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Harble beraber lşiddetli bir 
kolera da başladı 

-

•• Vekilimiz ve Belediye Reisimiz nutuk söylerlerken 

Atatürk istanbula döndüler. Sabiha Gök- Fuarımız d •• ld 
çen için: "Tam bir asker oldu dediler Un a(il 1 

Büyük Şef, misafir kuman- lktısad Vekiİimizle Bele-
danlara madalyalar verdi diye reisin!n nutukları 

Enternasyonal fuar muvaffak bir eserdir. Fa
bir 

Manevralar Kırmızı ordunun galebesile neticelendi. Yugos. 
lavya ve Yunan Genel Kurmay başkanları ile diğer ecnebi 

kumandanlar ordumuzu hararetle takdir ettiler 
fala nb o I, 20 

(Hucu \) - Ata• 
türk maneH a ıı · 

lıa ınJau 1 ıaııhııla 
11\deı ctıiler. 

Çorlu, _o ( ll ıı· 

l>U i nıubalıırıııı ı z· 

ılcıı) - Pd ıt'tını · 
lıur Aıaturk, ııı :ı· 

nı:vrnlarılıı l ı(h uk 
Lir foıol i} el ei;~h'· 
t<'n ıonarı lt•riııı i 

Z.ın lıttr•• kfıtılll ) H• 

kından tskiİJ • ı lr•r · 
lı·rkcu, tı•}} ttı cc i 

lla)an , ıl ıih ı Gok· 
ıoerı içiu: 

Karmaıılarıo tayyare ve tank· 
ları kar~ısuıda ılayanamıyan mavi. 
le r , rical halinde hulunuyorlar. 

Bugün, iki taraf ara ınıla müd· 
lıi: ı;-nrpıe ınalar olmu~llır. ~alıalılı·· 
\iı. lt"krllr rııaııeır.r11 _ ............ ~.ı .. .. 
ıı•ıı..ıl ir u~lcıi hc)t>llı r, orıııltt lııı · 

kilı. i ınuhaıt he tııt htıt'l t·rine ~ nlıitl 

olrlııhır. l\li ;ı fir h·ı , öı?l f' ) t' lll ı ~i ıı i 

Tt•l.irıl .ı~ ı l ı rna ıı ııı ı lıı ılt• rıı i rl i lııılu· 

ıı.ııı 17.m ı r \'apıırıııı ı l .ı ~ · <lıl t> r. 

F. • ı{' ı.1 ı ıı.anılı.ırh lı )'' '''''i 
(;~ I· ıl t'u ııon rıı şirl.f'l '"apıırılc \lii 
n lıı·~ ,. lıi r g••7.İııli yvptılar . 

!\lnııf'\f,I lr ırı · ldilı , '"' ~P CI' 
uıtiı•ılrııt' cek w ~atın l..riı i~i )R • 

)lll Rı'tll. tır. 

) ugcı-ln'")U ı • rktinıhaılıiyt'i uıo11· 

kat tam manasile muvaf f akıyeti icin • 

------ sergi binasına ihtiyaç : vardır 

- lam lıi r 
il hr oldu. 

Sözlerini SÖ) • 

lf'nıiolerdir. 

mİ)t' rı isi: 
- Bu manena, Türk orcluAu· Fuardan bir görünüş ve Vekilimiz kurdeleyi keserken 

mııı kıymet ve kudreti hakkında ,---------·--, İzmirin, bir ay efirecek olan şehir, dnbn geceden itibaren ha§• 

Çorlu, 20 (llu· 
•u 1 muhabirimiz· 
den) - AtaıOrk; 
llıan evrala rım ızda 
baz.ır Lulunan de\· 
1ttler crknnıbarb· 
1'rile ate•eıniliter· l I 

şimdiye kadar olan bildiklerimizi Vekilimiz yedinci enternasyonal fuan, dün tanbaşa bayraklarla donannııet&.. 
teyid eylemiştir. büyük merasimle, bizzat İktıead Şehirde normalin feYkinde Lir ka· 

İntizam, bilhaua takdirlt:re j 1 ' Vekilimiz tarafından açılmıştır. labahk göze çarpıyordu. 
fayanchr. zmir fuarını Fuınn açı1muı münnsebetile - Sonu 4 ncü sahifede 

Türkiycnin dostu aıfatile birinci nasıl buldu? 
dererı'de memnun olduk. 

Dedi. 

'tine madalyalar Yunan crk!ioıharbiyei umumiye 
"erdiler. Du ma• reisi General Papagos ta: 

~•lya1ar, manevra· - Bi:ıce Türk orduıu, çok 
~rın baelac!ığı ta· uıütekiimildir. Bu teakmül, bize 

libi ve kendi im· Atatürk, manevraları takib ediyorlar zevk. verdi.· 
'alırım ihtiva edi)or. 1 ınizdcn) - Kırmızı kuvvetler, hu· Demi~tir. 
'•, Çorlu, 20 (Husu i muhabiri· gün Saray kuzasım iegal ettiler. - Sonu 6 ıncı sahifede -

I ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ ~nya maslahatgüzarı, faşist tecavüzle. 
~e karşı bizden tedbir alınmasını istedi 

t1amidiye, me(ihul denizaltı
dan hüviyetini sordu, fa

kat cevab alamadı 
'1Qrmaradaki yabancı J;;;izaltı kimindir? Görü

lürse takib edilecek ve hemen batırılacaktır 
- fatanbul, 20 (Hu uBİ) - İspan• 
~ llıaalahatgüzan, bükumetimize 
S.. llota vermiş 'c ularımızda, 

1
11Yol gemilerine ı·ranko yahud 

~an denizahıları tarafından )8· S: tef'avfideri prote to ederek, 
~arıı tedbir ahnmaeını rica 
•ttir. 

latanbul, 20 (Buımei) - llti 
'nberi Marmara denizinde bir 

deniultı gcmiainin dol•t· 

------------rığı, bunun geçenlerde bir İtalyan 
' 'apuruna çarparak onu batıran \'e 
halen gaciz altına alınarak. Selimiye 

açıklarında demirli Lulunan fspan· 
) ol vapurunu batırmak için takipttı 

bulunduğu sliylcniyor. 

İspanyol vapuru, muhakeme 
bitinciye kacladar demirli bulun· 
duğu Selimiye açıklarından, her 

ihtimale kırp Halice ahıımııtır. 

f tabut, 20 (lluausi) - Hami· 
diye mekteb gemisi, İzmirden g~· 
lirken, Marmara denizinde meçhul 
bir denizaltı gemisi görmüş ve 
iıaretle hüviyetini sormuştur. 

Denizaltı gemisi, Hamidiyenin 
ioaretine cevab vermeden kaybol· 

muıtur. 

Meçhul deniıahı gcmiıi, aran· 
maktadır. Görftlilree, hemen takib 

edilerek batınlacaktır. 

tı.tıead Veki1imi:ı B. Celal 
Bayar, fuarda yaptığı tetkiklerden 
ıonra, intibalarını g11.etemize on 
suretle ifade etmiolerdir: 

- Sergi, geçen eeoelere na· 
zaren daha iyidir. Her eenc iler· 
lt.ımelr.te olduğunu gördüğümüz 

İ:ımir ent0>rnasyonal fuarı, gele· 
cek ıeneler için de çok ümid 
vericidir. 

Buranın, nutkumda da ioaret 
ettiğim veçbile bir hueueiyeti var· 
dır ki, aadece bizim ekonomimize 
hizmet etmeJı.le kalmıyor, sosyal 
vaıife de görüyor. 

Sergide bu ıene nazara çar· 
pan yeni ıeylerden birisi de yeni 
ve kıymetli yerli mallarının teı· 
bir edilmiı olmasıdır. Devlet fab· 
rikalarının, hu ud te~ebbiblerin 
yeni milli hayatımıza getirdikleri 
eeer1erinin ilk defa olarak burada 
gösterilmesidir . 

.Memlelı.eıte ıınai ve iktııadi 
bayat yükseldikçe, İzmir enler· 
n111yonal fuarı da ihtieamını art· 
tmyor. 

Şu halde memleketin iktısa· 
diyatındaki terakki hamlesini 
görmek istiyenler için, 1zmir 
fuarını ziyaret ve tetkik icabeder. 

Sergi için çalışanlara '" da· 
kikada takdir hisai be8liyorum. 
Ilalkımızın, burada yerli eıerleri 
ve ayni zamanda dost memleket· 
lerin teohir ettikleri el)'aları 
görmelerinde büyük fayda müla· 
han ettiğim için berkeıi İzmir 
entcrnaeyonal fuannı ziyarete da· 

vet ediyorum. 

Bay Mussolini söylevini verdi 

Habeşistan, gömülmesi 
zaruri bir cesedmiş 

Hezliyat 

4'LEIPZIGER., markalı po· 
tasa en çok rağbet kazan· 
mış potastır. 

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

\.. 

KIT'A 
- Fuar münasebetile -

ÔIJle parlak bir fuar açmış bu yıl izmirliler 
Herkesin ağzında bin yıl kalsa layıktır adı 
Bir paviyon da ben açsam fikrini kurdumsa da 
Serıide teşhire lagık bende suret kalmadı 

Hüseyin Rifat 
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Fuar ve çocuk terbiyesi 
Beokoltm, galiLa: 
-Umumi yerlere çocukları doldurmamalı. Oramn intiıauıını. ~liklın 

Ye buznrunu iWül, herkeei taciz ederler. 
Diye düoünürler. Hakikaten, umami yerlerden bir kıemı için, bö) · 

le bir düoünce varid olabilir. Fakat, bana kalırsa, fnarın belli 
beılı ziyaretçilerinden biri de çocuk olmalıdır. Yani şehirde oturan ,·e· 
ya ziyaret makaadile lzmire gelen her aile, çocuğunu mutlaka fuara gii· 

Ulrmelidir. Çünkü fuar, içinde taşıdığı enteresan, rnfıtene\'Vİ ve meraklı 
teyler, nıalısul vesairesi ile bir çocuğn ahı ny tlers \'ernıf'klt· iiğretil.emi.' 
yen birçok. şeyleri öğretir. Fuarın, lwyle bir terbiyevi ve tralrisi mnhıyetı 
vınlır. Hem de hugliniin ilminin kabul ettiği nıiişahede usuliine i~tinad 

ederek .. 
Çocuktan sarfınazar, büyükler bile fuarda yapacakları e~aalı bir 

''tkikte, oradaki teylerin ve onlara aid malumnlm yüzde elli incleo hn· 
berdar olmadıklarını görürler. Bunların içinde üylelcri vorclır ki. <;:oruga 
mutlakı verilmesi, iiğreıilmeai l:izımılır. Hiçbir muallim. hiçbir nilt', hu 
kadar zengin, bıı kadar lizlü ve çeşidti bir miişnhcde solıaııı temin 

edemez. 
<Nada bütün bilgileri, ''oğrafi, iktısn<li, ıımai herşeyi. ru yakın tel· 

tiklerle dolu bir imkıin içinde çocuğun diwııgına aşılarsınız ve çocuk 
oradan faydalı, ioe yarar, ausiklopcrlik. hir yı~ın malitınatla çıkar. 

Diinyaoın başka yerlerinde, milşahede fızerfoe tedris sietemi. hazan 
bftyftk çocuk ve talebe kafilelerini deniz aşırı yerlere kadar ı;iitürür. 

tı...ıa, fngiherede bir kollej, imparatorluğun müst(\lllleke tarih \ e siya· 
eetbri okurken vapura bindirilir, Afrik.ndan lıaşlıyarok: Anısıraly:ıya ka· 

dar götürülür ... 
Biz de biç olmazsa, çocuğa bir~eyler ii~rı>nmck kaecl ve endi,esi ile 

lbu gibi vesilelerden istifadeye alışmalıyız. 
Saime Sadi 

Fransada kurakhk 
Franıız gazeteleri, Fransa· 

nın bazı vilayetlerinde 1900 
senesindenberi görülmemiş bir 
kuraklığın hüküm sürdüğünü 
yazıyorlar. Vakıa her sene bu 
sıcak mevsimlerde bir kurak 
devre geçer, fakat bu seneki 
. . .. ·- -~ k' .. :nnPCYrlA 

suyunu Senmari çayına veren 
Fangosiye gölü kurumuştur. 
Bu göl, takriben 200 hektar
lık bir saba işgal etmekte idi. 

En tehlikeli silah 
Geçenlerde Pariste Mogar

terde Pol Stefani isminde bi
risi, kan davası yüzünden öl-· 
dürülmüıtür. Paris zabıtası, bu 
cinayette kullanılan seri ateşli 
ve otomatik tabancayı çok 
tehlikeli bir silah addetmiş ve 
şüpheli muhitlerde araştırma· 
lara başlamıştır. Bu sırada 
za .a genç bir adamı durdur
muş ve üzerini aramıştır. 

Delikanlı, polise güzel ve 
bozulmaa1 güç bir dolma ka
lem vermiş ve: 

- Bundan başka müdafaa 
silahım yoktur. 

Demiştir. 

Hayrette kalan polis: 
- San'atınız nedir? 
Diye sormuş ve: 
- Gazeteci, cevabını al· 

mıştır. 

Doğru, kalem, gazetecinin 
kalemi çok teklikeli bir si
lahtır. 
Def;işmiyen bir hakikat 

Bazılarma felaket olan bir
ıey, bir kısım için de saadet 
teşkil edebilir. Bu, her zaman 
için değişmiyen bir hakikattir. 

Meaeli, geçenlerde, Paris 
halkı yağmur ve fırtınalardan 
çok şikayet ediyorlar ve: 

- 15 Ağustos bayramını 
nasıl tes'it edeceğiz? diye sı
kılıyorlardı. 

Fakat ayni zamanda Kali· 
forniyada yağmur ve fırtına 
va. dır; Kaliforniyalılar da: 

- Oh, ne ili .. Meyva ağaç
lamınz kuraklıktan kurtuldu, 
diye seviniyorlardı. 

Parla kasapları 
GNvin en ziyade moda ol· 

Paris kasaplarının grev ilan 
ettiklerini sanmayınız. Hayır .. 
Paris kasaplarının son zaman
larda Balina eti satmağa baş
ladıklarından bahsedeceğiz. 

Pariste çok zamandanberi 
At eti satan kasaplar vardır. 
Fakat bunlar levhalarının ya
nında bir de At başını resim 
ettU"mek mecburıyetındedırler. 

Bakalam, Balina eti satan 
kasaplar levhalarının yanında 
bir dr: Balina resmi bulundu
racaklar mı? 

En genç dede 
Belki bu serlevhadan bir 

mana çıkarmak güç olacaktır. 
Fakat Macaristanda Beksa 
şehrinin belediye reisi kendi
sine "Avrupanın en genç de
desi,, unvanını vermiştir. Bu 
zat, 28 yaşında olduğu halde 
kızının çocuğunu almıştır. 

En genç dede olan Bay 
Jan Mlonarık 13 yaşında ev
lenmiş, 14 yaşında baba ol
muştur .. 
Kuşlara yüzmek dersi 

lngilterenin Surey şehrinde 
kuşlara uçmak dersi verile
cektir. Burada alil kuşlara 
mahsus bir melce vardır; bu
raya yuvası bozulmuş, anası 
ve babası kaybolmuş yavru 
kuşlar da getirilmektedir. 

işte bunlara uçmak öğreti· 
lecektir. Kuşlara uçmak öğre· 
tecek öğretmen bulunacak mı; 
yahut balıklara da yüzmek öğ· 
retilecek mi? bilmiyoruz ... 

liselerle 
ortaokullarda 

Ortaokullarda ve kız oğret
men okulunda talebe kayıd 
ve kabulüne dünden itibaren 
başlanmıştır. Kayıd muamele
sinin ilk günü olmasına rağ
men dün bütün ortaokullar 
çok kalabalıktı. Şimdilik yal
nız talebe namzedi kaydedil· 
mektedir. Kayıd muamelesine 
20 Eylule kadar devam olu~ 
nacak ve l Teşrinden itibaren 
derslere başlanacaktır. 

ilkokullarda talebe kayıd 
ve kabulüne l Lylülde başla
nacak ve 15 EylOlde son ve-

ANADOLUJ!" ___________________ ~-----2_ı_A..;..t-_1t-ı°' 

ltaretler: 

Ayıbdır! 

Dürüst olalım. 

Atyarışları Kireçlikaya Alivre,~:üzüm 
satışları 

~~--·· . . 
Atletizm müsabaka. cınayetı ........ ~--
ları için hazırlık v'!r Keşif dileği 

Fuar münasebetile tertıp JJ d•ld• 
-----~ .. ·-···--Fiatlerde teref f Ü 

başladı 
Bu yd üzüm rekoltesinin 

noksan olması, alivre satışlar 
üzerinde tesirini göstermiştir. 
ihracatçılar, geçen sene zarar 
gördüklerinden diişük fiatler
le alivre satışlar yapmamışlar 
ve vaki teklifleri kabul etme· 
mişlerdir. 

Son zamanlarda rekoltenin 
tahminden daha noksan oldu· 
ğu tesbit edildiğinden, Avru
palı ithalatcılar alivre satışlar 
için fiatleri yükseltmışlerdir. 
Son olarak gelen teklifler, 
100 kilosu sif Hamburg 22 
Türk lirasıdır. Bu fiat, geçen 
seneden iki lira fazladır ve 
kilo başına iki kuruş kadar 
farketmektedir. Yeni teklif 
üzerinden satışlar başlamıştır. 

Cihan üzüm - incir 
rekelteleri 

Bu yılki cihan üzüm rekol· 
tesinin son tahminleri alaka
darlara bildirilmiştir. Buna 
göre Kaliforniya üzümleri 200-
225 bin ton, Yunanistan Sul· 
taniye 30930 ton, bunun 23 
bin 250 tonu Girid ve 7680 
tonu da Korent üzümüdür. 
Avustralya 24-25 bin, Tür
kiye (İzmir) 50-52 bin tondur. 

İncir rekoltesi de Korent 
dizi inciri 15 milyon okka, 
Türkiye inciri iyi kalite olarak 
34 bin ton tahmin edilmek
tedır. 

Tayyare hangarı 
Temel atma merasimi 

dün yapıldı 
Cumaovasmdaki tayyare 

meydanında toprak tesviyesi 
sona ermiş ve dün tayyare 
hangarının temel atma mera· 
simi yapılmıştır. Temel atma 
merasiminde vali muavini ve
kili B. Seyfi, Nafıa Vekaleti 
müdür ve memurları bulun
muşlardır. / 

Yakında yolcu salonunun 
da temel atma merasimi ya

pılacak ve eylulde lzmir-lstan· 
bul • Ankara - Adana arasında 
hava seferlerine başlanacaktır. 

Seyyah gelecek 
Fuar münasebetile, bu ay 

limanımıza bazı seyyah gemi· 

leri gelecektir. Haber verildi
ğine göre, 2 Eyliilde bir Fran
sız ve 9 Eylulde de bir lngi· 
liz gemisi, ilk seyyah kafilele

riı i getireceklerdir. Fuar ko· 
mitesi, ranseyeman büroları 

vasıtasile seyyahlara hertürlü 
kolaylıkların gösterilmesini te
min edecektir. Bugünlerde Yu
nanistandan da bir seyyah 
vapuru beklenmektedir. 

Bir lise daha! 
Bu sene müracaat 

pek çoktur 
lzmir liselerine bu sene fazla 

müracaat vukubulacağı nazarı 
dikkate alınarak her ihtimale 
karşı bina tedariki muvafık 
görülmüştür. Bu takdirde lz
wir erkek lisesinin bir şubesi, 
yahud ayrı lise teşkil oluna
caktır. Vekalet, liselerde bin
den fazla talebe bulundurul
masını sağlık ve tedrisat nok
tai nazarından da muvafık 

edilen atyarışlarma 12 Eyltılde reaae l l 
başlanacak ve üç hafta devam Kireçlikaya mevkiinde bak-
edileccktir. 13 Eylulde atletizm kal Cemal·i öldürmekle maz-
müsabakalan yap1lacak ve iz- nun Yusuf oğlu Esad ve ar-
mir atletleri arasından birin- kadaşlarınm muhakemesine 
ciler seçilecektir. Ayni hafta dün şehrimiz Ağırceza mah-
i;inde lzınir deniz birincilik- kemesinde devam edilmiştir. 
leri de yapılacaktır. Bu celsede maznun Esad, El-

Bugün fuar kupası maçlarına mas ve Nezir adında iki mü-
Alsancak stayomunda Doğan- dafaa şahidi göstermiş ve 
spor ve Yamanlarspor takım- bunlarm dinlenmesini, ayni 
tarı arasında başlanacaktır. zamanda hadise yerinde mah

kemece keşif yapılmasını iste
miş ve demiştir ki: Kuru üzüm 

ihracatı 
Nizamname geldi 
lktısad Vekaletince hazırla

nan ve Şurayı devletçe kabul 
edilen (çekirdeksiz kuru üzüm 
ihracatının mürakabesi) hak-
kındaki nizamname, Vekiller 
Heyetince tasdik olunmuş ve 
şehrimizdeki alakadarlara gel
miştir. Bu nizamnameye göre 
Türkiyeden ihraç edilecek çe
kirdeksiz kuru üzümler tica
rette tağşişin men'i ve ihra
catın mürakabesi ve korunma
sı hakkındaki 1705 numaralı 
kanunla bu kanuna ek olan 
3018 numaralı kanun muci-
bince bu nizamname hüküm
leri dairesinde kontrola tabi 
olacaktır. Gayri safi 25 kiloya 
kadar gönderilecek nümuneler 
veya yolcu beraberinde götü
rülecek ayni miktara kadar 
..,...,,ı.: .. J.fl.,01 •• ;. t,., • ., ii~1imlP.rlP 

vapur ve gemi kumpanyaları 
için 250 kiloya kadar liman 
ve iskelelerimizden çıkarılacak 
çekirdeksiz kuru üzümler bu 
nizamname hükümlerine tabi 
olacaktır. Nizamnamede üzü
mün kurutulmasından ihracına 
kadar ambalaj, istif, işlenmesi 
hakkında muhtelif hükümler 
vardır. Üzümler, ya tahta kere
vetler veya kağıt üzerinde ku
rutulacaktır. Toprak veya sair 
eşya üzerinde kurutmak ya-
saktır. Mağaza ve depolarla 
üzümler üstüste istif edile-
miyecek, mahsulün nefasetini 
bozmamak için tedbirler alı-
nacaktır. Çuvallarda ancak 100 
kilo üzüm bulunabilir, daha 
fazlası yasaktır. Beşten fazla 
çuvalın üstüste konması ve 
hamallar tarafından nakli es· 
nasında hamal çengeli kulla· 
nılması da yasaktır. Çekirdek
siz kuru üzümlerin üzerine. su 
atılarak ıslatılması menedil
miştir. Müstahsil tarafından 
satılacak üzümlerin temiz, taş
sız ve kafi derecede kurutul
muş, salkım çöplerinden ar 
ı ıimış, yabancı koku ve lezet-
ten ari ve ıslatılmamış olması 
şarttır. İşleme yerleri ve işçi
ler hakkında aranacak şartlar 
hakkında lktısad Vekaletince 
ayrıca bir talimatname hazır
lanacaktır. 

Nizamnamede, üzümlerimi
zin ihracının kontrolu hakkın
daki hükümlere göre kontrol 
muamelesi, verilecek nümune
ler üzerinden yapılacaktır. Ku
ru üzümlerin ambalajı ve vasıf
larının tayini hakkında nizam
namede ayrıca maddeler vardır. 

Ehli hayvan sergisi 
1 Eylulde Bucadaki sergi 

binasında açılacak olan ehli 
hayvan sergisi için kayıt mu
amelesine, şehrimiz ba tar 

- Cemalle aramızda kavga 
çıkmı~tı. Bazı şahidler, benim 
acele eve gittiğimi ve bir bı
çak alarak geldiğimi, Cemali 
yaraladığımı söylüyorlar. Bı
çak benim yanımda idi. Bu 
şahidler, yalan söylüyorlar. 
Çünkü kavganın vukubulduğu 
yerden benim evim görülmez. 
Keşif yapılırsa hakikat mey
dana çıkacaktır. 

Mahkeme:e, müddeiumumiye 
mütaleası soruldu. Müddei
umumi muavini Bay Hulusi 
Çağın: 

- Bu keşfe lüzum yoktur. 
Maznun isterse kendi hesabına 
bu keşfi yaptırsın. 

Dedi. Mahkemede keşfi 
kabul etmedi, muhakeme, mü
dafaa şahidlerinin celbi için 
başka bir güne kaldı. 

Köstence transit 
yulu 

tarifelerde bazı del)işik
likler yaplldı 

Türk - Rumen Köstence tran· 
sit anlaşmasının navlun tarife· 
lerinde bazı değişiklikler ya
pılmıştır. Tarifenin: 

A: Tütün, kitre, yumurta, 
balmumu, tuzlu bağırsak, balık, 
ham deri, hah ve afyona aid 
asgari 10-15 tonluk olanları, 

B: Taze ve cenub meyva
ları, zeytinyağı, yün, pamuk, 
sebze, taze patates, peynir, 
palamut, kemiğe aıd asgari 
25 tonluk olanları ilga edil
miştir. 

B. Asım Tuncay 
İzmir müddeiumumisi Bay 

Asım Tuncaya bir ay izin ve
rilmiştir. B. Asım pazartesi 
günü lstanbula gidecek ve 
mezuniyetini orada geçıre
cektir. 

Sıhhat müzesi 
Fuarda açılan sıhhat müzesi, 

her cihetçe mükemmel bir 
eser olarak hazırlanmıştır. 
Sıhhat müzesi, çok istifadeli 
ve her cihetçe alakayı çeker 
derecede eserlerle doldurul
muştur. 

Çinli doktor 
Memleketimizde tetkikat 

yapmakta olan Çinin tanınmış 
doktorlarından Çuan·Çe, ya
kında şehrimize gelecek, sıh
hi müesseseleri gezecektir. 
Çinli doktor, bayanile birlikte 
Mersin ve Adana havalisini 
gezmektedir. 

Tahkir 
Türk pazarında Şerif kızı 

Cemile ve Zehra, araba ile 
Tenekeci Konyalı Mehmedin 
dükkanı önünden geçerken 
çirkin sözler söyliyerek ve 
küfrederek Me 

Geçenlerde gazetem' 
yındırdan bir kahveci v 
imzasile bir mektub g 
mektub, bir küçük m 
aleyhinde idi. Bunu yaz 
çünkü bir vatandaşı 

edemezdik. Açık muha 
bunu melCtub sihibi z 
ğimiz kariimize bÜdird 
ise ayni imza ile aldığı 
mektubda, böyle bir 
ve ihbardan tamamile 
malumat beyan edilm 
Bu vaziyet karşısında 
ğumuz hayret ve ıstı 
çok büyük olmuştur. 

hadisenin iki cephesi 
Bize ilk mektubu yaza 

1 - Sahte olarak 
bir vatandaşın imzasın 
lanmıştır, yani ahlakın 
deni terbiyenin kendis 
mil ettiği vazifenin 
ç1kmıştır. 

2 - Diğer bir va 
aklı sıra gazete sütun 
teşhir ederek nereden 
bizce meçhul olan bir 
lığın acısını çıkarmak 

bunun için de bir 
aldatmak istemiştir. 

Görülüyor ki, sahte 
yazan zat, her bakımd 
daf aa edilemiyecek bi 
yettedir. Cemiyet içind 
katarının harekatını b 
yen ve noksanlarını m 
çıkarmak istiyenlerin 
medeni bir cesaret sahi 
rüst ve açık olmaları 1 
Aksi takdirde, başkala 
rütmek isterken, velev 
belli olmasa da, işte 

bizzat fena vaziyette k 

Tavaata 
Tavas (Hususi)- Kı 

!erinden Ahmed tarlala 
rarda bulduğu hayvana 
layıp belediye idares· 
tirmekte iken kendisini 
banın kenarında bekli 
manhk mahallesinden 
oğlu Alinin hücumuna 
kalmıştır. Ali bekçinin 
ne atılarak kendisihi 
lamıştır. Ahmed aldığ 
lardan müteessiren der 
müş, katil de hükumet 
rek teslim olmuştur. 
yapılan tahkikatta bek 
med, bir gün evel Alini 
vanlarını zararda göre 
lediyeye teslim etmi j, 
bundan kızarak cinaye 
miştir. 

Ödemişte lisan 
Ödemiş, (Hususi) -

mişte, Halkevinde, O 
talebesinden Fransızcad 
tünlemiye kalanlan sına 
zırlamak üzere, öğretın 

Hamdi Akmanın id 
bir Fransızca kursu açıl 
Kurs çok rağbet gönııii 

Fuarda bir ka;d 
Fuarda Sümerbank 

nunda bir kaza olıP 
Elektrik tesisatını kontr~ 
Yunan tebaasından • 
oğlu Mişel, elini elek 
reyanına kaptırmış ve 
lerek kurtarılmıştır. 

' 
Muallim Dr. Ekredl 

nin pek genç yaıta 
göz yuman otlu Pir•11 

yarın ötle namazmd•0 d , 
Hisar camiinde mevlil 
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Cumhuriyetçiler, Satande 
ri tahliye ediyorlar 

~-~---~·------~~-
General Franko, İhtilalci İspanyanın, hiçbir dev-

lete arazi ve imtiyaz vermiyeceğini beyan etti 
Londra, 20 (Radyo)- Ge- - -

neral Franko, matbuat murah· Çift /iki erin idaresi Yaş ÜzÜm 
haslerına beyanatta bulunmuş Bu iş için hus si bir • 
ve ihtilalci ispanyanın hiç bir komisyon kuruluyor ıhracatımız 
devlete arazi ve hususi iınti· İstanbul, 20 ( Hususi ) - ........ ---
yazlar veremiyeceğini bildir- Atatürkün, hazineye hediye Erna vapurunda 
miştir. General Franko: buyurdukları çiftliklerin idare Vekil seref ine 

Bize her suretle yardım eden işini tetkik etmek üzere hu· ... 
devletler de böyle bir imtiyaz susi bir komisyon teşkil edil- çay verilecek 
istememişlerdir. Demiştir. miştir. Üzüm Kurumu tarafından Av. 

San-Sebastiyen, 20 (Radyo) Orta Anadoluda bağ- rll)lll)S yıı~ fü:üm sevkiyatına de· 
General Franko, Satandcr varu cJilw ktcdir. Bugün Felemenk 

cebhesini tefti etmiştir. Ge- cılıgın ihyası bandıralı Ema ''apııru i\c J onılra. 
A k 20 (H ) O · yn 400 ton ya~ çekirlleksi7. ve ra· 

neral V::ıvila General Franko· n ara, ususi - rta 
7ak• iiziim ilır~ç edilfwektir. 

ya cebhe hakkında malümat Anadoluda bağcılığın ihyasını lkıı :ul \'ekili U. Celul Duyara 
vermiştir. General askere be· temin için 6 EylUlde burada Erıın ,·apururnJn bir çay ıiyafeti 
yanı teşekkür etmis ve akşam bir toplantı yapılacaktır. ,·eıilel·ek \'e ~aş üziim ihracatının 
ccbhcden ayrılmıştır. Üsküdar ne ~ııretle )tıpılılığı izah olııııa· 

Sevil, 20 (Radyo) - Ge- Adliye binasanı yakan 
ııeral Kepo Dolyano, Sevil yakalandı .. 
radyosu ile Malaga, Kolet İstanbul, 20 (Hususi) - Nu· 
vesait· Franko şehirlerinde İs· reddin isminde bir sabıkalı, 
yan çıktığı hakkındaki haber- Üskü<lar adliyesini yakmak 
leri tekzib etmiştir. cürmile yakalanmıştır. 

Sen·Jan-Doloz, 20 (Radyo)- Üsküdar Ceza nıahkemesi, 
Satander hükumeti; şehri terke bu adamı, dolandırıcılıktan 
hazırlanmaktadır. Fransız kon· mahkum etmişti. Bu mahkfi· 
solosu, Fransız tebaasile bir· miyet üzerine Nureddin, dört 
likte bugün şehri terkederek kilo rakı içmiş, sabaha karşı 
Fransaya gitmiştir. adliye binasını ateşe vermiştir. 

Beynelmilel Kızılhaç hey· Sultanül 'atraş 
eti de bugün Satanderi terk- Cezire muhafızı mı olacak 
etmiştir. 

Madrid, 20 (A.A.)- Milis
ler dün üniversite mahallesi 
bastane_inin şimalinde ve has
tanenin cenubunda Sainte 
Christine fakirler yurdunda 
birkaç lağım patlatmışlardır. 
Bu müesseselerde bulunan asi· 
lerden birkaç kişinin öldüğü 
Zannedilmektedir. 

Madrid, 20 (A.A.) - Gua
dajazara eyaletinin şimalinde 
Ve Soria yolu civarında milis· 
lcr küçük bir taarruz yaparak 
bu mıntakadaki mevzilerini 
ıslah etmişlerdir. Birkaç mit· 
ralyöz, mühim miktarda cep· 
hane ve bir siper milislerin 
eline geçmiştir. 

......__ ---~~-~~ 

Hatayda 
Müfsitlerin çevirdikleri . 

dolab 
lstanbal, 20 (Hususi)

llatayda, müfsitlerin geni 
bir parti kurmak üzere ol
dukları bildiriliyor. Bu 
1'al'ti müttehi· unsurlar par· 
tisidir. 
~ ..................... .. 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete ............ 
Sahip ve baoazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Uınumt ncfriyat ve yazı i~leri 
~Üdürü: Hamdi Nüzhet Çaoç.-
1 -darehıneai : 

hmir İkinci Beyler Bokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 
l'elgraf: 1zmir - A ·ADOLU 

'l't)efon: 2776 •• Posta kutuıııı 405 

ABONE ŞERAiTi 
)' •llığı l 200, ahı aylığı 700, üç 
\' ylığı 500 kuruştur. 
•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
llcı yerde 5 uruftur 

~6 -~geçmiş nü balar 25 kuru~t\! . • 

ANADOLU MA!'BAASlNDA 
BASILMIŞTIB 

............ iiiillıiiiillıiıillıiiııiı .. .--

İstanbul, ~O (l-luouo;) Su 

riyeliler, Sultanül'atraşı, Cezire 
muhafızlığına getirmek isti· 
yorlar. 

Rumen Mekteb 
.. . 

gemısı 

lstanbul lima .ma geldiler 
lstanbul, 20 ( Hususi ) -

(Kaptan Dimitreski) adındaki 
Rumen mekteb gemisi, bugün 
limanımıza gelmiş ve mera· 
simle karşılanmıştır. 

Vilayet, misafir denizciler 
şerefine ziyafet verilmiştir. 

İstanbulda 
Beynelmilel güreşler .. 

lstanbul, 20 (Hususi) - Ya· 
rın (bugün) beynelmılel güreş· 
lerle festival şenlikleri yapıla
caktır. 

Varşovada 
Tevki/at yapıldı 

Varşova, 20 (Radyo) -Le
histan zabıtası yüzden fazla 
yerde taharriyat yapmış ve 
bir çok komünist tevkif et-
miştir. 

Fransız 
Hava manevraları 

Paris, 20 (Radyo) - Fransız 
hava manevraları cenubu şark? 
ve cenubu garbide başlamıştır. 
Manevralar, General Fekosun 
idaresi altında cereyan etmek
tedir. 

Maviler, Sen Etyen - Mon 
Pelye hattına tecavüz ve ta· 
arruz ederek bazı merkezlere 
kadar sokulmuşlardır. Kızıllar 
da müdafaa ile meşguldür. 

Maviler, şiddetli bir hava 
müsademesi neticesinde def· 
edilmişlerdir. Her iki taraf 
en son harb vasıtaları kullan· 
maktadır. 50 Fransı7. şehir ve 
kasabası, manevra sahası da
hilindedir . 

aktır. 

30 Ağustos 
zaferi 

Dumlupınarda bü. 
yük merasim ya. 

pılacak 
Başkummıdanlık meydan 

muharebesinin on beşinci yıl 
dönümü münasebetile 30Ağus
tos günü Dumlupmarda Meç-
hul asker abidesinde büyük 
merasim yapılacaktır. Bu yıl 

yapılacak merasimin, geçen 
oonoloo•..lon dnl-..., h .... ,.., ... +I: ,nl. 

ması için zengin bir program 
hazırlanmıştır. lzmirden mera· 
sime gidecek heyetlerle izciler 
de iştirak edecek ve merasime 
iştirak edeceklerdir. 

Paraşut 
Kulesinin resmi kü
şadı yarın yapılacak 

Fuardaki paraşut kulesinin 
yarın saat 1 O dn İktısad Ve· 
kilimiz B. Celal Bayar tara
fından küşat resmi yapılacaktır. 
Tayyare cemiyeti bu hususta 
bir program hazı!lamıştır. 

Hava müsabakası 
DUn başladı 

Paris, 20 (Radyo) - Paris 
- .Şam ve Şam · Paris hava 
müsabakası, bugün saat 18 de 
başlamıştır. 

Evvela hareket eden, Fran · 
sız tayyaresidir. Saat 21 de ve 
22 de B İngiliz tayyaresi ha· 
ı eket etmişlerdir. 

Müsabaka, 6190 kilometre 
mesafede yapılacaktır. 

Seferler, yolda hiç tevak· 
kuf etmemek şartile cereyan 
edecektir. 

Tayyareler, yarın (bugün) 
öğleye kadar dönmek mec-
buriyetindedirler. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi· 1356 

AAu tos 8 Cem. ahar 13 - Ağustos -
i 21 ~ 
7 7 

Cumartesi -
EYkat E:ran Vasat fükat Ezan Vasat 

Güneş 9,25 4-:s;i~om 12 19,28 
öğle 4,51 12,20yateı 1,51 21,21 
iüudi 8,48 l6,l7imı11k 7,19 2,48 -

Bay Mussalini st.>y. 
/evini verdi 

Başı 1 inci sahifede -
imparatorluğunun devri olan 
şimdiki zamanda, f tal yan mil
letinin, yekvücud olması lazım-
gcldiğinı söylemiş, Sicilyanın, 
ltalya için merkezi bir mahi
yeti haiz bulunduğunu ilave 
eylemiştir. 

ltalya Baş'<ckili, özlerine 
devamla demiştir ki: 

- Sicilya manevraları do· 
layısile hariçte bir telaş ~Ü· 
rülmüştür. 

ltalya, bütün komşularile 
sulh içinde yaşamak esasını 
takip etmektedir. 

Geçen Marttan bugüne ka 
dar Yugoslavya ile olan siya· 
sal münasebatımız, fevkalade 
dostanedir. 

Avusturya ve Macaristanla 
da Roma protokolu mucibince 
dostuz. 

lsviçre ile son derece sami
miyiz. Fransaya gelince, bu 
devletle aramızda herhangi 
müessif bir halin zuhuru için 
bir sebeb yoktur. Gerçi, Fran
sa ile olan münasebatımız, 
çok daha iyi olabilirdi. Ne 
çare ki, on beş senedenberi 
Fransada yer bulan zihniyet, 
hala hakimdir. Bu zihniyet; 
faşistliğin bir gün iflas ede
ceği ve ltalyada statukonun 
değişeceği merkezindedir. 

Fransa, diğer taraftan da 
Cenevreden zehirlenmekle de
vam ediyor. 

lngiltere ile olan münase· 
batımız, tam bir anlaşamamaz-
lık içinde idi. Bunun sebebi, 
İtalyan kudret ve kuvvetinin, 
olduğu gibi kabul edilmek 
istenmemesidir. 

Kanunusanide lngiltere ile 
akdettiğimiz anlaşma, vaziyeti 
bir dereceye kadar aydınlat· 
mıştır. 

iki devlet arasında müsait 
bJr müsjemlcke :-ivaseti takib 
o unacagından emınım. 

Diyorlar ki, Uluslar sosye· 
sinin, İtalya imparatorluğunu 
tasdik etmesini istiyoruz. Bu, 
tamamen yalandır. 

On altı aydanberi, ortada 
tefessüh etmiş bir cesed var
dır. Bu cesedin, sıhhati umu
miye için gömülmesi lazımdır. 
Bu cesed, Habeşistandır. 

İtalya imparatorluğu, bugün 
bir emrivaki halini almıştır. 
Uluslar sosyetesi, bu impara· 
torluğu tabiatile kabul ede· 
cektir. 

Berlin-Roma mihverinin bu
günkü vaziyetine gelince, hiç-
bir devlet, Berline uğramadan 
Romaya başvuramaz. Keza, 
hiçbir devlet, Romaya uğra· 
madan Berline başvuram~z:. 
Demek isterim ki, bu iki sta
tuko, hiçbir suretle. biribirin-
den ayrılmıyacak kadar sağ· 
lam ve müessestir. 

İtalya Başvekil, bu sözler· 
den sonra, yüzünü denize çe· 
virerek kat'i bir ifade ile de· 
miştir ki: 

- Bolşevikliğin, Akdeniz· 
de yerleşmesine hiçbir zaman 
müsaade etmiyeceğiz. 

Bütün devletlere hitap ede· 
rek diyeceğim ki: 

ltalya, sulh için müsterihtir. 
Bu sulhperverane hitabımın 
işidilmesini ve layık olduğu 
veçhile karşılanmasını dilerim. 
Aksi takdirde, İtalya, herşeyi 
karşılıyadak kadar kuvvetli-
dir . ., 

Söylevini verirken B. Mus· 
solininin etrafında bulunan 
ltalyan nazırlerı, hepsi askeri 
elbise ile giyinmiş bulunuyor· 
!ardı. 

Kürsünün ön tarafına asılı 
bir levhada "Akdeniz, başka
ları için bir yol ise, İtalya için 
hayat memattir,, cümlesi yazılı 
idi. 

Çin.Japon harbi 

Cinde harble beraber 
kolera da çıktı 

Ecnebiler, Şanghaydan hicret ediyorlar 
Çin hükumeti, yabancı memleketler

deki Çin tayyareci/erini çağırıyor 
Şanghagdaki lngiliz kamlarına yapılan müracaata 

kuvvetleri Amerika hükllmeti tarafından 
Şaııghay, 20 (RaJyo) verilen f't:\ ap hugün Amiral 

Şan2haydaki lniiliz kuwdlr.ri Jaı mell tarafından tevdi cdil-
bir alaydan ibarettir. miştir. 
Çin tayyare- Cevapta harp gemilerinin 
cileri çağırılıyor.. bund açıklarında kalacakları 

Nankin, 20 (Radyo) - Çin bildirilmektedir. 
hükumeti hariçte bulunan bü· Zannedildiğine göre İngiliz 
tün Çinli tayyarecileri vazifeye Amiralı Little de lngiliz men· 
davet etmiştir. faatlarını korumak için Jngiliz 
Japonların düşUrdUk!eri gemilerinin bulundukları ma· 

Çin tayyareleri hallerde kalacaklarını bildire· 
Tokyo, 20 (Radyo) - Donei ceklerdir. 

Ajansı bildiriyor: Bahriye tezgahlarını 
Şanghay hadiselerinin ipti· bombaladılar 

dasındanberi Japon hava kuv· Tokyo, 20 (A.A.) - Şang· 
vetleri 152 Çin tayyaresi dü- haydan bildirildiğine göre, 
şürmüştür. Japon tayyareleri bu sabah 

Japon tayyareleri, dün Çin saat 17 de cenub istasyonu· 
şimendifer hatlarından bir nun da Şanghay varoşlarından 
kısmını bombalamışlardır. Kiangnan tersanesi ile bahriye 
"Nankin-Şanghay şimendifer tezgahlarını bombardıman ı+ 

hattı tahrip edilmiştir. ınişlerdir. 
Çin lngilterege müracaat etti 

Londra, 20 ( Radyo ) _ Nankin karargahı bom-
balandı 

Çin hükumetinin Londra se· 
firi dün Çin hükumetinin sade Tokyo, 20 (A.A.) - Hava 
hukuku hükümranisini değil, işleri Nezareti Japon tayyare· 
fakat Uluslar sosyetesinin oto· )erinin dün akşam saat 20 de 
ritesini de muhafaza ve mü· Nakindeki umumi karargah 
dafaa ettiğini ve 9 devlet ile askeri akademiyi bombar· 
mukavelesine vaki Japon ta- dıman etmiş olduklarını bil· 
arruzunu defe çalıştığını bil- dirmektedir. Hava filosu yan-
dirmiştir. gınlar çıkaran bombalar attık-
Çinde kolera da başladı tan sonra arızasız olarak ha-
Vaşington, 20 (Radyo) - reket üssüne avdet etmiştir. 

Hong·Kongtan bildiriliyor: 
Japonlar, takuige kıtaatı 

L •• ~oler~.ve 1 çi~e~ ~1as~alı~~~rı ihra~ ettiler .. 
maktadır. Kantonda 228 ko· ~anghay, . U lA.A.) - uece 
leralıya aşı yapılmıştır. Ameri- bir nakliye gemisile iki Japon 
kalılar tayyare ile yeni sıhhi kruvazörü Japon konsolosha-
yardım heyetleri gönderecektir. nesi civarına takviye kıt'aları 

Hastalık Cavada çıkmış ve ihraç etmişlerdir. 
buradan Çin limarılarına sira· Bu sabah şafakla beraber 
yet etmiştir. Japon tayyareleri Çin demir-
1Jelçikalılar Şanghagdan yollaril~ deniz tezgahlarmı 

çekiliyor.. bombardıman etmişlerdir. 
Brüksel, 20 (Radyo) - Bel- Çin hava müdafaa batar· 

çika hükumeti Şanghaydaki yaları Japon tayyarelerine ateş 
sefirıne Belçikalıların Hong- açmışlardır. 
konga sevkedilmeleri hakkında Çin tayyareleri bu sabah 
talimat vermiştir. Japon mevzilerini bombardı-
Yabancı milisler man etmişlerdir. 

..1 l ·ı · ae çe !ı ıgor.. Son bftdiseler 
Şanghay, 20 (Radyo) - Şanghay, 20 (A.A.) _ Roy· 

Şanghaydaki yabancı milisler ter Ajansl bildiriyor: 
çekilmiş ve lngiliz imtiyazlı 
mıntakasına resmi İngiliz kuv- Çinliler, beynelmilel mınta· 
vetleri ikame edilmiştir. kanın doğusundaki nehre var-

/stasgonlar bombardı- dıklarmı ve bu suretle Japon 
man edildi hatlarını kestiklerini resmen 

Şanghay, 20 (Radyo)- Ja- iddia etmektedirler. 
ponların dünkü taarruzlarında Bu tebliğ, bitaraf bir kay· 
attıkları bombalardan Şang· kaynaktan hecyiz teyid edilmiş 
hay üniversitesi de harab ol- ~eğildir. 
muştur. Bir talebe ölmüş bir Son hadiseler, Alman kon-
çok talebe de yaralanmıştır. solosluk makamlarını Alman 
Japonlar istasyon ve tersane- tebaasının acele tahliyesine 
leri de bombardıman etmiş· sevketmiştir. 
lerdir. b 

Japon kuovetleri japonganın ceva ı 
Londra, 20 (Radyo) - Alı- Tokyo, 20 (A.A.) - Roy-

nan bir habere göre Pekin ile ter Ajansı bildiriyor: 
Tiyençin arasında 80,000 Ja· Hariciye Nazırı muavini Ja· 
pon askeri toplanmışt1r. p!>n hükumetinin Japonların 
lngiliz kadın ve çocukları başka milletlere tevdi edemi-

Şanghay, 20 (A.A.)-Şang· yeceğini lngiliz maslahatgü-
haydan Honh-Konga tahliye zarlarına bildirmiştir. 
edilecek olan İngiliz kadın ve Naslahatgüzar 1932 anlaş· 
çocukları Duchess ve Duncan masını imza etmiş olan dev· 
topitolarının himayesinde ge· leterin bu anlaşma ile ihdas 
milere binmeğe başlamışlardır. edilmiş olan bölgesi çarçabuk 
Çin hükumetinin müracaatı boşaltması için Çin hükumeti 

Şanghay, 20 (A.A.)-Ecne- nezdinde tesir yapmalarını tav-
bi iemilerinin beş mil uzaklaş· siye ve bunun muhasemata 
tırılması hakkındaki Çinliler süratle nihayet verileceğini 
tarafından ecnebi deniz ma· ilave etmiştir. 



ANADOLU 

lzmir Fuarını dün lktısad Vekilimiz açtı 
- iJaşı 1 inci sahifede -

İpar yatile seyahat etmekte 
4'lan ve geceyi Foçadn geçiren sa· 
yın İktıaad VekiJimiz B. Celal Ba· 
yan istikbal için sabahtan hazırlık 
yopılmıotı. 

Sa)ııı B. Celal Bayar, saat 
13,30 da ref iknları ve fzmir eski 
belediye reisi B. Sezai beraberinde 
uldu~u halde İpar yatile İzmire 
ıeldi. 

Vekil, liman ioleıme mitdilrlü
&dnün pa11aport vapur iskelesine 
~ıku ve orada Vali B. Fazlı Gü· 
leç, Müstahkem Mevki Komutanı 
General Rasim Aktu~, belediye 
reisi Dr. Bcbçt>l Uz, şehrimizde 
bulunan &aylavlardan Bn. Benal 
1'evzad, B. Rahmi Köken, Kamil 
Dursun. Ilüsnü Kitapçı ve Sadcd· 
din Epikmen. İktısad Vekaleti teş· 
kilatı direktörleri, askeri muzıkası, 
bir kıt'a er, bir kıt'a polis ve halk 
tarafından karşılandı Ye selamlandı. 

Vekil, kendilerini istikbal eden· 
lerin ellerini ayrı ayn sıktıktan 
ıonra askerin selamına mukabele 
etli ve halk: tarafından hararetle 
ılk}flaodı. 

Sayın Vekilimiz, kendilerini 
iıtik.bal eden zevatla birlikte yaya 
olarak lzmirpalaaa kadar kordon• 
dan geçti ve otelde istirahat etti. 
O llrada Manisa valisi B. doktor 
Lütti Kırdar da İzmirpalasa gele· 
relt kendilerini pazar gönü Mani· 
111da yapılacak üzüm bayramına 

davet etti. 
Vekilimiz, bazı ioleri eebebile 

Manisa lbüm bayramında buluna• 
mıyacaktır. iz.mir ve Manisa valile· 

rile ve aa-rlnlanmızla muhtelif mese· 
leler üzerinde hasbıhallerde hulu· 
nan B. Celil Bayar, üzüm ve incir 
piyasasının açılıoı ve ııatı~ f iatleri 
hakkında da maldmat almıo ve 
dairelerinde bir · miiddet istirahat 
etmiolerdir. 

Saat 17,30 da ıek.rar ııalona 

inen Vekilimiz, İzmir Te Manisa 
nlileri, İ11mir belediye reisi, say· 
lavlarla otomobille fuarın Lozan 
kapıllına geldi ve merasimle İzmir 
Enternasyonal fuarını açtı, 

t.ozırn meyuıuııuuı& uuıu .. w .. 

mani olmak için zabıta kuvvetleri 
tarafından iyi tedbir alınmıotı. M~y
dandıı büyük bir kalabalık vardı. 
Bertaraf kıpkırmızı bir bayrak 
dal,ası içindeydi. Kü1türpark o 
•niyeti ile bir neşenin kaynagı 
oldnğuno göıteriyordu. 

EnelA belediye reisimiz doktor 
B. Behçet Salih kürsüye geldi ve 
defalarca alkıolanan oo nutku Yerdi: 

Belediye reisi doktor 
Belıçet Salilıin nutku 
Sayın ve kıymetli Vekilimiz, 
Açılış törenine başkanlık 

lütfunde bulunduğunuz İzmir 
enternasyonal fuarının, her se· 
ne geçtikçe, bütün Türkiye 
için neşe kaynağı, iç ve dış 
ticaretimiz için çok müsaid 
bir tanıma ve tanıtma yeri 
olmak tekamülünü göstermesi 
bizleri çok sevindiriyor. 

Büyük ve Aziz Şefimiz Ata
türk, yurdu kurtardıktan son
ra, yeni Türkiyenin yeni ikta· 
sad doktrinlerinı lzmirden 
vermişlerdi. 

Memleketin iktısadi kalkın
ması yolundaki emirleri, ilk 
iktısad kongresinde bizzat 
aziz halaskarlarından alan İz
mirliler, bu dava uğrunda da 
kendi hisselerine düşen vazi· 
feyi yapmak için büyük bir 
imanla çalışıyorlar. 

Çalışmalarımızdaki hız ve 
kuvvet, cumhuriyet hükumeti· 
nin çok değerli ve mümtaz 
Başvekili İsmet İnönünün ve 
onun kabinesinde mevki alan 
siz kıymetli Vekilimizle diğer 
vekillerimızin minnet ve şak
ranla karşıladığımız yardımla · 
rile artıyor. 

Türk milletini dünyanın en 
müreffeh ve en mesud milleti 
yapan bu çalışma kuvveti ve 
bu hlZla dünya üstündeki haklı 
yerimizi ve seviyemizi işgal 
etmeğe koşuyoruz. Daha dün 
diyecek kadar çok yeni geç· 
mişle bu günün mukayesesi, 
mukaddes Türk inkılabının her 
saba 1aki aşikar kudretini gös
termektedir. Türk milJeti, Ata· 
türkün gösterdiği hedeflere 
inanmıştır. Koşuyor ve yük
seliyor. 

Atatürk rejiminin ve Cum
huriyetin, hükumetle halkı en 
yakm, en sıkı bir kaynaşma ve 
sevişme içinde işe hazırlamak 
muvaffakıyetini göstermesi, bi
%e az zaman içinde, bugün, 
sayılması çok güç olan birçok 
büyük eserleri kazandırmıştır. 

Türk yurdunda birer canlı 
abide halinde yükselen bu 
eserlerden bol bol istifadele
niyoruz. 

lzmirde yükselen, Kültürpark 
ve Enternasyonal Fuar da 
Bumhuriyetin feyizli eserlerin· 

rinde yaptıkları ucuzluklarla müteşekkiriz. dar, kültürel temaslar için de alaka ve yardımlarile her yıl 
yüzhinlerce yurddaşı lzmirimiz- Başta İstanbul Tiacret Oda- bizimle tanışmak ve sevişmek biraz daha genişliyen, •güzel-
de görmek bizleri çok sevin- sı olmak üzere ticaret odala· istiyen uluslara iyi bir vesile leşen ve eğlence cazibesi ar-
diriyor ve müteşekkir ediyor. rımızın, Fuar komitesinin yar· teşkil ettiğinden ve gelecek tan milli bir toplantı yeri ola-

Yalnız fuar zamanında ve dımı ile meydana getirdikleri seneler bu iştiraklerin artaca· rak bu bakımdan da faide 
fuar için değil, Kültürpark büyük paviyonda, Türkiyede ğından ümitliyiz. vermektedir. 
için de daimi surette fayda istihsal edilen her nevi mad- istihsal maddelerini Türkiye Fuarın her yıl açılmasında 
verecek ve kültürel ve sosya\ deyi, cazıb bir teşhir sanatı pazarlarına tanıtmak istiyenler, biz 1zmirliler bu saydı~ım 
bir müessese olarak kurulan içinde ve bir arada görmek anayurdun her köşesinden faydalardan çok daha üstün 
(sağlık müzesini) sayın Sıhhat kabildir. Gelecek yıl, tt>nsib binlerce ziyaretçi toplıyan iz- bir mazhariyete de kavuşuyo· 
Vekilimizin lzmire kıymet bi· buyurulduğu veçhile yapaca- · mir Enternasyonal Fuarından ruz. Bu mazhariyet, en büyü-
çilmez bir hediyesi addediyo· ğımız sergi sarayı da ekspo- pek çok istifadeler edecek· ğümiiz ATATÜRKün fzmirli-
ruz. Bu eser, doktor Refik zanları bir araya toplıyacak lerdir. lere olan teveccüh ve sevgileri 
Saydamın Cumhuriyet sıhhi- ve bu suretle fuarın teşhir Ege kıyılarında tabii ve ta- asarına bu münasebetle de 
yesine yaptığı büyük ve fay- sanatmı yükseltecek ve fuar rihi güzelliklerile müstesna bir şahid olmamız ve sevgili 
dalı eserlerden bir nümune asıl hedefine vasıl olacaktır. mevkii olan lzmir şehri , Fuar Başbakanımız ile aziz Vekille-
olarak İzmir Kültürparkında İzmirdeki bir kısım sanayi münasebetile gelen ziyaretçiler rimizi daha sık görmek fırsa-
yaşıyacaktır. müesseselerinin güzel bir mi- için de iyi ve istifadelt ve.kit tına kavuşmasıdır. 

Anayurdun havalarını koru- mari uslupla yaptırdıkları pa· geçirecek birçok cazibeleri Kıymetli lktısad Vekilimiz 
yacak genç nesli ve vasıtaları, viyonlar ve umumi olarak ihtiva etmektedir. Celal Bayar; 
Türk milletinin ba husustaki bütün ekspozanların teşhir Fuarın, memleketimiz hesa· Sayın ve sevgili Başbaka-
hassas cömerdliğine yakışır bir tarzı, 1937 fuarının değerini bma iç ve dışta yarattığı tu· nımm ve sizin himayeleriniz-
muvaffakıyetle hazırlıyan Ha· artırmıştır~ ristik hareket büyüktür. Şimdi de, lzmire birçok faydalar 
va kurumumuzun paraşüt ku· Bu yıl da, tamamen Türk bu meyanda, aramızda da temin eden fuarımızı açtığınız-
lesi lzmir fuarının büyük bir tekniksyenleri, sanatkarları ve Şark vilayetlerimizden, mem· dan dolayı teşekkür ederken, 
abidesidir. Tayyare kurumu- Türk işçileri tarıtfından mey- leketimizi baştanbaşa dola· lzmirliler namına bir ricada 
nun aziz başkam Fuad Bul- dana getirilen bütün yenilikler şarak gelmiş bir çok yurd- bulunacağım: 
caya lzmirlilerin şükranlarını ve güzellikler, milletimizin az daşlarımız bulunuyor. Ulu Önderimiz Atatürke 
sunmakla sevinç duyarım. zamanda inkişaf eden teknik Binlerce yurddaşa, inkılabı- tazimlerimizle beraber lütfen 

Sümerbak, iş bankası, in· ve sanat kabiliyetinin en canlı mızın bütün memleket içinde söyleyiniz ki; bu güzel sema-
hisarlar ve Devlet demiryol- birer delilidir. yarattığı sayısız yüksek eser· nın altında, bu lacivert deni· 
ları, devletin ekonomik ve Şu suretle, lzmir yangınlık- leri her yıl görmek fırsatını zin kıyılarında yaşayan inkı-
bayındtrlık alanında fili olarak ları içinde ve ancak iki yıllık vermesi, onlardaki inkılabımı· lapçı, çalışkan, yiğit EgeJiler, 
yaptığı büyök işleri canlan- bir çalışma neticesinde ortaya za ve topraklarımıza bağlılığı her işte, her yerde ve her 
dıran kıymetli birer müesse· çıkarılan bu eser, Cumhuriyet arttıran reel bir inanış tevlid zaman onun gösterdiği yol-
sedir. Türkiyesinde hükumet ile hal· etmesi bakımından İzmir en· dadır. 

Vilayetlerimizin İzmir fuarına kın tam bir ahenk ve sevgi ternasyonal fuarı çok faydalı Onu, dünya durdukça başı· 
ehemmiyetli bir surette işti· içinde müştereken başardıkları bir vazife daha yapmış oluyor. mızda görmek en büyük sa· 
raklerini temin için çok sa- işlerden bir numune olmak Gene ayni sebeb ve kolay- adetimizdir. Bize emanet 
mimi yardımlarda bulunan sa· hususiyetini de taşımaktadır. !ıklar, dış memleketlerden ge· ettiği cumhuriyeti ve kurtar· 
yın Dahiliye Vekili ve parti Kamalist Türkiyede, güzel- len birçok1arile burada tanış· dığl anayurdu korumak en yük· 
genel sekreterimiz Şükrü Ka· Jiğin, yeniliğin, ileri hamlelerin mak ve onlara memleketimizi sek vazifemizdir. Bu uğurda 
yaya arzı teşekkür ederiz. sonu, durağı yoktur. tanıtmak fırsatını bize ver· bütün Egeliler tek bir Türk 

Bu yıl da Fuara nakden Biz, asırların en büyük ada· mektedir. gibi kanımızı, canımızı feda 
yardım yapan ve vilayetin her mı aziz önderimiz Kama) Ata· lzmir enternasyonal fuarının etmeğe hazırız. 
çeşit mahsullerini, kıymetli ta- türkten aldığımız emir ve işa· her yıl açılmasmdaki hususi· Çok yaşa Atatürk •. 
w:ı..~ PCIPrlPrİni aii7Plli"'IPrini re:tl... daima yeniye. daima yetlPrden biri de, fuarı lzmfr- Belediye reisimizin nutkıJ 

yarınki nesillere bir arma- hususi iki binada teşhir eden iyiye giden, daima ileriye ko- de tesis etmek teveccühünü bittikten sonra lktısad Vekili' 
ğandır. kıymetli Valimiz Fazlı Gülece, şan bir milletiz. gösteren cumhuriyet hüküme- miz Bay Celal Bayar kürsüye 

1937 lzmir Enternasyonal sayın umumi meclis ve İzmir Bu imanla iddia ediyoruz ki, timizin, bu mevzu etrafında geldi, ve dinleyicileri büyü~ 
fuarı hazırlanırken, büyük ve Ticaret Odası azalarına buzu- gelecek yıllar İzmir Enternas- İzmirlilere ve İzmir şehrine bir zevk ve heyecanla kend• 
çok sevgili Başbakanımızın runuzda teşekkür etmeği bir yonal Fuarı elbet daha güzel, minnetle karşıladığımız bilva· fikir ve hissiyatı etrafında top· 
geçen yıl vermiş oldukları vazife bilirim. daha olgun ve daha verimli sıta yardımlarmı kazandırmış lıyan bir nutuk irad etti, şid· 
yüksek direktiflerin bütün ala- Trakya umumi müfettişi sa· olacaktır. olmasıdır. detle alkışlandı: 
kadarlarca ve çok ehemmi· yın General Diriğin lzmir En· Fuarda bu sene dost Sov· Bir takım tarihi felaketler lktısad Vekilimizin nutkıı: 
yetle gözönünde tutulmuş ol- ternasyonal Fuarına her yıl yet, fngiliz ve Elen hükumet· neticesi yanmış ve ezilmiş bu- Sayın vatandaşlarım; 
duğunu, yüksek müzaharet ve olan alakasından ve ana yur· lerinin resmen iştiraklerini lunan lzmir şehri, Fuar mev· Hükumet reisi Büyük lsrne~ 
yardımlarına layık olmağa dun verimli tbrr parçası olan görmekle pek çok sevindik. zuundan kuvvet alarak imar lnönü lzmir fuarına husus• 
canla başla çalıştığımm ken- Trakyanın şumullü bir şekilde Bu hususta çalışan İngiliz ediliyor, esnafın, işçinin, tüc· bir ehemmiyet atfetmektedir· 
dilerine ar:;:etmek lütfünde Fuarımızda temsil edilmesin· General konsolosu B. Charles carın işlerine düzen, saadetle· ler. Bizzat aranızda bulurı"' 
bulunmanızı yalvaracağım. den büyük bir memnuniyet Alexis Greig, Sovyet General rine ferahlık geliyor. madıklarından fuarın açılrn~: 

Gerek lzmir iktısadiyatınm duymaktayız. konsolos vekili B. lpatof ve Çalışan her insan için din· smı, bu şerefli ve kıyrııet.1 

yükselmesinde ve ~erek İzmir Manisa vilayetinin de bu Elen General konsolosu B. lenmek ve eğlenmek tabii bir vazifeyi bendenize tevdi etti' 
Enternasyonal fuarının, ikbsa- yıl hususi bir bina yaptırmak E. Vrisakise teşekkür ederim. ihtiyaçtır. inkılapçı Türk mil- ler. Kendilerinin naınlarırı: 
di kalkınmam1zla mütenasib suretile Fuarımıza gösterdiği Medeni alemin karşısına ba· leti, üzerine aldığı milli, içti· fuarı açmakla hususi bir ıe" 
bir varhğa kavuşması yolun- alakadan dolayı Vali Dr. Lütfi rışsever, yüksek insanlık his· mai, ailevi vazifeleri, başar· ve şeref duymaktayım. 

1 
da biz fzmirlilere hertürlü Kırdara teşekkür ederiz. lerile çıkan genç Türkiye cnm- mak ve yeni yeni hamleler lzmir enternasyonal !u:~t 
yardımda bulunan siz sayın Diğer bir kısım vilayetleri- huriyeti hükumeti, cihan pa· yapabilmek için bu ihtiyacı sadece lzmire has iktısadı 1~, 
Vekil ve mebusumuzdan böyle mizin ve hemen bütün ticaret zarlarını alikalandıran bütün süphesiz ki daha kuvvetle his· eser değildir. Bütün rn~rıı te 
bir ricada bulunmakla tatlı odalarımızın, birçok resmi ve kıymetli istihsal maddelerini seediyor. ketin her şubesini fa~lı>'~9, 
bir vazife ifa etmiş oluyorum. hususi müesseselerimizin 1937 bu fuarda teşhir etmektedir. lzmir Enternasyonal Fuarı sevkeden büyük bir aaııl 0ıe· 

Sayın Nafıa Vekilimizin İzmir Enternasyonal Fuarını Fuarımızın iktısadi ve ticari ve Kültürpark, bilhassa aziz rak tanınmıştır. İktısadi e / 
Devlet Demiryolları tarifele- zenginleştiren alakalarına çok münasebetler için olduğu ka· Başvekilimizin çok candan - Sonu 6 ıncı sahifede 

.. ~~~~~~~~~ ............ .-. ......................................................................................................... ~rıfl1 
Nereye gidiyordu. Mars, bir an için hayal gör·ı kokusu neşreden koskocaman General Mars, bu k8'8 e~ 

Ciizli Cihangir 
_39_ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

dışarı fırladı. Yanında yatan 
kadm Lidya değildi; koskoca· 
man, kuzguni siyah bir zenci 
kadını idi. 

Profesör Roz ile mahud 
tecrübede gördükleri Arab 
karısının ta kendisi!. Baştan
başa çıplak olan bu arab 
karısı beyaz dişlerini göstere
rek sırıttı. 

Mars, delireceğini sanmıya 
başladı. Başım, çatlamaklan 
kurtarmak istiyormuş gibi iki 
eli arasında sıktı. Hayret ve 
dehşet içinde etrafına iÖZ 

ıezdirdi. 
Lid a, bı kı bir erke in 

kolları arasında arasında idi, 
erkeğin yalnız omuzları görü
nüyordu. 

Hayret ve dehşeti. Bu oda
da şimdi Lidya yabancı bir 
erkeğin kolları arasında mesud 
ve müsterih bulunuyor, kendi 
karyolasında da sırıtan arab 
karısı! 

Mars, delirdiğine hükmetti, 
koşar gibi odadan çıktı, ve 
kendisini sokağa dar attı. 

* * * Mars kendisini sokakta bu· 
lunca, hemen otomobiline 
atladı ve makineyi aon hızla 
ileri sürdül. 

Otomobil bir müddet sonra düğüne hükmetmek istedi. bir kadındı. Lidyayı kolları profesör Roza da bildirııt 0• 
şehrin haricine çıkmış bulu· Fakat bu zanna imkan ve arasında bulunduran erkek te lüzumunu hissetti; ve prefeS 
nuyordu. Mars, makineyi tar- ihtimal yoktu. Arab karısını canlı ve hakiki idi. rü mesai dairesinde buld;·di, 
laların arasında dar bir yolda kolları arasında görmüş; arao- Mars, bunları düşünmekle - Muhterem profesör: ;,,, 
durdnrdu, ve ilk iş olarak lara mahsus meşin kokusunu adeta akhnı kaybedecek halde buraya, meçhul kuvveti . tif' 
arkasına baktı, hem de ken- bile hissetmişti. idi. Bu halde yolun ortasında mak ve takib etmekten 1~irıı· 
dkisikni takklib ediyorlarmış gibi Erkeğe gelince, Mars aklına uzun bir zaman kaldı. Çok ettiğimi bildirmek için gel ·oifl 

or ara gelen bir ihtimalin tesiri al- kferı 
Generalin yüzü sarı değil tında titredi. Bu adam, acaba dalgındı, bununla beraber, Profesör Roz, gözlü k t1e 

hatta yemyeşildi. Lokmasından Boris, Lidyanın ilk kocası ve artık Lidyayı düşünmüyordu. altından generale dik a. 
dışarı fırlamış gibi bir hal cihana hakim olan adam mı Lidya, bu karışık meseleler baktı: w 
alan gözlerile ufukları dikkatle idi. önünde artık bir hiçten iba- - General, ne deınekdedİ· 
gözden geçirdi. Her tarafta Cihanı altüst eden tabii retti. Bu görünmez, anlaşılmaz tediğinizi anlıyamıyoruını ıB' 
arab karısını, veya başka bir bu adamdı?. Fakat, bu kud- ve ele geçirilmez kuvvet Mar· Haliniz, çok bitgin bir rn;~ı· 
erkeğin ağuşunda bulunan reti ne suretle elde etmişti? sın bütün mevcudiyetini sar· ra arzediyor. Hele oturu d~fl 
Lidyayı görüyor gibi oldu. Kullandığı vasıta ve kuvvet sıyor, benliğini yıkıyordu.. Mars, kendini koltokI~r .. 11e 

f 
.. sotıJ 

Arab karısını, tahmini ola· neydi? Kudretli bir "x·,, Ortalık kararmıya başladığı birine attı; pro esor 
rak biliyor demektı. Profesör şuaı mıydı? Maamafib, ortada bir sırada, General Mars şe- devam ederek: . ele' 
Roz ve emniyeti umumiye maddt bir vaziyet vcrdı. Bu bre dönmeğe karar verdi. - Çok mühim hadıs r•l· 
müdürü ile bu kadını gör- arab karısı, ne gölge, ne Bu meçhul ve korkunç kuvvet olduğunu sanıyorum, gene 
müşlerdi. Fakat Lidyanın koy- hayal değildi; et, kan ve ke· peşinde koşmaktan vazgeçe· Dedi. 
nundaki abancı erkek kimdi? mikten ibaret, ağır bir meşin cekti. -·- - Sona Var _.. 
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Aydında" Anadolu,, rM : ~, 

San'atlar mektebinin tJAA~ 
aldığı İYİ netice Bir kısım 

~~~~--~·-.----~~~ 

Aydın vilayetinde liğnit madenlerı insanların aslı 
istihsal ve istihlaki artınaktadır .. 

San'atlar mektebi müdür ve muallimleri 
Aydın, ( Hususi ) - Aydın 

bölgesi san'at okulu, cumhu· 
riyetin Aydına armağanı olan 
ve her yıl daha ziyade tekamül 
eden bir müessesedir. Okulun 
atölyeleri, ders levazım ve 
malzemelerini çoğu yenilenmiş 
bir taraftan da inşaat ve ye
nileme faaliyeti sürmektedir. 

Aydının en iyi bir yerinde 
eski Tral şehrinin bulunduğu 
Topyatağında eski lisenin t~k 
binasında kurulan okul bugun 
hır çok yeni yapılarla müte· 
madiyen genişlemekte ve bir 
mahalle halini almaktadır. 

Dört beş yıl önce mektep
ten yetişen gençler, iş bula
mamakta ve mezunlar muallim 
vekilliği ve memuriyet peşinde 
koşmaktalardı. iki yıldanberi 
Maarif Vekaletinin ve mektep 
idaresinin aldığı isabetli ted
birlerle, mezunlara daha imti· 
hanları bitmeden iş bulunmak
ta ve şehadetnamesi,1i alan 
doğru işine gönderilmektedir. 
Bugün Sümerbank fabrikaları· 
nın mütehassıs ustalarının ço· 
ğunu sanat okullarımızdan ye· 
tişen gençlerimiz teşkil ediyor. 

Bilhassa Aydın sanat okulu 
mezun ve talebelerinin; Na
zilli basma fabrikası inşa ve 
montaj işlerinde değerli çok 
hizmetleri vardır. Yalnız me· 
zurı lar değil, müdavim talebe
ler bile tatil aylarında fahri· 
kada iş alarak bilgilerini ge· 
nişletmişler ve yarın için yer· 
lerini hazırlamışlardır. 

Bu yıl Vekaletten gelen bir 
emirle, leyli girme imtihanını 
kazanamayanların nehari ola
rak alınmasına müsaade edil· 
miştir ki, kadro darlığından 
mektebe alınamıyan bir çok 
sanat heveslilerinin bu suretle 
tatmin edilmeleri mümkün ola
caktır. 

936 - 937 yılında Aydın 
bölge sanat okulundan 60 şı 
tesviyeci, 44 ü marangoz, 29 u 

demirci, 7 4 ü inşaatçı ve 8 i 
de aülger olmak üzere 215 
telebe okumuş, 17 tesviyeci 
8 marangoz, 4 demirci, 3 İn· 
şaatçı olmak üzere 32 talebe 
mezun olmuştur. 

Maden ocakları: 
ilimiz toprakları yurdun en 

nefis ve eşsiz ürünlerini yetiş· 
tirdiği gibi toprak altında da 
zengin maden kolları vardır. 
Bilhassa Nazilli ve Aydın Göl· 
hisar liğnit madenleri, umumi 
harpte Aydın demiryolunun 
kömür ihtiyacını temin eden 
iki zengin cevherdir. Bunlar· 
dan Nazilli liğnit ocakları Sü
merbankça alınmış, Aydın 

Gölhisar liğnit ocakları ise sa· 
bipleri tarafından işletılmekte 
bulunmuştur. 

Bu ocaktan çıkı..rı\an kö· 
mürler il çevresinden başka 
komşu illerde de istihlak edil· 
mcktedir. Bundan ötürü istih-
sal son yıllarda çok artmış 
ve daha artırılmak çarelerine 
baş vurulmuştur. Maden arama 
enstitüsü mühendislerinin yap· 
tığı tetkik madenin çok zengin 
olduğunu belirttiğinden sahip· 
leri yeni bir kuyu daha açmak, 
her iki kuyuyu asri nakil vası
tası ve vesaitle teçhiz etmeği 
kararlaştırmışlardır. 

Bu ocağın imtiyazı 333 yı· 
lında alınmış ve o yıl işlemeğe 
başlanmıştır. 333 yılında 2,000, 
334 yılında 3,000 ve 335 yı· 
lında 1200 ton kömür çıka· 
rılmış, işgal senelerinde muat· 
tal kalan ocaktan 926 dan 
itibaren 934 yılına kadar bazı 
yıllar hiçbir şey çıkarılamamış 
ve bazı yıllar da 100-200 ton 
istihsal olunarak on yılda 700 
ton alınmıştır. Asıl faaliyet 
935 de artmış o yıl 750, 936 da 
2320, bu yıl yedi ayda 2200 
ton kömür çıkarılmıştır. Cum· 
huriyet devri herşeyde olduğu 
gibi madencilikte de ilimizin 
ilerleme ve yükselmesini temin 
etmiştir. 

Bir Darvin nazariyesi var
dır, bilirsiniz. Bu nazariye, 
insanın anası! maymun cinsin
den geldiğini Ve asırlarca <le
vanı ed\!n bir istihale ndice· 
sinJe, iki ayak üstüne kalkıp 
kuyruklarını düşürdüklerini 
iddia eder. Be:1 de vaktile 
okumuştum bu m:ırifeti . Fakat 
şimdi unuttuğum için ve esa
sen sütunum da müsaid olma
dığından kısaca işaret edip 
gcçıyorum. 

Darvin bir tarafta bunu 
söylerken • bir başkası da, 
kuvvetli bir kinaye ile insanın 
dimağını harekete geçirmek 
için, ortaya başka bir iddia 
atmış. Bu iddiaya kalırsa, 
insanların aslında eşeklik, 
öküzlük, katırlık ve kazlık:ta 
varmış. Gülmeyiniz, bunun bir 
hikayesi de vardır. Size onu 
aynen anlatRcağım: 

Allah, ilk defa insanoğlu
nu yaratmış. Arkasından eşek· 
leri ve sıra ile katırları, öküz
leri, kazları yaratmış. 

Efsane bu ya, Allah bir 
gün bütün bu yarattığı mah
lukları, nasihatte bulunmak 
için huzuruna çağırmış. Büyük, 
mahşeri bir kalabalık toplan· 
mış. Ön safta eşrefi mahlukat 
olmaları dolayısile insanlur 
bulunuyormuş. 

Allah, bu insan ve hayvan 
kullarına nasihatleriniJJycıptık· 
tan sonra, insanlar arasından 

biri: 
- Yarabbi-demiş-kulunuza 

müsaade vcrir~cniz, dü~üncemi 
ve bir endişemi söylemek 
isterim. 

Allah: 
- Söyle-demiş·ne düşün

dünse söyle! 
insanoğlu: 
- Yarabbi-cevabını vermiş· 

sana hamdüsena olsun ki, bizi 
şu arkamızda toplanan mah
lukatın eşrefi, emekli, efdali 
olarak yarattın. Fakat Alla
hım, bak, onlar bize nisbetlc 
büyük bir kalabalık tutuyor· 
lar. Asırlar geçtikçe onlar 
ürüyecek, artacak ve nihayet 
bir gün, dünyayı doldurarak 
eşrefi mahlukat olan biz insan· 
ların kökünü kurutacaklar. 

Allah, bu söz üzerine: 
Haklısın-demiş-haklısın 

ya kulum.. Sizin daimi ekse
riyetinizi temin için başka bir 
çare var: 
Şu arkada gördüğüğünüz 

eşek, öküz, katır ve kaz gibi 
mahluklardan bir kısmını in-
san suretine tahvil edeyim. 
Bu suretle insan kullarımın 
nesli, tehlikeye düşmekten 
kurtulur. 

işte hikaye bundan iba-
rettir. 

Bazı insanların kaz, öküz 
vesaire olmaları ve yeryüzün
de büyük bir kalabalık teşkil 
etmeleri de bundan ileri geli-
yormuş.. Çimdik 

\ r 
Kitapçı Hüseyin 

Avni 
Her lisandan eslı.i kitablar, ga· 

zete, mecmua ve Tomanlar alınır 
ve satılır. Sorulacak suallere veri· 
lecek revablar için altı kuruoluk 
pul kooulmal!ı lazımdır. Hariçten 
eipario kabul olunur. 

Ege kitap eti IIiearönü 
Numara 4·6 

Fuar açılmadan evel 

Fuarda adım adım bir tetkik 

Vekilimiz pa viyonları na 
sıl buldu, neler söyledi? 

Şarablarımız Avrupada 
Turizm köşesini çok 

-iyi rağbet gördü. Veki 
iyıf bulduğunu söyledı 

ıngiliz paviyonunda da iyi karşılandı. Bütün mahsuller 
ve mamuller hakkında mufassal malümat aldı 

Vekilimiz ve Vali, Belediye reisinin nutkunu dinlerken ve Fuardan bir görünüş 
lktısad Vekili B. Celal Sa- deki tesirini sordu ve şu ce· - Sergi sarayı olsaydı, bu 

yar, fuan açtıktan sonra pa· vahı aldı: muazzam eser, bambaşka bir 
viyonları ayrı ayrı dolaşmış, - ince mallar üzerinde fiat manzara arzederdi. Sergi sa-
ekspozanlarla konuşarak ihti· düşüklüğünü mucip oldu; rayı her halde lazımdır. Se· 
yaçlarını, isteklerini sormuş, ayni cins malların satışlarında neye bu işi başarmalı." 
satış vaziyetleri ve muhtelif da tesirini gösterdi. Kaba Diyordu. 
mahsullerimizin rekolteleri hak· mallara hiç bir tesiri olma· Trakya paviyonunu dolaştık· 
kında malumat almış, paviyon mıştır. tan sonra lzmir vilayeti pavi-
sahiplerine hayırlı satışlar te· Bu paviyonda halı vaziyeti yonunu ziyaret eden B. Celal 
menni eylemiştir. hakkında da malumat alan Bayar, burada vali Bay Fazlı 

Palamut fabrikalarının pavi- B. Celal Bayar, Turyağ pa- Güleçten izahat aldı. Turizm 
yonunda dekorasyonda muvaf- viyonunda müdürle görüştü ve: köşesinin çok iyi tertib edil-
fak olunduğunu kaydederek: -Bu sene yağlar çok ola· miş olduğunu söyledi. Devlet 

- Teşhir tarzı çok hoşuma cak. Ben Ayvalık mıntakasında Demiryollan pa\ iyon unu ge
gitti. ihracat mahsullerimizi dolaşırken mahsulün bol ve zerken, gelecek sene Deniz 
bu suretle teşhir, esaslı gaye· nefis olduğunu öğrendim. lh- yollarında da fuara gelecekler 
lerimizdendir. Dedi. racat için hazırlanıyor musunuz? için tenzilat yaptıracağını vaid 

Sırmalı işlemeler paviyo- Cenubi Aml!rikaya ve Şimal buyurdu. 
nunda, bu çeşitlerin Amerikada memleketlerine ihracat müm- /ngiliz pa11igonunda 
tazla rağbet gördüğünü, daha kündür, bura piyasalarını tet· lzmir fuarına ilk defa ola· 
ziyade Turistik mahiyette olan kik ettiniz mi? rak iştirak eden dost lngili7. 
çeşitlerin Amerikaya gönderil- Diye sordu. imparatorluğunun paviyonun-
mesini işaret etti. Müdür, Brezilyaya mühim da, Vekilimiz çok samimi kar-

/ş Banka$ı pavigonunda: miktarda sevkiyat yapıldığını, şılandı. İngiliz General kon· 
Büyük bir zevkle tanzim şimal memleketleri için teşeb- solosunun kızı Bay Celal Ba· 

edilmiş olan iş Bankası pavi- büslcrde bulunulduğunu söy- yara zarif bir buket 'takdim 
yonunda bankanın sermayedar ledi. lktısad Vekilimiz, sabun takdim etti. 
bulunduğu fabrikaların mamu· ihracatı üzerinde de durarak: lktısad Vekili, iştiraklerin 
Iatı da teşhir edilmektedir. - Suriye ve Irakta sabun- den dolayı İngilizlere teşek-

B. Celal Bayar, bilhassa larımızın rağbet göreceğini kürlerini bildirdi. 
s şe fabrikasının mamulatını tahmin ediyorum. Dedi. Tariş pavigonunda 
tetkik ederek; renkli kristal inhisarlar paviyonunu ge· Tariş paviyonunda bilhassa 
takımlarının nefasetini anlattı zerken, beyaz şaraplarımızın yaş üzüm ihracatı ile alaka-
ve refakatindekilere şunları Avrupada büyük rağbete maz- dar olan B. Celal Bayar, Ku-
söyledi: har olduğunu beyan eyliyen rum müdürü B. İsmail Hakkı 

- Bunları Beykozda Türk Vekil, tütün rekoltesi hakkın- Veraldan Sc!vkiyat ve amba-
çocukları yapıyorlar. Fakat da şu malumatı aldı: Iaj işleri etrafında ve ihraca-
fabrika şimdilik bunlara ehem· - Bu yılki tahmini tütün tın neticeleri hakkında malu-
miyet vermiyor, Yalnız en gü- rekoltesi, Ege mıntakasında mat istedi. 
zel kristalin yapılabileceğini 16 milyon, Türkiyede 32-36 B. lsmail Hıikkı Veral şu 
isbat stmiş olmak için imal milyon kilodur. Mahsul az ol· izahatı verdi: 
ediliyor. Bütün cevher mev- makla beraber, kalite itibarile - Birçok tecrübelerden 
cuttur. En güzel kum bizde çok iyidir. sonra Arjantin sistemi amba-
vardır. B. Celal Bayar, paviyonları lajlarını kabule mecbur kaldık. 

Vekil, yünlü mensucat fab- dalaşırken, daimi sergi sarayı Sevkettiğimiz yaş üzümlerin 
rikası paviyonunda, serbest id- binasının lüzumundan bahis kilosu ilk partide 11,5, ikinci 

Gölhisar lilniti geni açılan istasyon 9eri '---------------1 halat rejiminin satışlar üıerin- ile Belediye reisine: - Lütfen çeviriniz -



Sayfa 6 ANADOl. .. U 

1 
• 21 Agustot 9n 

zmır fuarını dün lktısad 'l:lısad Vckiliıııiz, Atalüıkl~ Büyük ll Şef misafir , ___ llll!lllı ___ ....._._;;;;;;;-.: 

Vekı·ıı·mı·z açtı Başvekıliınizc atideki telgraf- kumandanlara ma- ~ Küçük Harika! 
- Başı 7 inci sahifede -
manlarımız arasında fuarımızı 
bizi daima terakkiye götüren 
bir kuvvet olarak kabul edi
yoruz. Fuarların milli hayat· 
taki rol ve vazifelerini izaha 
hacet yoktur. Fakat biz biri· 
cik beynelmilel fuarımızı göz· 
den geçirdiğimiz zaman gö· 
rüyoruz ki, her yıl bize yeni 
terakki nümuneleri vermekte· 
dir. Her sene hayat ve milli 
iktııadiyatımıza karışan bu nü· 

partide 18,5 kuruş, uçuncü 
partide de 22 kuruştan sa· 
tıldı. Üzümlerimize rağbet 
gittikçe artmaktadır. 

B. Celal Bayar, bir kutu 
içindeki rezakı üzümlerimizi 
göstererek: 

- Bunlar şahane tablolara 
benziyorlar. Dedi. Ve üzüm 
rekoltesinin hiç olmazsa yarı· 
sının yaş olarak ihracı müm· 
kün olabileceğini işaret etti. 

lzmir Ticaret Odası 
paviyonunda 

lktısad Vekili, fzmir Ticaret 
Odasının paviyonunu çok be· 
ğendi. 
-iyi düşünülmüş ve güzel bir 
eser meydana getirilmiş. Dedi. 

Burada Vekile yeni mahsul 
incir ve Badem ikram edildi. 
Grafikleri tedkik eden Vekil, 
liman idaresinin hazırladığı 
kabartma bir harita üzerinde 
durarak, yeni liman yeri hak
kında B. Haşmet Dülgeden 
izahat aldı. 

Tahmil ve tahliye ücretle
rinin ton başına 350 kuruştan 
160 kuruşa indirildiğini bil
hassa işaret ederek: 

- Hakikat tecelli ediyor. 
Tahmil ve tahliye işlerinin 
hühumet tarafından idare edil
mesine aleyhdar olanlar çoktu. 
Fakat şimdi görüyoruz ki, bu 
kuvvet elimizde elmasaydı, 
vaziyet hiç de böyle olmıya· 
caktı. 

Limanların ıslahı -.arttır. Bu 
büyük işler de ancak hükumet 
elile yapılabilir. Şatçılık, san· 
dalcılıkla iş görülemey. dedi. 

Sovyet paviyonunda 
Dost Sovyet paviyonunda 

Vekilimize konsolos tarafından 
izahat verildi. Moskova-Ame
rika uçuşlarını takdir eden 
V~kil, Sovyet havacılığının 
m1. ... eni yete büyük hizmetler· 
de bulunduğunu söyledi. Ve 
her sene olduğu gibi bu se
ne de zengin bir şekilde f u· 
ara iştirak eden dost Sovyet 
hükumetine teşekkürlerini bil· 
dirdi. 

Elen paviyonunda 
Müttefik Elen hükumetinin 

daha ziyade turistik mahiyet· 
te olan paviyonu cazip bir 
şekilde tanzim edilmiştir. lk
tısad Vekilim iz, paviyonu gez
dikten sonra, dost ve mütte· 
fik memleketin sergimize işti· 
rakin den büyük bir haz duy· 
duğunu söyledi. 

Manisa paviyonu 
Manisa paviyonunda Yeki· 

limizi Bay Lütfi Kırdar karşı· 
ladı. Manisanm iktısadi ve 
:zirai vaziyeti hakkında izahat 
verdi, üç senede 180 bin lira 
sarfile vücude getirilecek stad
yom, yüzme havuzu, tenis kort· 
ları vesair spor sahalarının 
planlarım gösterdi. 

Vekil, pamuk vaziyeti hak
kında malumat istedi. Rekol· 
tenin geçen seneye müsavi 
olduğunu ökrendi ve B. Lütfi 
Kırdara teşekkür ederek pa· 
viyondın ayrıldı. 

muneler göğsümüzü knbarta
cak, bize şeref verecek şekil
dedir. İzmir fuarının iktısndi 
cephede temin ettiği bu mu· 
vaffakıyet ayni zamanda sos· 
yal cebheden de ehemmiyet· 
Iidir. 

Kültürparkın Altında terbi
yevi tesirlerini de ihmal et
mek elbette doğru birşey de
ğildir. Bu hususları temin eden 
Vali B. Fazlı Giilecin kıymetli 
himmetlerinin yanıbaşında kıy
metli Belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uzun ve onun faal 
arkadaşlarının himmetlerini de 
goruyoruz. Onları takdirle 
anar ve onlara teşekkür et· 
meği kendime bir vazife sa· 
yarım. Fuar muvaffak olmuş
tur. Ve muvaffakıyeti tevali 
etmektedir. Ve hiç şüphe et
miyorum kiı bu muvaffakıyet 
daima ilerliyecek ve temadi 
edecektir. 

lzmir Fuarını şimdi hep be· 
raber gördüğümüz zaman tak· 
dirle eserlerini müşahede ede· 
ceğimiz milli müesseselerimiz 
ve hususi tcsebbüslerimizle 
beraber Fuara gelen kıymetli 
ecne )İlerin teşhir ettikleri asar 
ile de zevk duyacağız. Bilhas
sa bu meyanda üç dost dev
letin resmen iştirakinden bü· 
yük bir haz duymaktayız. Fu· 
arın her sene gösterdiği teka· 
mülü temin eden mahalli ça
lışmanın yanıbaşmda hükiime· 
tin yardımlarını zikreden be· 
lediye reisine diyebilirim ki, 
bu yardım lzmir için olduğu 
kadar bütün memlekete şamil 
bir menfaat için de her vakit 
devam edecektir. 

fzmir Fuarının her sene ile
rlediğini kaydettim. Ve bu 
ilerlemenin devama ~mazhar 
olacağını ilave eyledim. Fakat 
fuarın arzumuz veçhile tam 
ve kamil bir şekle getirilmesi 
için muhterem belediye reisi· 
nin nutuklarında dediği gibi 
mükemmel bir sergi sarayının 
bir an evel inşa edilmesi key· 
fiyeti vardır. Yakında bu sa· 
ray inşa edildiği takdirde sergi 
tam arzumuza muvafık müte· 
kamil bir şekil alacaktır. Bu 
hususta da yakmda muvaffak 
olacaklarını ümit ederim. 

lzmirin kıymetli çalışkan 
belediye reisi; 

Şüphesiz vatanperver temiz 
İzmirlilerin hissiyatına tercü
man olarak bana hükumet 
hakkında ve bilhassa Büyük 
Şefimiz Atatürkümüzün yüksek 
şahsiyetleri hakkında söyledik
lerinizi kendilerine aynen söy· 
lemeği milli ve vicdani bir 
vazife addedeceğim. Ve bun
dan yüksek bir şeref duyaca
ğım. ismet lnönü hükumeti 
memleketin en küçük derdiyle 
en yakından alakadar büyük 
işleri başarmağa alışmış oldu
ğunu bilirsiniz. 

Büyük Şefimiz Atatürke ge
lince, bu mümtaz şahsiyeti 
sadece Türkiyede değil bütün 
cihanda takdir etmiyen bir ferd 
yoktur. O bize hurafelerden 
kurtarılmış hür ve müstakil, 
münevver bir vatan hediye 
etti .. 

Biz Atatürkün şahsi kıyme
tini ancak vatanımızla ölçebi
liriz. Atatürk bizim nazarımız· 
da vatan kadar kıymetlidir. 

Sergiyi hep beraber gez· 
meğe, milli ve beynelmilel 
eserleri zevkle temaşaya hepi

nizi davet ederim. Bu kabil eser· 
}erin muvaffakıycti hakiki re· 

ları çe~erek'. funrırı açılışını dalyalar verdi • s·· .. k arzetmışlerdır: . ":::I yu kolaylık! 
Atatü k Başı 1 ınci sahifede - ...-. 

r iman nıeşcıniliteri: 
Tiirkiye Canıhurreisi, - 8f'n, umumi unrlJdc Türk 

istanbul ordu undn idim. fürk ordu unun 
lzmir Enternasyonal fua· kıymet \'e kudretini, heu ı·nk ivi 

rını Başvekilimin emrile bu· lıiliriw . • • 

gün açtım. Fuar kudretli Dedi . 
kudretli irade ve rehberli- Hu~ crkfınılınrlılcri. tıın nrt• ye 

tarık tt~kilfıtımı7.lıı çok al:ikaılnr 

ğinizle ilerliyen ulusal endüs· oltl11lnr. 
trimizin eserlerini bir araya Hulgnr nıeşcıııiliteri: 

toplamıştır ve her sene ar· - Orduııu:r.u çok nıoderıı hul· 
tan bir hızla tekamül etmek· dum. Sulbrı fımil olacnktır. 

d F 
Dedi. 

te ir. uar için çahşanlarm Awerikn atc~enıilitcri de tnk· 
muvaffakıyeti göze çarpmak· diratta buluudu. 

tadır. lzmirliler ve fuar mü- Çorlu, 20 (Hususi muhabi-
nasebetile izmirde toplanan rimizden) - Manevraların sona 
binlerce yurddaş Siz Büyük ermesi münasebetile, bütün 
Kurtarıcımızın yolunda dai· komutanlarla misafirlerimiz, 
ma yürüyeceklerini ve dünya yarın Edirneye $idecekler ve 
durdukça Sizi başlarında umumi müfettiş Genemi Ka· 
görmenin kendileri için en zım Dirik tarafından şerefle· 
büyük saadet olduğunu de· rine verilecek ziyafette hazır 
rin minnet telıassüratı içinde bulunacaklardır. 
ifade ettiler ve zatı devlet
lerine iblağını istediler. Ta· 
zimntımla arzeder elleriniz-
den öperim. 

iktısad Vekili 
Celô.l Bayar 

/~met I nönii 
Türkiye Başvekili 

istanbul 
Yüksek emirlerinizle İzmir 

Enternasyonal fuarını açtım. 

Vermiş olduğunuz direktifler 
gözönünde tutularak fuar ge
çen yıllardan daha güzel bir 
şekilde hazırlanmıştır. Bu 
münasebetle lzmir Valisinin 
ve Belediye reisinin kıymetli 
mesailerini takdiri devletle
rine arzederlın. Açılış töreni 
münasebetile f zmirlilerin ve 
lzmirde toplanan binlerce 
yurddaşın hakkınızda göster· 
dikleri sevgi duygularını ib· 
!ağ etmek benim için zevkli 
bir vazifedir. Saygılarımla 

ellerinizden öperek arzede· 
rım Başbakan. 

iktısad Vekili 
Celal Bayar 

\.. ~ 

Portekiz - Çekos
lovakya 

Münasebatının kat'ı, Mosko· 
vada hayret uyandırdı 
Berlin, 20 (Radyo) - Al

man gazeteleri Portekiz - Çe
koslovakya siyasi gerginliğin
den ehemmiyetle bahsetmek· 
tedirler. .................... 
fahm memlekette doğmasına 
vesile olacaktır. Bu eserin 
doğmasına çalışanları ve fuara 
iştirak edenleri bütün kalbi· 
min samimiyetile tebrik ve 
takdir ederim. 

Tıp aleminde 

Tropikal hastalıklar 
üzerinde tetkik 
Gorki tecrübevi Tebabet 

enstitüsii, bu sene Tropikal 
hastalıkların tetkiki için mü· 
teaddit sefer heyetleri tertip 
etmiş ve bu heyetler yola çı· 
karak işlerine başlamıştır. 

Parazitoloji kısmına mensup 
llim adamları, Sovyetler Bir· 
liğinin sınır mıntakalarmda 
araştırmalar yapmakta ve her 
sene olduğu gibi bu sene de 
Moskovaya Enstitü laboratu· 
varlarına getirilmek üzere Pen
da ve Papataçı hastalıkları 
gibi emrazın nakili binlerce 
diri sivrisinek ve akarid top
lamaktadır. 

Enstitü, bu sene, Penda 
ülseri ile mücadele metodları· 
m tetkik edecek ve Türkme
nistanda Murgab vadisinin 
birçok yerlerinde bu hastalı
ğın nakili sivrisinekleri öldür· 
mek çareleri araştırılmaktadır. 
Karakum çölünde, Hazer de· 
nizi sahillerinde ve Sirdarya 
kıyalarında tifüs fuayyeleri 
üzerinde de incelemeler yapa· 
lacaktır. 

Enstitü memurları, ayni za
manda, zehirli yalan getirmek 
üzere Türkmenistana ve cenu· 
bi Kafkasyaya gitmişlerdir. Bu 
yılanlar üzerinde, Enstitünün 
Suhumi ve Leningrad şube
lerinde tecrübeler yapılacak
tır. Leningradda ilaç olarak 
kullanılmak üzere, yalan ze· 
hirleri tetkik olunmakta ve 
bunu mümkün kılmak için 
metodlar araştırılmaktadır. 

Emlak ve Eytam bankasından 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'' T L ı . . 
C. 211 Karşıyaka Bahariye Mah. 8 Taj No. Ev 350 

Mektep S. Ada 168, parsel 13 
A. 516 Karşıyaka Osman zade Tarık 8·8/ 1,812-10 Arsa 129.50 

S. Ada 96, parsel 17 yeni 8-14 eski 
.. izahatı yuknrıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle 
odenmek üzere 3-9-937 cuma günü saat onbirde ihalesi ya· 
pılmek kaydile artırmaya konulmuştur. 

C. 211 No. lu evin taksitleri % 9 1/2 faize tabidir. istekli 
ala~l~rın yevn;ıi mezkurde hizalarında gösterilen depozito ak· 
çesım veznemıze yatırarak artırmaya girmeleri ilan olunur. 

21 2 2870 

İzmir harici askeri satın almailanları 

ı C• •• ,,&J 
ca 

Çamura - Çukura - Kazaya 
karşı sigorta 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR 
,E- Ceb fener/eri 

:Türkiye umumi satış hakkı: İsmail Ônıer lşçen 
Galata Haıaççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav .. 
_yonu karşısında 

. 
. {ıt· 

.aL-1-~.~flr:.·-:. .... 
.~~r..c. .. ~t~,~.' · 

•\ 

~;~. ® ·: ;\İ"EN DE: sdYLE: 
· ~~~·. J'~VİNM.:L< 

• 
1../'TE:A..l'E:N 

ERLi WALLAR 
'PAZARLARINDAN AL 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü sa. al. ko. dan: 

35 kalem çelik 
. T ~hmin edilen bedeli (24865) lira olan yukarıda miktarı ve 

cmsı yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 6 / 10/ 937 tarihinde çarşamba günü saat 
15 t~ kapalı zar~l~ ihale. edi!ecektir. Şartname parasız olarak 
~omısyondan verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (1864) 
lıra (88) kuruşu ~avi teklif mektuplarını mezkur günde ısaat 
14 e kadar komısyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 

_gün ve saatte komisyona müracaatları. 
·--

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - B.urnavadaki. topçu alayının senelik ihtiyacı için ·21200 , 

kılo sığır etı açık eksiltme suretile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - .Açık eksiltmesi ~O 181 937 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

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

4 - Şartnamesi her gijn komi~yoııda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen 'aktin<le Burnavadaki askeri 

satın alma ~emisyonuna gelmeleıi. 
14 18 22 26 2815 
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Dorota, sevgilisini götüren geminin 
yavaş yavaş süzülüp gittiğini gördü 

Doğan; 
- Hım ·diye mırıldandı· 

bu da bir gizli kapı olacak .. 
Allah kahretsin bu saraylıları. 
Her taraflarında bir marifet 
sırıtıyor. Hnni, insan yanlış
lıkla bir yere ayak bassa, ka· 
pana düşmüş bir sıçana ben
ziyecek .. 

ileriden ayak sesleri işitir 
gibi oldu, hemen kapağı çekti 
ve tekrar içeriye girdi. Onlar 
geçtikten sonra karar verecekti. 
Eli ayağı titriyordu. Zavallı 
farkrnda değildi ki, o, bu iz· 
bede iki gece geçirmişti. Aç· 
lıktan, hali pek fena olmuştu. 

* * * Dorota, pencereden bakı-
yordu. Sinirleri çok bozuktu: 

- Gidiyor! Gidiyor.. Mu· 
hakkak öldü .. 

Evet, yanlış değildi. Uzakta 
hir burun üzerinde duran ge· 
mide artık ziya vesaire gö· 

• zükmüyordu .. 
Felaket, onu bir yıl<lmm 

gibi çarpmıştı. Bu kndın, mu
hakkak ki eksantrik, isterik, 
yarı muvazenesiz bir kadındı. 

Birdenbire yerinden fırladı: 
- Ben de ... Ben de ... 
Duvardaki dolaba doğru 

koştu. Gene aynı meçhul nok· 
taya dokundu. Oradan bir 
küçük şişe kaptı. Şişenin di· 
binde, iki santim kadar, yem· 
yeşil bir madde vardı. Yüzü 
sapsarı idi: 

- Birkaç dakika içindt! 
biter... Istırabı büyükmüş am· 
ına, zararı yok.. Avuçlarını 
çırptı. Giren hizmetçi kızıa 
arkasını çevirdi: 

- Çabuk, hepiniz üst kat
tan aşağıya ininiz ve ben ça
ğırmayınca, kat'iyyen yukarı 
çıkmayınız. 

Hizmetçi kız hayretle baktı, 
fakat ses çıkarmadan çekildi. 
Dorota tekrar pencereye koştu. 
Evet, ufuk simsiyahtı. 

Masanın başına geçti. Elleri 
ayaklan dolaşıyordu. Kenarı 
Yaldızlı bir kağıd çekti. Acele 
acele birçok satırlar karaladı. 
Bir kağıd daha çekti, onu da 
doldurdu .. 

Mektubu, hususi olarak 
Dokaya ve diğer akrabalarına 
Yazıyordu. Ölümünü, marazi 
ve ruhi sebeHere atfediyor, 
fakat Aleksandırdan sarahatle 
bahsetmiyordu. 

Yazdığı mektubu tekrar 
okudu. Sonra aynanın karşt· 
sına geçti. Gözleri, bir tuhaf 
Parıltı içindeydi. Yüzüne uzun 
uzun baktı: 

- Ne kadar da değişmİ· 
'im.. Yüzüm, şimdiden ölü 
tengi içinde .. 

Elini şişeye uzattı ve şişeyi 
kaldırıp ziyaya tuttu .. 

- Allahım ·dedi- ölmek .. 
Bu yaşta ölmek ... 

Pencereye koştu. Kalbi 
llıüthiş surette çarpmıya baş· 
laınıştı. Müthiş bir heyecan 
İçinde bulunuyordu .. 

O ne? .. 
Ufukta, kurtuluş işaretleri 

Yanıyordu .. 
Bağırmamak için kendini 

~or tuttu. 
Bu nasıl şeydi?. Bu nasıl 

hareketti?. 
Şu halde daha evelki işa· 

retler ne idi?. Bir yanlışlığın sonra evvela bir s~riıılik baş-
feci cilveleri nereden nereye ladı, sonra da !'\İniı leri yalı~-
kadar uzanıyordu? rıı:ığa başladı. 

Sendeledi ve bir koltuğun Gözleri, ufuktnıı ayrılınıyor· 
üstüne düşüverdi. Beş dakika du. Evet, ışıklar hala yaııı-
baygın bir halde kaldı. Sonra yordu. 
doğruldu. Gene dolaba koştu. -Kurtuldu ·diye mırıldandı· 
Orada asabı yatıştıran bir o da kurtuldu, ben de ... 
ilaç vardı. Onu çekti. Bir bar· Talih, rolünü gayet mükem· 
dak suyun içine on damla mel oynamıştı. 
damlattı ve içti. Bir iki dakika - Sonu Var -

İzmir Komutanlığı İlanları 
İzmir Mst. My. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir merkez kıaat ihtiyacı için 788 ton Linit maden 

kömürü kapalı za~fla eksiltmeye kanulmuştur. ihalesi 
23 f8/ 937 pazartesi günü saat 17 de kışlada satın 

2 

3 
4 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 7880 lira muvakkat teminatı 591 
liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncii maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbuz ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel kışlada satın alma komisyonuna 
müracaatları. 6 11 16 21 2714 

İzmir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 
l - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300, 

bin ila 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen 
fiatı 75 kuruş olan 100 bin ili 150 bin metr~ porta
tif çadırlık bezler ayrı ayri kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Birincisinin şartnamesini 1313 ve ikincisinin aşrtna· 
mesini 563 kuruşa almak v~ örneklerini görmek isti· 

3 
yenlerin her gün komisyona gelmelerir 
Birincisinin ilk teminatı 14250 ve ikincisinin ilk te· 
minatı 6875 lira. 

4 - 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 27 /9/937 cuma 

5 

gü.ıü saat 11 de ve 100 bin ilii 150 bin metrenin 
ihalesi 24/8/937 cuma günü saat 15 dedir· 
Müııakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından en 
az bir saet evvel M. M. V. satın alma kömisyonuna 
vermeleri. 11 17 21 24 2781 

İzmir Müstahkem mt::vki satın alma komisyonunda:1: 
l - Dört adet muhtelif tezgah kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18500 on sekiz bin beş yüz 
lira olup ilk teminat parası 2387 lira 50 kuruştur. 

3 ihalesi 7-Eyliil-937 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale günün· 
den en geç. bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 22 6 21 5 2486 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı içın 427 ton Linit 

kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 23 /8/ 937 pazartesi günü ssa 11 de kışlada 

2 

3 
4 

&atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6298 lira 25 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 472 lira 37 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gürülebilir. 
isteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile teminat mak-
buz veya mektupları ve teklifnameleri ile beraber 
ihale saatinden en az bir saat evvel kışlada satın 
alma komisyonuna müracaatlan. 

6 11 16 21 2713 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 

1 - Söğütçük Yeni ve Eski F oçadaki kıtaat ihtiyacı için 
açık eksiltmede bulunan ve 19·8·937 Perşembe günü 
ihalesi yapılacak olan (48.000) kilo sığır etine günün
de istekli çıkmadığından ihalesi 31-8-937 Salı günü 
saet 17 ye bırakılmıştır. 

2 Muhammen bedeli 9600 lira olup teminatı 720 liradır. 
3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - !steklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin· 

de yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka mek· 
tuplarile ihale saatinde kışlada satın alma komisyo· 
nuna müracaatları 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - Tayyare alayı ihtiyacı için açık eksiltmede bulunan 

ve 19·8·937 Perşembe günü ihalesi yapılacak olan 
(17000) kilo sığır etine gününde istekli çıkmadıiından 
ihalesi 1/9/937 Çarşamba günü saat 17 ye bırakıl· 
mıştır. 

2 - Mulıamrııcıı tutaıı 4760 lira olup teminatı 357 füadıı. 
3 - !stcklileriıı ticar:ıt odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
4 $Artnaınc lıergün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 

rinde yazıh belgelerle teminat maicbuz veya banka mek· ÜzUm satışları 
tuplarile beraber İzmir kışlada satın alma komisyo· Ç. Alıcı K. S. 
nuna müracaatları. _ 168 Albayrak ti. 13 25 

K. S. 
18 

lzmir Kst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: l 50 H. Alberti 14 7 5 18 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyon ıçın ihale 113 M. J. Taran. 11 50 

günü teklif edilen fiat komisyonca pahalı görüldü- 68 Ş. Rt:mzi 14 
14 75 
20 

günden ihalesi tekrar kapalı zarfla 13-EYL.1937 Pa· 62 Vitel J 1 50 
zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen ke· 26 Y. f. Ta!rıt 12 60 

15 25 
19 

şif bedeli (30424) lira 64 kururştur, Şartnamesi heı· 25 S. Ergin ı 5 50 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. lsteklileriıı 2.:1 K. Tnner 13 125 

18 

(2282) liralık ilk teminat makbuz veya mektupl:ırile 24 D. Arditi 15 50 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 12 N B" k · 15 75 

16 
15 50 
15 75 
17 50 
15 

vcsikalarile beraber ihaleden en az bir saat evveline · ore çı 
kadar teklif mektublannı Fındıklıda satın alma komis· 11 Ş. Rıza H. 16 50 
yonuna vermeleri. 21 26 31 5 9 P. Paci 14 50 

692 
İzmir Mst. Mv. K, Sat. Al. Ko. Rs. nden: 922 

1 - fzmir MST. MV. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltmde 1614 
bulunan 208 ton yulafa ihale saatinde istekli çıkma
dığından ihalesi 1.9.937 Çarşamba günü saat 15,30 a 
bırakılmıştır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

2 - Muhammen tutarı ( 11440) lira olup teminatı 858 
liradır. 

3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 

rinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte ihale saatinde kışlada satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

f zmir Ms. Mv. sat. al. ko. dan: 
l - İzmir askeri merkez hastanesi ihtiyacı için ayrı ayrı 

şartname ile açık eksiltmede olan (23000) kilo yo
ğurda (25300) kilo isterlize edilmiş süde gününde 
istekli çıkmadığından ihalesi 31 ·8-937 salı günü saat 

2 
17,30 za bırakılmıştır. 

Südün muhammen bedeli (3795) lira (50) kuruş olup 
muvakkat teminatı (285) lira (14) kuruş ve yoğurdun 
muhammen bedeli (3220) lira muvakkat temina.ı (341) 
lira (50) kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı . kanunun 2 ve 3 cü maddele

rinde yazılı belgelerle teminat makbuzu veya banka 
mektuplarile beraber ihale günü saatinde kışlada sat. 
alma komisyonuna müracaatları. 

İzmir Müstahkmem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kütahyada yaptırılacak meydan tesviye işinin ihale 

günü istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
3 - eksiltmesi 7 Eylül 937 Sah günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname keşif ve projeleri 309 kuruşa M. M. satın 

alma komisyonundan satın alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin F. fıkrasında yazılı 
vesikalarla birlikte teklif maktuplarmı ihale saatinden 
behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 21 26 31 5 2890 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Deniz komutanlığı ihtiyacı için (700) kilo koyun eti 

(5200) kilo sığır eti (800) kilo kuzu açık eksiltme ile 
alınacaktır. ihalesi 6/9/937 Pazartesi günü saat 16,30 da 

2 
kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli (1747) lira olub teminatı (131) lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülP.bilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

ması lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarla ihale saatinde kış· 
lada satın alma komisyonuna müracaatları. 

21 26 31 5 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı lstanbul satın alma 
komisyonundan 

1 - 367 tane eyer takımının kapalı zarfla eksiltmesine is
tekli çıkmadığından 10·9·937 cuma günü saat 15 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 
3 Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk kminat olarak 1569 liralık vezne mak

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte o gun Galata eski ithalat gümrüğü binasın· 
daki komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

21 26 31 5 5288/2892 

Milli Emlak Mündürlüğünden: 
Satış No. Lira 

869 Buca aşağı mahalle belediye caddesinde 29 1200 
taj numaralı dükkan 

871 Buca aşağı mahallede helediye Cd. 27 taj 1200 
No. lu dükkan 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri gayri müba· 
dil bonosu ile ödenmek üzere satışa çıkarılmış talip zuhul et· 
mcdi~inden bir ay müddetle temdide bırakılmıştır. ihalesi 13 
191937 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdiir· 
lüğüne müracaatlan. 2884 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 

1138 Ş. Remzi 9 
78 A. H. Na. 10 
70 Ş. Rıza Ha. 9 
30 A. Muhtar 9 

1316 
Zahire satışları 

K. S. 
10 
10 
10 

9 

Ç. Cinsi S. K. K. S. 
249 Buğday 6 375 
60 Ton Bakla 4 375 

1622 Ki. T. B. içi 74 75 50 
••11111111 ..................... . 

Daktilo 
Aranıyor .• 

Daktilo vazifesini görmek 
üzere bir daktiloya ihtiyaç 
olduğundan taliplerin Ak· 
seki Ticaret Bankasına mü-
racaat ~tmeleri. 

• ........ imi! ......... . 

Devlet Demir 
yollarından: 
1) Eylul, Birinci Teşrin,~İkin· 

ci Teşrin, Birinci Kanun ay· 
farında lzmirde (Basmane, Ke· 
mer, Alsancak) tahrnil veya 
tahliye işleri tamamen idare 
tarafından yapılacaktır. (Han: 

gardan ve açık araziden dı· 
şan çıkarılacaklar müstesna.) 

2) Tam vagon hamulesine 
tabi mevrude eşyasının vürut· 
farının usulen ilanından itiba· 
ren dört mesai saatı zarfında 
(öğle tatili dahil) fili tesellüm 
işine tekaddüm eden bilumum 
muameleleri mürselünileyhleri 
tarafından ikmal edilerek va· 
gonun bulunduğu tahliye ye· 
rine lazımgelen çuval ve ve· 
saiti getirenlerin malları mür
selünileyhlerin vasıtalarına tah· 
liye edilir. Aksi halde idare 
bu eşyayı istediği yere tahli· 
ye edebilir. Dökme zahireyi 
de kendi çuvalları ile çuval· 
)ayarak tarifesine tevfikan çu· 
val kirası alır. 

(Çuvallama ücreti ton başı· 
na 5 kuruştur.) 

3) Mürselünileyhlerin vesa· 
itlerine tahliyeye başlanan va· 
gonların tahliyesi esnasında 

çuval ve vesait noksanı yü· 
zünden tahliye inkıtaa uğrarsa 
idare mütebaki eşyayJ, zarar, 
ziyan, mesuliyet ve masrafları 
mürseileyhe ait olmak üzere 
kendi vasıtalarına ve ambar· 
larına tahliye edebilir. 

4) 2 inci matldede zikrcdi· 
len şartlara uygun olduğu ah· 
valde tahliye ücretleri ton ba· 
şına 15 kuruş ve aksi balde 
eskisi gibi 27 kuruş üzerinden 
istifa olunur. 

5) Sıkı nakliyat mevsimin· 
deki zahire vagonlarıt lzmirin 
herhangi istasyonuna müret· 
tep olursa olsun, kamilen Al· 
sancak istasyonuna tertip edil· 
miş farzedilir ve burada tah· 
liye olunur. 2904 
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w. F.vH~·vAN-~iirjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi.Ye ederler. 

DerZEE& CO. 
DEUTSCHE LEVANTE 

LlNIE 
G. M. B. H. HAMBURG 

" ADANA ,, vapuru 25 
Ağustosa bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır 

"CAIRO. motörü 6 Ey· 
lillde bekleniyor. 12 Eylule 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"ANKARA" motörü 21 
f.ylulde bekleniyor. 28 Ey
JUie kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yuk alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHlP 
CORPORATION 

"EXPRESS,, vapuru 2 Ey· 
llılde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

""EXMOUTH,, vapuru 14 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXIRIA" vapuru Eylul 
sonunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük kabul ede
cektir. 

THE EAPORT STEAM· 
SHIP CORPORATION 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi SEFERLERi 

"EXCAMBION. vapuru 
27 Ağustosta PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

•f.ACHORDA,, vapuru 10 
Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

•EXCALIBUR. vapuru 24 
Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,, vapuru 8 Bi· 
rinciteşrinde PlREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanlarına yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA. vapuru 6 Eylul
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 29 

atustosta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla· 
rmdan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 
DEN NORSKE MIDDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
28 Ağustosta bekleniyor. Dl· 
EPPE ve NORVEÇ limanları 
için yük alacaktır. 

"BAALBEK., motö ü 23 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DONKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde gir~i· 
lem ez. 

HAYRETTiM 
tpiZtll 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"RHEA,, vapuru 18 Ağus-
tosta ANVERS (Doğru) ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylulde ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
limanlarına hareket edecektir. 

"GANYMEDES,, 22 Ey
lulde BURGAS, V ARNA ve 
KÖSTENCE limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
23 Ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG ve ISKANDl
NAVY A limanlarına hareket 
edecektir. 

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey· 
lulde ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.,ALBA JULIA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR· 
SiL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEAV A., vapuru 7 
Eylülde M A.L TA ve MAR· 
SiL YAya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

- Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokatjı No. 65 
Talefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 1018 
Telefon : 2545 

Müsabaka imtihanı tehir 
edim iştir 

Türkiye cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

fstanbul Yuksek lktisad ve Ticaret mektebi mezunlarının 
kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vuku· 
bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının 
başlangıcı 8 Eylule tehir edilmiştir.) 

1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar ınüf ettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. 

2-Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya yüksek 
iktisad ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk fakültesinden 
veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplo· 
malı olmak gerektir. 

3- Müsabaka 8,9 ve 10/Eylul/937 de Ankara ve lstanbul 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol pa· 
raları verilerek Ankaraya ketirtilip, Eylı.11 zarfında sözlü bir 
imtihana tabi tutulacaktır. 

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

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (17 5) lira aylıkla müf et· 
tişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet 
imithanında muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5- imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve fzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Tür· • 
kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine vermek 
veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olması şarttlr. 10 12 14 17 19 21 2749 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Kıymeti Cinsi 
Lira 

Mevkii No. Vakfı 

125 harap ev Kantnrcı S. 28-30/20 Yapıcı oğlu 
700 arsa Dellalbaşı 28 Saçmacı 1ade 
600 mağaza Çerçi oğ. hanı içi 7-18 Müftü Mustafa 
600 ev ve dükan Saraç Ali 2,4 Yapıcı oğlu 
300 arsa Kestelli çıkmazı 67 /69Peksimetçi H. lbrah inı 
500 harap dükan Irgat pazarı 95 Hisar 

75 birbirine mut- Tepecik armutlu 9, 11, 13 Bezmialem 
tasıl .3 arsa 

Sürmeli s. 4 
" 

500 harap ev 
150 ,, dükkan " 39 ,, 
200 birbirine mut· Faik paşa çiçek 2,4,6 Çiçek Mescidi 

tasıl üç arsa mes. 
300 birbirine mut· Tt'pecik Altay 23·25 

tasıl iki dükkan 
Bezmialem 

300 birbirine mut· Yusuf dede c. 48/1.,48/2 
tasıl üç arsa bila hela yerı Yapıcı oğlu 

Yukarıda yazılı akarat ve arsaların mülkiyeti peşin para 
ile satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 6/9/937 
pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Vakıflar idaresine 
müracaatları. 17 21 4 2852 

Satıl Ik moto•· r •ı .... lzmir Vakıflar müdürlü
gunden: 

4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif markalarde satılık K t' c· . 
ıyme ı ınsı 

motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. Lira 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 700 
İzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 

makine tamirhanesi. 

Mescit yeri ve oda Bülbül hoca 12 Alaca mescit 
300 Ahşap Kırım mescidi Tabak Ahmed bili Kırım mesciti 

1200 Harap Sarı Hafız Medine yokuşu 6 Sarı hafız ,, 

Mevkii No. Vakfı 

• lllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor .. ıllllllllllllllllllHlllllllll• Yukarıda yazılı mescitlerin mülkiyeti peşin para ile satıl· 
_ _ mak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 6/9/937 pazar· = A. Kemal Ton ay ~ tesi günü saat 16 dadır. isteklilerin Vakıflar idaresine mü· 
_ racaatları. 17 21 4 2851 - -= Bakteriyolog oe bulaşıcı, salgın :hastalıkları - Antalya vilayetin .. den: = Birinci Sınıf Mutahassısı = 
- (Verem ve saire) = 1 - Antalya iskelesinde kain ve günde otuz ton buğd•Y 
= Basmahane istasyonu karoıeındaki Dibek sokak ba~ında 30 eayıL - öğüten vilayet un fabrikasının üç yıllık icarı yıllığı 
;;;; ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 den akoam eaat 6 ya = 7500 liradan 1-9-937 Çarşamba günü saat on ikiye = . kadar hastalarını kabul eder = kadar kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur . 
mllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfilllll Telefon: 4151 lllllllli 2 - Teklif mektuplarının % 7,5 teminat olan 1687 buçuk 
O li • ANVERSTEN gelip yük çı- liralık Banka makbuzu veya mektubu ile birlikte ve 

vıer ve karacak ve ayni zamanda 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarif daire· 

Şürekası LIVERPOOL ve GLASGOW sinde o gün saat on bire kadar vilayet makamın• 
için yük alacaktır. ~erilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

Limited u LGERIAN ,, vapuru 15 3 - Talipler Encümen kaleminden izahat alabilirler. 
Vapur Acentası ağustosta gelip LONDRA ve 8 12 17 21 2752 

Birinci kr:ı~n24~3es binası HULL için yük alacaktır. - Askeri fabrikalar umum miİ" 
ELLERMAN LINES LTD. S · J d•• ı•• "' •• d 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus· ıitana ıstiyen er Ur UguD en: 

tosta LIVERPOOL ve SW AN· Sütanalık yapmak istiyorum. 1 Eylul 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
SEAdan gelip yük çıkara· İhtiyacı olanlar Karşıyakada edileceği 11, 14, 16, 18 Temmuz 937 günlerinde ilin cdile11 
caktır. Hürriyet sokağında 53 No. lı 35 kalem çelik şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzuJll 

"LESBlAN,, vapuru 20 ağus· evde Mahmed kızı Bayan görüldüiünden mezkur Jlinlar hükümsüzdür. 
tosta LONDRA, HULL ve Zebraya müracaat etsinler. 17 19 "'-21 23 2836 


