Uzak Şarkta ve büyük 
Okyanustaki filosu için bir 
dok ve bir tamir istasyonu 
yapmayı lüzumlu bulmuştur. 

Bu büyük üssün Japon iz
zeti nefsini kırmış olduğu ln
giliz bahriye ve hariciye na· 
zırlarının pek iyi bildikleri bir 
hakikattir. lngiltereden 8000 
mil uzakta bulunan Singapur, 
her hususta gayet mükemmel 
iş gören bir mevki olmuştur. 
Buna yardımcı olan Seylanda 
ve Avustralyada da bir ta
kım müstahkem limanlar vü
cude getirilmiştir. Burada ka
ra, deniz ve hava silahlan ve 
müdafaası bakımından kusur 
suz tesisat kurulmuş ve bun· 
lann ideresi lngilterenin en 
muktedir adamlarına veril
miştir. 

Bu ıssız ormanın günün bi
rinde böyle ültra·modern bir 
istihkam haline geleceğini kim 
tahmin edebilirdi? 

Bu işe Selangor sultan 2 
milyon lngiliz lirası, Johore 

Aydınlıların 
tahassüsleri 

•• 
15/8/ l q37 Pazar günü lzmir 

sahasında Aydın - lzmir muh
telltlni arasındaki maçın ya-
pıldığı esnada gerek seyirci 
ve gerek sporcu İzmirlilerin 
gençlerimize karşı gösterdik-
leri büyük sevgi ve samimi
yet biz Aydınlıları çok müte
hassis etmiştir. 

Bu samımı alakalarından 
dolayı bütün lzmirli kardeş
lerimize ve hakkımızda daima 
lütufkar neşriyatta bulunan 
sayın gazetenızt> kafilemiz adı
na sonsuz teşekkür ve saygı-

larımı sunarım. 
Aydın kafilesi başkanı , 

bölge futbol ajanı 
Vasfi Hami 

Varolsun! 
Bayındırın Fırınlı köyün

den Ali Koç adında bir yurt-
daş busene istihsal ettiği mah
sulatın yüzde ikisini Türk Ha-
va Kurumu Bayındır şubesine 
vermekle beraber bizzat ye
tiştirdiği üç yaşındaki güzel 
atını da kuruma teberrü etmiş 
ve: 

- Memleketimizin, namu
sumuzun muhafazası için ma-
lımızı, mülkümüzü değil, icab 
edince canımızı da seve seve 
vereceğiz. 

Demiştir. Varolsunl. 

Genç bir kadın 
Denize düşerek öldU 
Dün Gazibulvarı önünde bir 

deniz kazası olmuştur. Yol yü-
rümekten yorulan Nazmiye 
adında 24 yaşlarında genç bir 
kadın, biraz istirahat için de
niz kenarmda oturmuş, bu sı-
rada muvazenesini kaybederek 
düşmüştür. 

Etraftan yetişenler, Nazmi· 
yeyi yarı baygın bir halde 
kurtarmışlar ve derhal hasta
neye kaldırmışlardır. Nazmiye, 
fazla su yuttuğu için hasta
nede ölmüştür. ----B. Lemi Aksoy 

lktısad V t!kaleti ölçüler 
umum müdürlüğü müşavırı 
Lemi Aksoy tetkikatta bulun
mak üzere ekspresle Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Ege 
mıntakasındaki tetkikatını bi
tirdikten sonra Marmara mın
takasınm ölçü işlerini tetkik 
etmek üzere lstanbula gide
cek ve her iki mıntakadaki 
tetkikat neticelerini bir rapor
la lktısad Vekaletine bildi
recektir. 

prensi 500 bin lngiliz lirası 
vermiş, diğerleri gibi Yeni 
Zelanda da bir milyon İngiliz 
lirası vermeyi taahhüd etmiştir. 

Büyük Okyanustaki strateji 
sistemini mükemmelleştirmek 

için lngilterenin en büyük mü
hendisleri var kuvvetlerile ça-
lışmışlardır. Geçen mart ayın
da Jackson ve kumpanyasına 
yalnız çimento granit masrafı 
olarak 20 milyon dolar öden-
miştir. 

Burada deniz ve bava üs
leri bulunduğu gibi büyük 
çapta topları bulunan gizli 
istihkamlar da vardır. Bura· 
daki askeri kuvvetler, tanklar 
ve sair silahlar da hergün bi
raz daha arttırılmaktadır. Bu
radaki boğazlar hükumeti bu
ranın bakımı için hersene 500 
bin dolar tahsis ettiği gibi 
bu tesisat için lüzumlu olan 
bütün topraklar da hükumete 
parasız verilmiştir. 

Burada sıcak memleketlere 
mahsus hastalıklarla, sivrisi
neklerle büyük bir mücadele 
açılmıştır. Burada oturan ln
gilizleri tam bir rahat içinde 
bulundurabilmek için lazım 

Sayfa S 

Şehirden röportajlar: 

Siz gazete satıcılarının 
hayatını bilir misiniz? 

Onların kendi aralarında kullanı
lan başka başka adları da vardır 

lzmir satıcılarından bir grup 
Sabah karanlığında sokağa 

düşen, gene gece yarılarına 

doğru çatısının altına giren, 
Tanrının hergünü kaldırımlarda 
koşan, günde on iki, on dört 
saat bağırarak gırtlağını par
çahyan, size hergün havadis
lerini, yazılarını okuduğunuz 

gazeteleri getiren, 
Bir kısmı yahnayak, ceketsiz, 
Bir kısmı, ufak, tefek çocuk, 
Bir kısmı yaşını, başına al-

mış, çoluk çocuk sahibi, yani 
şu bizim gazete satıcılarının 

kendi aralarındaki hayatını bi
lir misiniz? 

Müşteri ue satıcı 
Bütün bir yorgunluğu, bütün 

bir yazın tozunu, toprağmı, 
terini, kirini, bütün bir kışın 
yağmurunu, çamurunu, rüzga· 
nnı, soğuğunu sineye çeken 
bu fedakar gazete işçisinin, 
kendine mahsus eğlencesi, şa
kası, tesellisi, düşüncesi var· 

gelen bütün konfor temin 
edilmiş, eğlence ve istirahat 
yerleri vücude getirilmiştir. 

Burada zehirli ve tehlikeli 
birçok deniz ve kara hayvan
ları vardır. Bunları yok etmek 
için de geniş tedbirler alın
mıştır. 

Bu mevki HindistanlaAvus· 
turalyanın ve Çin denizinin 
tam ortasındadır. Bütün ha
yat ve istikbali denizlerde 
olan lngilizleıin Singapur bir 
ileri karakolu gibi orada dur
maktadır. 

İngilizlerin kucaklar dolusu 
para sarfetmekten çekimedik-
leri bu müstahkem mevkiden, 
eğer şark istilacısı harekete 
geçecek olursa, belki Hollan
da ve Amerika da faydalana 
bileceklerdir. 

Muharrir, burada bir az da 
Singapurun idare teşkilatına 
ve İngiliz dış siyasetine te
mas ettikten sonra Japonyada 
askerlerin hükumeti nasıl kon
trollan altında bulunduklarını, 
Sovyet Rusyadan •zayıf olan 
hava kuvvetlerini artırmak için 
nasıl çalıştiklarını anlattıktan 
sonra, bütün bunlara rağmen 

Singapurun hakiki mahiyetini 

dır. Hiçbirimiz, bu yaz gü
nünde dört, beş saat, hem de 
avazımız çıktığımız kadar: 

- Anadolu, Yeni Asır, 
Cumhuriyet, Akşam vesaire! 

Diye bağıra bağıra, sokak
larda koşmağı tecrübe etme· 
mişizdir. Etsek de nafile, yaya 
kalırız. 

Geçenlerde lstanbuldan bir 
yolcum geleceği için onu kar· 
şılamağa çıkmıştım. Onları, 
herzaman olduğu gibi, bir yı· 
ğın halinde itişir, kakışırken 
buldum. 

Birkaçı konuıuyordu: 
- Vapur bir saate kadar 

gelecekmiş!. 

Diğer biri onu iterek: 
- Haydi ulan Karşıyakanın 

zırdclisi. . . Çek arabanı.. Sen 
çakarsın bu işten. 

Diye ce.vap verdi. 
Zaman zaman canları sıkıl

dıkça biribirlerine saldırıyorlar. 
Sakın onların delirmiş olduk
larını zannetmeyiniz.. Bunlar 
onların vakit geçirmek, eğlen
mek için yaptıkları şakalardır. 

Bakarsınız; boğuşurlarken 
birinin kafası veya bir tarafı 
acıyacak bir şekilde bir yere 
çarpar ve derhal kavga başlar. 

Kendi tabirlerince: 
- Şakayı kaka yaparlar!. 
Amma bu iş hep böyle de-

vam etmezi. 
Çok sürmeden banşırlar .. 
Ben onların bu vaziyetlerini 

seyrederken biri bağırıyordu: 
- Ulan mezarcı Mahmud 
- Lüt/en çeuiriniz -

tamamiyle anlamak mümkün 
olmadığını söylüyor ve diyorki: 

"Stalinin bir sözünü hatırla
mak lazımdır. Stalin bir defa 

demişti ki: "Zamanımızda herb 
denilen şey ilan edilmez; baş· 
lar. ,, 

Bana kalırsa bugün yer yü
zünde iki tehlike mıntakası 

vardır. Birisi Uzak Şarkta Ja
ponya, ötekisi Avrupada Al-
manya. 

Bunların hangisinin daha 
ziyade tehdid edici olduğunu 

söylemek müşküldür. Fakat her 
ikisi de vardır ve her ikisi de 
çalışmaktadır. 

ihtimal ki Asyanm şarkın
da ve büyük Okyanustaki teh
like daha korkunçtur. 

Fakat tehlikenin merkezi 
her zaman Avrupadadır. Son-
rasını bilmem." 

Stalinin bu sözlerindeki ek
siği sarı tehlikeyi en önce se-
zen Kayser Vilhelmin bir ne· 
sil önce yazmış olduğu şu ke· 
limelerle tamamlamak müm
kündür: 

"Garb medeniyeti ile yan 
medeni şark arasında kati bir 
harb olacaktır!,. 
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Sayt 6 

Çin-Japon harbi uzayacak mı? Ambalaj 
Şanghaydaki has neler ve maddeleri 

ANADOLU 

Modern .. .. . uzum ve ın-

Yaralılarla dolmuştur Gümrük resminden 
muaf tutulacaktır 

Başı 7 inci sahifede -
ler verilmiştir. 

Nankin, 18 (Radyo) - Çin 
Ahalisi, baştanbaşa heyecan 
içindedir. En büyük aileler, 
Mareşaller ve hükumet erkanı, 
karılarının mücevheratını hü
kumete teberrü etmekte ve 
ordııya yardım için teşvikte 
bulunmaktadırlar. 

nerdesin?. 
Görüyor musunuz, içlerinde 

mezarcıları bile var. Öbür 
dünyaya giderken masraf et
roiyecekler. 

İçlerinden tanıdığım birini 
bir kenara çekip sordum: 

- Neden buna mezarcı 

Mahmud diyorsunuz? 
o güldü: 
- Eskidenberi hep mczat

cıyım dermiş de, ondan bu ad 
onda kalmış .. 

Merakla ona sormanın de· 
vam ettim: 

- Sizin hepinizin ayrı ayrı 

böyle birer antika adınız 

var mı?. 
- Ohooo... Çok! Zaten bi

rini kendi has adiyle ıçımız
den birine sorarsanız size onu 
gösteremezler ki .. Mutlaka ara
mızdaki ismile onu çağırma~ız 
lazımdır. 

- Bizde bir "Kaşkaval Ah
met ağa" vardır ki, çok zen
gindir. Hemen hemen altmış, 
yetmiş bin lirası, dört evi 
var .. 

Bu kadar zengin olmasına 

rağmen yalnız kaşkaval pey
nirile ekmekten başka birşey 
yemez. 

- Desene ondan bu ko.dar 
zengin olmuş!.. 

- Eksik olsun höyle zen
ginlik. 

Mezara mı götüreceğim pa· 
ralarıl. Buldun mu yi, iç, yan 
gel!.. 

Bana aklına gelen bir sürü 
isim daha saydı: 

Beyaz Ze}nep, 
Beyaz Zeynebin kardeşi ba

ğırsaksız Ali, 
Balgöbek Hasan, 
Var yemez Kazım. Bu da 

metelik sıçratmaktan ödü ko· 
parmış, günde yüz para ile 
işini görürmüş. 

,,... .. be, dostum Ahmed ağa .. 
Bu da var yemez Kazımın so
yund'lnmış. 

- Satışınız en çok hangi gün 
oluyor? 

- Pazar günü, Pazar. 
Ençok satış nerede olu-

yor?. 
Göztepede, lzmirde Ye

şil Kurbağa, Yakup da Kemer
altmda epey satıyorlar. 

- Zarar gördüğünüz anlar 
oluyor mu? 

Bu sualim üzerine biraz dü
şündükten sonra şu cevabı 

verdi: 
- Vapurun, trenin geç gel

mesinden daha büyük zarar 
veren ne olsun. işin aksiliği 
gazP.telerin elimizde kalması .. 
işte bu felaket.. Geri almı
yorlar ki .. 

Bu sırada vapur yanaşmıştı. 
Gazetesini kapan koşa koşa, 
uzaklaşırken: 

- lstanbul yeni geldi .. Tay· 
yareyle geldi.. Müthiş muha
rebeyi yazıyor. 

- Yazıyor, yazıyor... Ha
vadis .. 

Diye 
yordu. 

bağırmayı da unutmu
F ethi Y. Eralp 

Her yerde vatanperverane 
mitingler ve harb lehine nu· 
mayişler yapılmaktadır. 

Tokyo, 18 (Radyo) - ja
ponyanın, Çine sevkedilmek 
Üzere yeniden altı fırka a.skcr 
teşkil etmiye başladığı söyle
nıyor. 

Japonyanın her tarafında 
harp lehine nümayişler yapıl

makta ve söylevler verilmek
tedir. 

Japon matbuatı, Japon tay
yarecilerinin, Şanghay ve ci· 
varında vukubulan muharebe
lerde gösterdikleri muvaff akı
yeti alkışlamaktadır. 

Dün, Japonyamn muhtelif 
limanlarından 60 bin kişilik 
bir kuvvet Çine sevkedilmiştir. 

Şanghay: 18 ( Radyo ) -
Çinlilerin (San-Kasso) şehrini 
işgal ettikleri ve Nankin ci· 
varında vukubulan bir hava 
muharebesinde 13 Japon tay· 
yaresını düşürdükleri tryid 
ediyor. 

Şangbay, 18 (Radyo) 
Sanghay civarında şiddetli 
muharebeler devam ediyor. 

Hastaneler, yaralılarla dolu
dur. Son haberler, birçok bü
yük binaların da hastane .. ha
line kalbedildiğini bildirmek-
tedir. 

Gazeteler, havagazı fikdanı 
münasebetile küçük kıt'ada 

intişar etmiştir. 

Şanghay belediyesi, şehrin 
aç kalması tehlikesini nazarı 
dikkate alarak şimdiden esaslı 
tertibat almıştır. 

Berlin, 18 (Radyo) - Rus· 
yanın şarki Siberyada ve Bay
kal gölü civarında mühim mik
tarda tahşidat yapmağa baş

ladığını Alman matbuatı ha
ber veriyor. 

~lman gazeteleri; Tokyodan 
aldıkları haberlere atfen, Rus
yanın Çine yardım edeceği 

kanaatini gösteriyorlar. 

Bugün mühim harb
ler ve mütekabil hü

cumlar var 
Başı 1 inci sahifede -

Bugün tayyarelerimizle düş
man tayyareleri arasında şid

detli muharebeler olmuştur. 
Kırmızı ordu müdafaa tay

yarelerine dayanarak mavi or· 
duyu püskürttü. 

İstanbul, 18 ( Hususi ) -
Trakya manevralarında bulun
mak üzere şehrimize gelen 
ecnebi ve dost devletler er
kanı harbiyei umumiye reisleri 
ile maiyetleri, yarın (bugün) 
İzmir vapuru ile T ekirdağına 
çıkacaklar ve oradan derhal 
manera sahasına gideceklerdir. 

Heyetlerin mihmandarı ge· 
neral Fahreddin, vapurda ma
nevralar hakkında kendilerine 
izahat vermiştir. 

lstanbul, 18 ( Hususi ) -
Atatürkün, yarın ( bugün ) 
tekrar manevra sahasına git
meleri muhtemeldir. 

Çorlu, 18 ( Hususi muha
birimizden) - Manevraların 
bugünkü vaziyeti, iki taraf 
yer yer denemek ve tekviye 
etmekle geçmiştir. Asıl mühim 
muharebeler ve mütekabil 
hücumlar, yarın (bugün) baş
layacaktır. 

İstanbul, 18 ( Hususi ) -
Bulgaristanın, Trakya manev· 
ralarımızdan endişe izhar et
tiği hakkında Sofyada bazı 

heberler intişar etmektedir. 

Milli mahsul ve mamullerin 
cins ve nevilerine uygun şe· 

kilde temdid edilmemesi şar
tile ambalaj ve ambalaja y.a
rayan maddelerin gümrük res
minden muaf tutulacakları 

hakkında gümrükler umum 
müdürlüğünden şehrimizdeki 
alakadarlara bir tamim gel
miştir. 

Körüklü mukavvaların miin
hasıran tütün balyalarında 
kullanılması gümrük tarifesinin 
1 O uncu bendi icabından ise
de bunun mümkün olmadığı, 

incir mahsulünün ambalajında 
kullanılan kağıt ve sairenin de 
üzüm mahsulünde kullanılma
sına imkan bulunmadığı gö
rülmüştür. Alman Ticaret ve 
Seyrisefain mukavelesile Yu
nan Ticaret mukavelesinin 
kayidlerine göre akitler tara
fından birinin ülkesinden di
ğerinin iilkesine emtia ihra
cında kullanılmak üzere sev
kedileeek her türlü ambalaj 
ve ambalaja yarıyan maddelerin 

bir mutlak surette idhal ve ihraç 
resimlerinden muaf tutulması 
kabul edilmiştir. Yani muafi· 
yetten istifade edecek edecek 
ambalaj maddeleri bunların nak
linde kullanılanılcaklar emteanın 
cins ve nevi itibarile takyid 
ve tahsis edilmemiştir. 

Şu halde milletler arası ti
carette emtianın kırılmadan, 
bozulmadan emniyet ve sela
metle naklinde kullanılan her 
her şekilde hazırlanmış kaplar 
ile emtianın sanlmasında, Ör· 
tülmesinde, bağlanmasında, 

sarsıntı ve hava tesirlerinden 
muhafazmda kullanılmağa ya· 
rayan her türlü iç ve dış am
balajlarına mahsus maddelerin 
muvakkat muaflıktan istifade 
ettirilmesi icabedeı. 

Mukavelenamelerde, giren 
ambalaj ve maddelerinin ne 
kadar müddet içinde memle
ket dışına çıkacaklarının ve 
kezalik emtia ile dolu olarak 
çıkarılmış bulunanların da ne ka
dar müddetle geri getirilmesi la-
zım geldiğinin tayini akid tarafla
rın kendi kanunlarına bırakılmış 
olduğunndan dolayı tarife 
kanununun 5 inci maddesinin 
onuncu bendi mucibince ge
rek milli mamullerin ihracın

da kullanılmak üzere gelen 
boş zaflar ve gerek em-
tea dolu olarak çıkan 
ve tekrar boş veya dolu gelen 
kaplarla bu maddenin 16 mcı 
bendine göre ihracatta sargı
lık olmak için getirilen her-
türlü maddeler hakkında 1533 
sayılı genel yazile tebliğ olu-
nan talimatnamede yazılı müd· 
detlerin esas tutulması ve bu 
kaplar ambalaj maddelerinin 
teminata bağlanma ve ayni· 
yctlerinin tesbiti işlerinde dahi 
talimatnamede münderiç hü
kumlere göre muamele yapıl-
ması ve hükumetimizle en zi
yadeye mazhar millet ; artına 
müstenid ticaret mukavelesi ve-
ya modüs vivendisi olan memle· 
ketlerden getirilecek ambalai 
ve ambalaja yarayan madde
ler hakkında yukarıki esaslar 
dairesinde iş görülmesi bildi
rilmiştir. 

İş dairesi 
Bir ni6amname hazırlıyor 

lstanbul, 18 (Hususi) -
İş dairesi, fikir işçileri için de 
bir nızamname hazırlamağa 
başlamıştır. 

cir imalathanesi 
ÜzUm K rumunun yaptır-

dığı imalathane bugün 
açılıyor 

Üzüm Kurumu ve Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği ta
rafından Birincikordonda Güm
rük önündeki antrepoda ya

pılan üzüm ve incir işleme 

tesisatı bitmiştir. Bugün bu 
mühim müessese açılacak ve 
işe başlanacaktır. Üzüm Kuru
munun ve birliğin uzum ve 
incir imalathanesi, fzmirin erı 
modern üzüm yıkama makine· 
si ile mücehhezdir. Bu imalat
hanede günde 800 çuval mah· 
sul işlenebilecek ve ambalaj
lanacaktır. Gerek incir, gerek 
iizüm işleme kısımlarında te
mizlik için azami tedbirler 
alındığı gibi işçilerin sıhhi va
ziyetleri noktai nazarından da 
tedbirler ihmal edilmemiş, te
sisat vücudc getirilmiştir. 

Su tarif esi 14 kuruş 
üzerinden tasdik 

edildi 
Halkapınar su tarifesi 1 Tem· 

, muz 937 tarihinden bir sene 
muteber olmak üzere metre
mikabı baş111a 14 kuruştan 

Nafıa Vekaletince tasdik edil· 
miştir. fzmir nafıa müessese
leri komiserliği, yeni su tari
fesini, şirket direktörlüğüne 

tebliğ etmiştir. 

Hava postaları 
Şimali ve Cenubi Amerika 

ile Afrikanın bazı yerlerine 
ait ve şimdiye kadar Fransa 
veya Almanyaya kadar adi 
vasıtalarla ve oradan itiba
ren de uçakla sevkedilmek 
üzere kabul edilen uçak mü· 
raselatmın, bundan sonra Bel
graddan itibaren uçak servisi 
ile sevkedilmesi temin edil
miştir. Bunun ıçın mürasela· 
tın posta ücretine 12 kuruş 
zam edilecektir. 

Ölüm istatistikleri ve 
Müddeiumumiler 

Sıhhatli ölüm istatistikleri 
vücude getirebilmek için mcş
hud suçlar veya diğer sebep· 
terle Adliyenin elkoyduğu 
ölüm vakalarında, umumi Hıf
zısıhha kanununun 215 inci 
maddesi mucibince Adliye 
doktorlarınca defin rühsatna· 
ınesi alınmak üzere, ölünün 
hüviyeti ile ölümün sebep ta
rihinin belediyelere bildirilme
sinin usul ittihaz edilmesi,Ad
liye Vekaletinden Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine bildiril
miştir. 

Müfettişlerin ikamet 
yevmiyeleri 

Posta, telgraf ve telefon 
fen müfettişlerinin ikamet 

yevmiyeleri hakkında şehri· 
mizdeki alakadarlara emır 

gelmiştir. Bu emre göre, mü
fettişlerin ikamet yevmiyesi 
alabilmeleri için gittikleri yer
lerde iki gün kalmaları şarttır. 
ispanyaya değerli mektub 

ue kutu 
Tanger müstesna olmak 

üzere ispanya ve Fasın lspan
yol mıntakası için İtalya yo
lundan değerli meklub ve 
kutu, kabul edilmemesi posta, 
telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünden şehrimizdeki ala
kadarlara bildirilmiştir. 

ihracatçılar toplandllar 
Şehrimizdeki ihracat tacir

leri, dün öğleden sonra tica
ret ve sanayi odası konferans 
salonunda bir toplantı yapa
rak bazı meseleler üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

Telefon şirketinde 
hırsızlık 

Başı 7 inci salıi/ede 
vı'nııı·tlı•ıı i~ ) a('ılmu.lığını söyle· 
nıiş ve huuu bnşkomiaer B. lsnınil 
Hakkı Aktııf, telefon komiı1eri Zi· 
ya :\lenek§eli n~ ~irket dak.tilof;u 
Bn. Melahat Gülsen duymuşlardı. 

Dün tekrar bu mesele hokkıu· 
da B. Cemıılio telefon komiserli· 
~inde ifade i alııımı~ ve kendLi 
evelre memlekrue bah~i~ verme· 
den kim eye i, yaptırma!.: müm· 
olınaı.lığr lı:tkkmıln bir siiz siiJ·l~· 

ınetliğiui ifotlr etmiştir. 
Evclcc bu 15t;zlcri tluynnlar ol. 

du~undau hu ııwscle hakkında hı· 

tulan ı.ahıt varakaı11 tin komiser· 
liktcıı müıldeiumumili~t· gönderil· 
mietir. Son on be~ güo z:ırfmda 

nnıumi li"lt~fon köşklerindeki hın· 

luı, evelkilerc nazaran epey fazla· 
lık göı;tcrmcktedir. Ge~en sene 
ayni tarihteki vaz.iyete unıarnn 

fazlalık on h€'~ giin içiıııle 50 . 60 
J i rtı fnzl:ıdır. 

İktısat Vekilimizin 
huzurunda 

400 ton yaş üzüm 
vapura yüklenecek 
Cıınıatte i ı;iiııii. Üzüm k.urtı• 

mu tarafından A\rupnyıı 400 ton 
pş üzüm C\'kedilecek.tir. C zümler, 
Ernn vapurun ııu soğuk lınva depo· 
lıırına yük.leııecck ,.e lktısad Veki· 
1imi7. B. Celal Bayar clıı o smula 
\'apıırıln Luluoaı·nldardır. 

Hala haber yok 
Moskova, 18 (Radyo) -

Kutuplardan şimali Amerikaya 
giderlerken kaybolan Ru~ tay
yarecilerinden henüz bir ha
ber yoktur. Araştırmalara, 
ehemmiyetle devam olunuyor. 

Fransada 
Bir orman yangım 

daha çıkh 
Paris, 18 {Radyo)-(Brinyol) 

havalisindeki ormanlarda bir 
yanğın çıkmıştır, binlerce hek
tar orman yanmaktadır. Zarar 
milyonlara baliğ oluyor 

Aydında yangın 
Aydın, 18 (Hususi) - Ay· 

dında bir yangın olmuş, iki 
ev yanmıştır. 

Aydına giden göçmenler 
Aydın, 18 (Hususi) - 75 

Kişilik bir göçmen kafilesi 
Aydına gelmiştir. Aydın köy· 
!erinde iskan edileceklerdir. 

Adliyede tayinler 
Ankara Hukuk fakültesi 

mezunlarından altı genç lzmir 

adliye kadrosunda yirmi Leşer 
lira maaşlı katib namzedlik
lerine tayin edilmişlerdir. Bu 

gençlerden B. Ziya Diril, müd· 
deiumumilik katibliğine, Bay 
Şevket Türe Ağırcezaya, B. 
Nazif Ergüleç Asliyecezaya, B. 
Fuad Erdoğan ikinci hukuk 
mahkemesine, B. Şinasi Tica· 
rPt mahkemesine ve B. Baha 
Akel birinci hukuk malıke· 
mesine tayin edilmişlerdir. 

Adliye encümeninin verdiği 
bu tayin kararı, dün müddei· 
umumilik makamından tel· 
grafla Adliye Vekaletine bil· 
dirilmiş ve katiblerin gönde· 
rilmesi istenmiştir. 

Mareşal Balbo 
Gizlice Avusturgaya gitmiş 

Paris, 18 (Radyo) - Trnb· 
lus garb umum komutanı Mıı· 

reşal Balbonun, tayyare ile ve 
gizlice Avusturyaya giderek 

Avusturya askeri ricalile ko· 
nuştuğu söyleniyor. _____ _..... 

Kitapçı Hüseyin 
Avni 

ller lieaııdaıı e ki kitablar, gıı· 

z.ete, mecmua ve romanlar alınır 
ve satılır. Somlacak suallere veri· 
lecek cevablar için nltı k.uruılulı: 
pul konulması lazımdır. Hariçten 
sipariş kabul olunur. 

F.ge kitap evi llisnrönil 
~~umara 4·6 

Küc;ük Harika! 
Büyük Kolayhk! 

Çamura • Çukura - Kazaya 
karşı sigorta?!! 

Yelek cebine ve el çantasına sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR ceb fenerleri 
Türkiye umumi satış hakkı: lsmail Ömer Jşçen 

Galata Haıaççı sokak No. 5 __.,,. 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav.. karşısında 

_İzmir harici askeri satın almailanlarv 
Buruava Tümen satın alm komisyonundan: 
l - Ödemişteki taburun senelik ihtiyacı için 75000 kilo 

odun açık eksiltme suretile münakasaya konulmuşttJr• 
2 Açık eksiltmesi 23 /8/ 937 pazartesi günü saat 10 d3 

yapılacaktır. . 
3 Umum tahmin tutarı 1125 lira olup muvakkat teıı>l' 

natı 85 liradır. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
7 11 15 19 27~ 

Deniz levazim satın alma komisyonundan: 1 - 10/B/931 

gününde yapılan münakasasında teklif edilen fiaı.ı yüksek gô; 
rülen 50,000 kilo sabunun pazarlıkla münakasası 20/8/93 
gününe rastlıyan Cuma günü saat 14 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 17000 lira olup muvakkat teıninstı 
1275 liradır. 

3 - Buna ait şartname parasız olarak hergün komisyond~~ 
verilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bır 
likte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan konıis}'0118 
müracaatları. 15 19 (2833) __...-/ 

Deniz Levazım satın komisyonundan: 1 - Tahmin edilefl 
bedeli (53950) lira olan (65000) kilo sadeyağı 25· Ağusto~f 
1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de kapalı ı9 

usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. t' 
2 - Muvakkat teminatı (3947) lira (50) kuruş olup şa~ 

namesi komisyondan (270) kuruş makabilinde her gün alınabilı': 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilind~. ta~e 

zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gun ~S' 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan koııı7 
yon başkanlığına vermeleri. 10 14 19 24 48991274 
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~ni, prenses Dorotanın yanından 
ıkarçıkmaz hemen_Kiyaraya koştu 
lriııi, şimdi son ümidini de rak kalbimde hissediyorum. Kalhi duracak gihi illi. Ni· 

ıı 

~aybctıniş olarak Prenses Do· Onun ba~ına bir fdakt•t gelir- lıayet: 
~lanın sarayından çıkarken, se, beıı de yaşnmağı isteınt'm. - Bitti -Jiyt• bağıı dı· bitti. 
Lorota, dudaklarında biriken İmkanı yok, lıayır, hayır, isk· Aleksandr öldü .. 
qhkahayı zor tuttu. mem. Sendeledi. Dizleri tutmaz 

Ve irini gondoluna atlayınca, Dorota yerinden hiç ayrıl- ol lu ve düştü. Birkaç dakika 
~-d~ hizmetçilerini çağırdı. mıyordu. Gözleri karanlıktaki soma kendini toparladı, köşe· 

ızlı bir emir verdi. Bu emrin tek kırmızıya baka baka yo· ye doğru gitti, duvarda bir 
llıuhteviyatı, kısaca şu idi: rulduğu halde gene bakıyordu. gizli düğmeye dokundu. Bir 
d - Aleksandr, derhal evin· Dorota, sanki o hercai, o ha· kapı açıldı. Fakat bu bir kapı 
ben kaldırılarak şu karşı ki vai meşreb, aşık değiştirmek- değil, büyük bir dolap kapağı 
.. urunda duran gemimle götü· ten zevk alan ve hayvani ihti· idi .. 
ruıccektir. Doktora söyleyiniz, raslerinden başka hiç bir şey Elini uzattı: 
0 da hastanın yanından ayrıl- düşünmiyen kadın değildi. - Evet -diye mırıldandı· 
llııyacaktır. Kaptanıma da söy· Her tarafı titriyordu. beş damlası kafidir. Şimdiye 
tyirıiz gemiye kimse yaklaşa· Birdenbire, gözlerini kapadı: kadar Başkaları ıçın kullan· 
llıaz. _ Aman! · mağa hazırladığım zehir, bu· 
Hastanın vaziyetini bana•işa· Diye inledi. Gözlerini açtı, gün bana nasib oluyor. Haydi 

teıl E Al k k d H bakalım Dorola, metin ol.. e vereceksiniz. ğer e ·· apa ı. ayır, evham değildi. 
~tıdr iyileşirse, iki kumızı ışık, Kırmızı ışık çekilmişti. Onun Aşkın, bir masal gibi dünyaya 
t'er bildiğimiz gibi ise tek yeı inde şimdi l>t'y•az bir ışık yayılacak .. Haydi tereddüt et· 
~ı mc .. Kısa bir zaman içinde 
rlt\ızı ışık yanncak, fcnalaşı· titriyordu: 

Yo ·d· 'f her şey bitecektir. Ve küçük, 
t Ve tehlikeye! doğru gı ı· f"hlike vardı. All·ksmıdr 

~~tso. hafif bir beyaz ışık, ve ölüme gi<liyordu. yuvarlak, yeşil renkli bir şişeyi 
-~ ı B • açtı. DCıJaklarına götürdü. 
1 er felaket vukubu ursa 0 ir<lenbire doğruldu: * 
~kdirde hiç, hiç bir şey yok.. - O ölu""rse beıl de o·· ı .. ce- ıe: * 
Ş k .... Karanlık, karanlık, karanlık. 

Do ayanı hayret olan ~)kO ta, ğim. Evet, intihar edeceğim. Hava da pis mi pis.. Sağ· 
.. rotanın ruhunda, hakı ·aten En büyük aşkııı ııosıl olduğu-' h ,.. d dan soldan gürültüler, uzak 
1 tu a yakışmıynn ve a eta nu dünva)'a göst .. rn1ek · · 1 ·ı · d lla 1 J ' · " ıçın su ve dalga gurü tiı erı uyu· 

Ilı ntıyan bir aşkın tutuşmuş öleceğim. 
aıllla "d' luyordu. 

sı 1 1• • iki saat geçmişti.. lşık aza- Doğan, düştüğü gizli yol 
\ * * bir lıyordu. Sararıyor, inceliyor ve içinde artık yavaş yavaş ter· 

d tini gondola bininct' yavnş yavaş karanlıgv·ın içinde ı \emegv e başlamıştı. 
akika d .. ·· d .. 

uşun u: kayboluyordu.. - Sonu Var -
' Ne yapsam ki ... 
ltı rnuvafıkı, Kiyaraya git· 
tkti. Çünkü oncağız bekli· 
0tdu ve zavallının, hissiyatını 
Yıkile ifade edememesine 
~en büyük buhranlar için· 
Yuvarlandığını anlıyordu. 

....._ Ah Doğan -diye mırıl· 
"rıdı- başımıza öyle bir iş 
~ın ki.. 

Ye birdenbire hatırına, Sa· 
~~t Sultan geldi: 
~ tter Doğan, Venedik so
ft~larında ve iıbelerinde bir 

kete maruz kalmışsa, Sa
le Sultan vasıtasile Osmanlı 
'diŞahını kandırıb şu Vene· 
tin başına bir çorap örmek 

ltn bile değildi. 
* D •* ~ akanın hassa zabiti, filha-

a bir buçuk saat sonra artık 
~İde tedavi edilmeğe baş· 
~ll'ııştı. Akşam olmuştu. 
Aıleksandr sayıklıyordu. 
' Ne delikanlı, ne kahra· 
ı~ bir düşman?. Bu adam 
,Cııedik\i değil.. Böyle güzel 
t erkek yaradılacağını da hiç 
41llazdım. 

, Doktor yeis içinde idi. Has· 
~·en buhranlı bir devre ge· 
~Yordu. Bu d~vreyi atlata· 

'11 tse kefeni yırtacaktı. Fakat 
\ha imkan göremiyordu. 
~· tan azami şiddeti ile gel
'l~r ı. 

~orotanın hizmetçileri ona, 
la saraya işaret vermek 

~ cburiyetinde bulunduklarını 
't~le.~ikleri zaman doktor te

dut etti, sonra: 
'\~ Bir kırmızı işaret verin, 

İzmir Komutanlığı ilanlaı·ı 
İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
l - Beher metresine biçilen ederi 325 kuruş olan 12000 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat pa
rası 2925 liradır. 

3 - ihalesi 1/9/937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komısyonundan alınabilir. Muhabere ile şartna· 
me gönderilemez nüınunesi komisyondadır. 

5 - Eksiltmeye ){ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgderile teminat ve 
teklif mektuplarile birlil<te ihale gününde en geç bir 
saat evveline kadar M. M. Vekale:ti satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 14 19 24 29 2795 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ~omisyonundan: 
Tashih: lzmir Mst. Mv. sahil kıtaatı ihtiyacı için (21200) 

kilo sadeyağı münakasaya konulmuştur. 18·8·937 tarihinde 

çıkan Anadolu gazetesine veı ilen ilanda mikdarı yanlışlıkla 

(24664) olarak gösterilmiştir. Tashih olunur. 2888 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük por
tatif yazı makinesi 7 lıkteşrin 937 perşembe günü saat 10,30 
da Tophanede lst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
24500 liradır. ilk teminatı 1837 buçuk liradır. 

Şartnamesi Ko. da görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek
lif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. 19 5 19 4 2885 

Burnava Belediyesinden; 
1-

2 -
3 -
4 -

5 -

Burnavaya fenni şekilde getirilecek suyun mevcut 
projeye göre yalnız şehre kadar olan tesışat yeniden 
yapılacaktır. 

Bu kısmın tahmin edilen bedeli 28768 liradır. 
Muvakkat teminatı 2158 liradır. 
Şartname ve projeler, belediyeden iki lira mukabilinde 
alınabilir. 
Eksiltme 10-9-937 cuma günü saat 16 da belediye 

t• 

() lıın, ne olacak? 
:f \ı edi. Bir kırmızı yanmağa 

~ lltrııştı. Dorota büyük bir 
/abla pencereden ufka ba
()tdu. Kırmızı ışığı ~örünce: 

t• ....... 

6 
7 

8 

-
-

-

encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltmeye girebilmek için 24~0 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinde yazılı ehliyet ve vesaiki gösterilecektir. 
Teklifler 5 inci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Burnava belediye encümenine verilecek· 
tir. Yalnız posta ile gönderilecek tekliflerin 5 inci 
maddede yazılı saate kadar gelmesi ve dış zarfın mü· 
hür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 19-24·29·3 

.ıı' ~1~ Allahım ·dedi- kurtula· 

.;e ~~ak zavallı .. Rurtulamıya· 
jS' \t'' ~albuki ben onu bir 

1 ~ 2ıbi sevmeğe başladım. 
denilen ~eyi, ilk defa ola· 

~lzmir sicilli ti
caret memur
luğundan 

Tescil edilmiş olan Alston 
tobako koınpani inkorporey· 
teed f zmir şubesi için vekil 
tayin kılınan John Harold Ro
seye verilen vekaletname ti· 
caret kanunu hükümlerine gö· 
re sicilin 2063 numarasın&. 

kayıd ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 Vekaletname 
2: MüzeyyeJ beyanname 
İzmir sicilli ticaret memur· 

luğu resmi mührü ve F. 
Tenik imzası 

Cümleye malum ola ki; Ati· 
de vazülimza, Amerika birle· 
şik devletlt!rinde Nevyork 'hü
kumetind~ Alston T obacco 
Company, lncorporated ea· 
mındaki şirket işbu vekalet· 
name ile halen Türkiye cum· 
huriyetinde lzmirde ikamet 
eden J. H. Roseu Alston 
Tobaco Companynin teessüs 
şehadetnamesi ve hali hazırda 
veya ileride kanunen tadil 
edilebileceği şekldeki da
hili şirket nizamnamesi ahka
mı mucibince atideki şerait 
dahilinde hakiki ve kanuni 
vekil nasp ve tayin eder: 

Her nevi yaprak tütün satın 
almak veya sair suretle elde 
etmek, satmak veya saır su· 
retle elden çıkarmak, deran· 
bar etmek, işletmek, sigorta· 
ya koymak, sevketmek, yuka
rıda sayılan muameleler için 
tediyatta bulunmak, ve işbu 
tediyat için senet, poliçe ve 
sair vesaik tanzim, kabul ve 
ciro etmek, hesap tanzim ey· 
lemek, ve mezkur şirketin 
bilumum metalip ve müddei· 
yatı için dava ikame etmek 
tahsilatta bulunmak, tasfiye 
veya ibra eylemek ve şirket 
aleyhindeki metalip ve müd
deiyatta müddeaaleyh sıfatile 
bulunmak, ve bütün bu husu· 
satın ifası için lazımgelen ve· 
ya muvafık olan mukaveleler 
akdeylemek ve bu gibi mua· 
melattan tehassul edebilecek 
bütün metalip için şirket nam 
ve hisabına mesuliyet kabul 
etmek ve Türkiye cumhuriye
tinin bilcümle mahkemelerin· 
de müddei, müddeaaleyh ve 
şahsı salis olarak bulunmak, 
aharı tevkil eylemek ve veka· 
Jetten azletmek, mumaileyh 
vekilin veya kendi nasbeyle· 
yeceği vekilinin kanuni olarak 

Fuar müddetince 
peşin satışlarda 

o/o 10 
Tenzilaı-

----4-~---

Süme1r Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

ifa eyleyecekleri veya ifa etti· 
recekleri bilcümle muamelatı 
işbu vekaletname ile mezkur 
şirket tasdik ve tasvib t•yler. 
Ve şimdiye kadar mezkur 
şirketin mumaileyh vekiline 
vermiş olduğu hususi diğer 
vekaletler ile selahiyetleri f esh 
ve iptal eder. 

Tasdikan lilmekal işbu ve
kaletnameyi veren Alston To
bacco Company lncorkorated 
idare heyeti ıeısıne işou ve-
kaletnameyi tanzim ve imza 
ettirerek 1937 senesi Nisanı
nın 12 inci günü şirketin res· 
mi mühürünü vazettirmiştir. 

Alston Tobacco Company 
incorporated 

İmza: J. H. Hummel idare 
heyeti reisi 

Şahit: H. A. Stont 
veznedar 

mühür. 
İşbu terceme lngilizce aslı· 

na uygun olarak tarafımdan 
Türkçeye çevrilmiştir. 

Mütercim 
imzası 

Umumi No. 6366 
işbu terceme İngilizce aslı

na uygun olarak Türkçeye 
çevrildiğini tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz otuz yedi yılı Ağus· 
tos ayıı11n on yedinci salı günü. 

T. C. lzmir birinci noteri 
resmi mührü ve imzası 

Mmumi No. 6367 
İşbu tercüme SJretinin dai· 

remiz dosyasında saklı 17-8-
937 tarih ve 6366 numaralı 

aslına uygun olduğtJ tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı Ağustos ayının on 
yedinci salı günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. R, Bayrak· 

taroğlu imzası 

Müzeyyel be-
yanname 

30 İkinci Teşrin 1330 tarihli 
kanun hükümlerine tevfikan 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

Türkiyede ça1ışmağa izinli 
bulunan ecnebi şirketlcrd~n 

(Alston Tobako Kompani ln
korporeyted) ~irketi bu kerre 
ın üracaatla şirketin Türkiyl· 
umumi vekili bulunan Howwaı d 
W. Harvey'in vazifosinin ni· 
hayet bulduğunu ve yerine 
Amerikan tebeasından John 
Harold Rose'yi her nevi yap· 
rak tütünü satın almak sair 
suretle tedarik etmek, satmak 
veya sair suretle elden çıkar· 
mak, işletmek, sigortaya koy· 
mak, gemiye tahmil ve sevk 
etmek ve tadat olunan işbu 
muameleler için tediyatta bu-
lunmak ve bu tediyat lıusu· 
sunda senet, poliça ve kam· 
biyal tanzim, keşide kabul ve 
ciro etmek, m~hasebe ibraz 
eylemek, dava ikame etmek, 
şirketin matlubatını tahsil ve 
diyunu tesviye eylemek ve bu 
muamelelerin ifasında zaruri 
veya muvafık görülen ahvalde 
mukavele akteylemek ve bu 
muamelat neticesi olmak üzere 
şirket nam ve hesabına mes'u· 
liyet tekabül etmek, Türkiye 
Cumhuriyeti muhakemelerinde 
müddei müddeaaleyh veya 
şahsı salis sıfatile şirketi tem· 
sil eylemek, aharı tevkil ve 
vekaletten azleylemek üzere 
şirketin Türkiye umumi vekil· 
liğine tayin eylediğini ve 
12-4-937 tarihinden evel ve
rilmiş olan diğer bilcümle sa· 
lahiyetlerin fesih ve iptal edil· 
diğini bildirmiş ve lazımgelen 
evrakları vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükumlere 
muvafık görülmüş olmakla iş· 

bu müzeyyel beyanname ve· 
rildi. 24-7-937 

lktısat vekili N. 
imza okunamadı 

Aslı gibidir. 
18-8-937 

• İzmir Sicilli Ticaret me
murluğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

216 Birinci kordon Balıkhane altında 1 No. lu 
Dükkan. 

Lira 
135 

219 Göztepe vapur iskelesi 45 
220 Şehitler ikinci altın sokak 3 taj No. lu Ev 60 
221 Oruç reis mahallesi Kirpi sokak 19 taj No.lu ev 72 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 2-9-937 tarihinde per· 
şembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlü-
ğüne müracaatları. 2845 

Askeri fabrikalar um11m mü
dürlüğünden: 

1 Eylfil 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
edileceği 11, 14, 16, 18 Temmuz 937 günlerinde ilan edilen 
35 kalem çelik şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum 
iÖrüldüğünden mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

17 19 21 23 2836 



~ayfa ö ANADOLU 19 Ağustos 937 

w. F.vu~·vAN-~ürjen Şahap 
DerZEE& CO. 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Müsabaka imtihanı tehir 
edim iştir DEUTSCHE LEVANTE 

LlNIE 
G. M. B. H. HAMBURG 

"YALOVA,, vapuru 25 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
veBREMEN için yük alacaktır 

AMERICAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXHIBITOR., vapuru 18 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL Ti MOR için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS., vapuru 3 Ey
lulde NEVYORK için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosta bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanlarına yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 
"BUDAPEST,, motörü 13 

Ağustosta bekleniyor. BEL· 
GRAD, NOVISAD, ·COMA· 
ONO, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, FIUME 've LINZ 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"INCEMORE., vapuru 29 

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

HAYRETTiM 
t;IZER 

• 
1 

• 

Türkiye cumhuriyeti Ziraa 
bankasından: 

İstanbul Yuksek İktisad ve Ticaret mektebi mezunları 
kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vu 
bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanı 
başlangıcı 8 Eylule tehir edilmiştir.) 

1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterifec 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmaı:ıı 
üzere lüzumu kııdar müfettiş namzedi ve şef namzedı alı 
caktır. 

2-Bu müsab:tkaya girebilmek için siyasal bılgilcr veya yiik 
iktisacJ ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk fakültesınd 
veya bunların yabancı memleketlerdeki benzcrlc rınd en dip 
malı olmak gerektir. 

3- Müsabaka 8,9 ve 10/Eylul /937 de Ankara ve İstan 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol 
raları verilerek Ankaraya ketirtilip, Eylt11 zarfında sözlü 
imtıhana tabi tutulacaktır. 

4- Yeni kanununmuz mucibince tekaütlük haklarında . 
olmak şartile müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetle 
(130)ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfetti 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla m# 
tişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak ~ 
şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehlır 
imithanmda muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir!I 

5- İmtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbıJ~ 
Ankara, lstanbul ve İzmir Ziraat bank alarmdan elde edilebı~ 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 'f.t 
kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine verfPV 
veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar . ~ 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tarih1749 
~e değmiş olması_ şarttır. 10~12 14 17 19 21 ~ 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG ...... ı .. ~ ......................................................... .. 

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

Fratelli Sperco - Dahiliye Mütehassısı 
Vapur Acentası 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 
OSLO 

1 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"RHEA,, vapuru 18 Ağus· 

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

"BAALBEK,, motö ü 23 
Eylfıldc bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde gırışı· 

lem ez. 
....... llll!ll!mlllllll!I ......... 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

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

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 1 

için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
r et ul etmez. 

tosta ANVERS (Doğru) ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylfılde ROTTERDAM, AMS-
TERDAM ve HAMBURG 
limanlarına hareket edecektir. 

"GANYMEDES,, 22 Ey
lulde BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
23 Ağustosta ROTTEROAM, 
HAMBURG ve ISKANDI
NA VY A limanlarına hareket 
edecektir. 

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey
lfılde ROTTERDAM, HAM
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
RDUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR-
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEA VA,, vapuru 7 
Eylülde M ~L TA ve MAR
S iL Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
İlandaki 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 

Doktor 

C:eıaı Yarkın 
İzmir · Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Talefon : 3956 

Göztepe tramvay caddesi 
Telefon : 2545 

4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif m.drkalarde satılık 
motörler vardır . Taşradan istiyenlere malumat verilir. 

Her boyda santrifüj tulumbalar sür' at le temin edilir. 
izmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 

makine tamirhanesi. 

~ • • ı 

'!"•'"~"- . - . • l ~ 

Gümrük muhafaza genel il~ 
mutanlığı Istanbul satın alıl1 
komisyonundan: ·~t 

~i . & 
• llllllllllllllllllllllllllllıı . Doktor .. ılllllllllllllllllnllllllllll• 1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksıltrt1 t ı' 

~ • ı t :~,. \ .. . : ~· ~ • • .. ••.··. . • ·• • , 

_ istekli çıkmadığından 9·9-937 perşembe günü s119 

= A K 1 T _ de pazarlığı yapılacaktır. - • ema onay - 2 - Tasınlanan tutarı 22.170 lira 50 kuruştur. = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın ;hastalıkları :. 3 - IŞartnamc ve evsaf komisyondadır. Görülebilir.e 111'i' 
- - 4 - steklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık veı\,ııırİ 
- Birinci Sınıf Mutahassısı = buzu veya banka mektupları ve kanuni v~~1 

•• bi~' 
- (Verem ve saire) _ birlikte o gün Galatada eski ithalat gümrugu eler•· 
;; Baemahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak haeında 30 eayılı = sında komutanlık satın alma komisyonuna getrn

843 - ev ve moayenehancsinıJe sahalı saat 8 den nkoam eaat 6 ya - 19 24 29 4 525312 = kadar hastalarım kabul eder - -------------------

•llllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllll~llllllllllllilllll Telefon: 41s1 mıı~~i iktisat Vekaleti iç ticare 
.-!\s.~~.~ı f abrıkalar umum mu· umum müdürlüğünden: ,.ı;k 

durlugu Sa. a). ko. dan: 30 ikinci Teşrin 1930 tarihli kanun hükümlerine te ,,,_ıs 
35 k 1 l•k Türkiyede çalışmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerden ·,ıceti 

a em Çe 1 ton Tabako lnkorporetit" şirketi bu kerre müraca~~la ş~ıife~1 

Tahmin edilen bedeli (24865) lira olan yukarıda miktarı ve Türkiye umumi vekili bulunan Hovart W. Harvey ın v dOğ' 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın nin nihayet bulduğunu ve yeriae şirket işinde~ d~!d~eiııleY 
alma komisyonunca 6 /10/ 937 tarihinde çarşamba günü saat cak davalarda ve bütün mahkemelerde nıüddeı, mu A eri~' 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak veya şahsı salis sifatile şirketi temsil etmek ü~e~e ı~-4·9~ 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1864) tebaasından John Harold Rodeyi tayin eylediğını ve~h· etler 
lira (88) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat tarihinden evvel verilmiş olan diğer bilcümle sala 

1
\ 1 v 

14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 r.u- fesih ve iptal eylediğini bildirmiş ve lazım gelen evra 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur miştir ki• i 

K ·f. k - h'"k" 1 f k .. "I üş olm• gün ve saatte komisyona müracaatları. ey ıyet anunı u um ere muva ı goru m 
17 19 21 23 2825 olunar. 2875 


