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ATATÜRK, ORDUMUZU TEBRİK ETTİLER -------
Bugün, muazzam bir geçid 

yapılacaktır • 
resmı 

---------.--·----
Edirnede 300 kişilik bir ziyafet verildi. Ecnebi dev
letler erkanıharp/eri komutanlarımızı tebrik ettiler1 

1 ta n bul, 21 (il o"ıısi) Bii · 
vük: Üıııler Aıaıürk, Genel Kıırnı:ı) 
Da.kanı .Mareşa\ Ft·v:ıi Ç:ıkm:ık 
vıı~ıtn~ile or•lıımuzu tebrik t•tuıi~ 
''" manevrnlıırdo gördlikleri pik-ek 
liyokotteo ılolayı lc'\<'1..kür ") I··· 

mi~tir. 
Çorlu, 2 l ( floo;; ıı •İ nrnlıabiri 

nıi:ttlcn) L•·nclıi ılı·' 11.'tl•~r ı•rka 
nılınrhiyPi unııımİ}e rPiskrilc ııtı' · 

~enıiliterlcri, Trakya ınaıwnalnn 
nııia mflşalıede eyledild~ri bii) iik 

terakki hamlelerinden ve orılu ·ııu · 
111n tekimülüoılen koınutııulıırımı:r.ı 

tebrik etmi.lerdir. 
Edime, 21 (lltıııusi muhabiri · 

mi:ı:Jen) - Ecnebi devletler erkli· 
oıbarb heyetleri, bugün buraya 
gelmi~ler \'e merasimle karşılan· 
mışlardır. 

ikinci mıntaka umumi müfet· 
tioi General Kazım Dirik, misafir· 
ler şerefine üç yüz · kifilik bir ı:i· 
yafet verdi. Ziya(erttc komutanla· 
rımızla yüksek riltbedeki subayla· 
nmız ,.e manevralarda hazır bulun· 
mak üzere Ç<>rluya ı;elmio olan 

• eaylnlanmız hazır bulunmuşlardır. 
Çorlu, 21 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Manevraların cereyan .. 

Atatürk Derviş tepede harekatı takibedigor 
etmiş olduğu saba dahilindeki Sa· suai muhabirimizden: 
ray kazasında yarın (bugün) muaz· Yunan ordusu Gönelkurmay 
zam bir geçid resmi yapılacak ve baokanı Generıtl Papagoeun bir 
manevralara ietirak eden bütün gazeteye verdiği beyanat yanlış 

kıtaat, bu geç:id resminde bulu· olarak intioar ettiğinden Generel 
nacaktır. dün gene fzmir vapurunda Ana· 

General Papagosan beganalı dolu Ajansı baomubarririni kabul 
ganlış geçti ederek mezkur beyanatın tashihini 

lzı:rıir vapnru,21 (A.A.) - Hu· - Sonu 4 ncü sahifede -

Çin.Japon harbi hergün şiddetlenmektedir 

~angliayCla Çıkan yangın
lar bütün gece devam etti -----
Sahar ve Hopey siyasi meclisleri, Japonlar tara
fından dağıtılmış, Çintao borsası da kapatılmıştır 

Cenevre, 20 (A.A.) - Mil· 
letler cemiyeti (nezdindaki Çin 
sefiri doktor Hoo Cenevredeki 
beynelmilel talebeler evinde 
bir nutuk söyliyerek hali ha· 
zırdaki ahval içinde Nankin 
hükumetinin Milletler cemiye· 

tine karşı ihtiyatlı vaziyetini izah 
etmiş ve demiştir ki: 

-Mançuri meselesinde yap· 
tıtımız hatayı tekrar etmek 
istemiyoruz. O zaman muahe· 
delere itimad etmiş ve Mil
letler cemiyetinin tavsiyesini 
dinliyerck Mançuriyi tamamile 
düşman tarafından işgal edi
linciye kadar geri çekilmiştik. 
Mançuri ıhtilafındanberi bey· 
nelmilel ahlak o kadar alçal· 
nııştır ki, Milletler cemiyetin· 
den eskisinden daha fazla bir· 
Şey beklenilemez. 

Japon topçuları 
velelere tabii herzaman riayet Japonlar Nankov geçidine 
edecek, bunların ahkamına gö· 30 mil mesafede Suyungvan 
re hareket edecek ve bcynel- şehri civarında bir noktaya 
milel münasebatta bunlara la- vasıl olmuşlardır. Bu geçit 3 
yık oldukları mevkii vere- Çin fırkası tarafından müda· 
cektir. 

faa edilmektedir. 

Telefon: 2776 

HATAYDA 
İki Türk genci da

ha öldürüldü 
lstanbul, 21 (Husust)

Hatayda karışıklık ve taz
yik siyaseti devam ediyor. 

Son gelen haberler, gene 
iki Türk gencinin bıçakla
narak öldürüldüğünü bil
dirmektedir. ,-
Başvekilimiz 

B. Celal Bayarın 
telgrafına cevab 

verdiler 
İl..ll!!ad Vı·l.ili Cı·lal Bayara 

Jıruir 
l\luılu cllnirıizle :ıçılan ızmir 

fuarı \esile11ile aldı~ını trlyazı011a 

te~ekkür t'dnim. l\Jceailf'rile yük 
ek tıık.clirlcrinize ma..ıbar olan 
İzmir vali11ile belediye reisini 
tehrık ~cleı İm. f zmir fuarının sev· 
gili İwıir için faydalı bir mü:
essese ,.e ıizin kıymetli hiı:met· 

leriniz arasında canlı bir e. er 
olarak her sene daha yüksek ol· 
masanı dilerim. Baıveldl 

hmet İnönü 

r-----------------------------------

H 

Irak 
Harici siyasetini 
değiştirmiyecek 

Uzüm ve incir satışları 
üzerinde tetkikat yapıldı 

Vekilimiz bugün paraşüt 
kulesini açacak ve Ma

nisaya gidecek 

Vekilimiz dün vapurda t1erilen zigafette 
:;iehrimizde bulunan ve evclki ler yapmış ve akşam üzeri Kar~ı· 

akıam İzmir enternasyonal fuarını yaka önünde yapılan şarpi yarı~la· 
açan sayın İk.tı,,.ad Vekilimiz, dün nnda hazır bulunmu~, gençlerimizi 
ıehrimizde mühim iktıaadi tetkik· takdir ~tmiştir. 

Şarpi yarışları ve kupa maçları başladı 
1k.tısad Vekilimiz, üzünı kuru· 

mu ve' tanm satış :kooperatifleri 
birliğinin birinci.kordonda gümrük 
önünde yeni yapılan modern üzüm 
ve incir imalathane"ini ~örmüe ve 
çok beğenmi~tir. 

lktısad Vekilimiz deniz
ciliğimize yardım ediyor ·-·-· Yamanlar, Doğanspora2-0 galib, 

farpide de Refik kazandı 
lzmir yelken 

birincilikleri mü· 
eabakalanna ditu 
Karoıyakadıı baı· 

Iandi: .Müeaba.kaya 
altı şarpi igtirak 
etti. Bunlardan Re· 
f ik birinci, i';"iyazi 
ve Ha!o ikinci, 
Rahmi vo Fethi 
ÜÇ fi D CÜ geldiler. 

Möeabakalara bu· 
gün de devam edi· 
Jtcek, haftaya pa· 
zar günü finalde Vekilimizin /par gatile şarpi/er bir arada 
en fazla puvan alan oarpi İzmir Bayar, refakatinde vali, belediye 
birinciliğini kazanacaktır. reiei, mebuslar olduğu halde İpar 

İzmir birinci, ikinci ve üçiln· kotra&ile İımirden KaTşıyakaya 
cüeil, eylQJde T6rkiye yelken bi· geldi. Kotra yarıı mahallinde de· 
rincilikleri müeabakalanna İzmir mirledi. Vekil, müsabakaları bitir· 
namına iotirak edeceklerdir. nıio olan ıarpilerio göeterio geçioini 

İktıaad Vekilimiz B. Celil tııkib eyledikten sonra, yatta deniz· 

Sayın B. CP.lal Bayar, misafir 
bulunduktan 1zmirpalaııtan eahah· 
leyin çıkarak vilayete gelmiı ve 
vali B. l:'azlı Gülece ve az f!Qnra 
da kı~lada müetahkem mevki ko 
mutaoıoa ve belf'diye reisi B. Dr. 
Behçet Uza iadei ziyardte bulun· 
ınu~tur. 

Sayın B. Celal Bayar, öğle 

fizeri Türkofia direktörlüğüne git· 
mio ve direktör B. Ceınal Ziyadan 
mnhtelif iktuadi i~ler hakkında 

mahimal almıştır. Vekilimizin, l'ür· 
kofis direktörlüğiindeki tetkikleri 
iki buçuk saat kodar eürmü§tilr. 
B. Celal Bayar, Türkof is direk· 
törlüğünden çıktıktan ııonra İzmir· 
palasa gitmi~ ve biraz istirahat 
etmietir. 

Vekilimiz; saat on yedide üzüm 
kurumu tarafından l..ondraya ael'• 
kedilmek üzere Erna vapuruna 
yüklenmekte olan yae üzümlerle 
kavunlann amballijlarını tetkik et· 
mietir. Bu e onda eayıu Vekilimize 
üzüm kurumu müdürü İsmail Hak· 
kı Veral ile şehrimizdeki eaylavlar, 
Jktısad Vekületi İzmir teokilliııoın 
direktörleri ve gazeteciler refakat 
etmekte idi. Pasaport mevkiindeıı 
motörJe vapura geçen \'ekil, kap· 
tan tarafından i~tikbal edilmiş \ "c 

doğruca soğuk hava depularıoa gi· 
ılc rck i~tif eıli)en yaı razukı üzüm· 
lerinin Arjantin tnrzıntlaki amba· 
lajlnrrnı tetkik etmif, lfinleua,in 
bazı amhalfijlım açtırarak içlerin· 
deki üzümlere hakmıetır. 

Milletler cemiyeti veyıı misa· 
lini itham etmiyorum. Fakat 
onların devletlerin yapılma· 
sını arzu ettiklerinden fazla· 
sını yapmıyacaklarmı kabul 
etmeliyiz. Çinin Milletler ce· . 
tniyetine müracaat etmiyece· 

Pekin, 20 (A.A.) - Japon 
askeri makamları Nankin hü- - Sonu 3 ncü sahifede Yamanlar ve Doğanspor takımları 

f Tzfim kurumu müdürii Bay 
İsmail lJal.;kı Vera!, :ımbalfij, 
istif ve nakil i.,leri hııkkında Ve. 
kile izalıııt \"ermiştir. Bu arada 
ambalajlarda tesadüf edilen çürük 
salkımlnr m evzu haheolmuştur. Bay 
Celil Boyar, hu mc ele üzerinde 
ehemmiyetle durulması lizımgel· 
diğini iıaret ederek: 

- Her &andığa, amba1fijı ya· 
pıınlıann ieinıleriuin konması la· 
zımdır. Bu suretle dikkatsiz hare· 
ket edenler, kcndiliğioılen tesbit 

~ini veya Jıiç olmazsa uzak 
Şarktaki vaziyetten bu cemi· 
Yete malumat vermiyeceğini 

de söylemek istemem. 
Çin, son beş sene zarfında 

dersini almıştır. Ve keni sela· 
illeti için münhasıran Milletler 
tenıiyetinin misak ve muka
\telclerine, beynelmilel muahe
delere bel bağlıyamaz. Hükii· 
~etim hu muahede ve muka· 

kumetinin kontrolu altında 3 
.Çin fırkasının Pekin · Hang
kov demiryolu boyunca Liag· 
singde ve Pekinin 35 mil ce· 
nubu garbisinde kain japon 
mevzilerine doğru ilerledikle· 
rini bildirmektedir. . Muhasa
matın pek yakında başlıyacağı 
zannedilmektedir. 2 LÇin fır· 
ka:;ı Tientsinin 30 mil cenubun· 
da kain Masang 'şehrine vasıl 
olmuşlar . ve Tuliuscndeki Ja· 
pon mevzilerine karşı cephe 
almışlardır. 

---- - - - -==== =========-------- ciJeri kabul etti. Kendilerile baehı· 

Zirai vaziyet 
bu sene normaldir 

Zirai kombinalar yerine yeni şekil 
kombinalar ikame edilecek 

----------~----------Ankara, 21 [Ouauei) - Ziraat Baıı yerlerde çiftçi zarar görmüş 
Vekilimiz B. Şakir, bugün gazete i110 de, umumiyetle iyidir. 

mubabirl!!rine beyanatta bulun· Ziraat kombinalar yerine yeni 
mut ve: oekil kombinalar ikamen için 

- Zirıl naiyet normaldir. çalıııyoruı. Demiıtir. 

halde bulundu. Yana denizcilere 
pasta ve çay ikram edildi. 

Sonu 2 inci sahifede 
B. Celal Bayar, İzmirde de· 

nizcilige fazla ehemmiyet veril· 

Potasa 
meei lazım gt"ldigini söyledi ve r 
ıarpicilerin dilelı..lerini dinliyerek, 
liman idaresinin yeni teşekkül ede· 

11 LEIPZIGER,. markala po· 
tasa en çok rağbet kazan· 
mış potastır. 

cek deoiz kulübüne esaslı eurette 
yardım etmesi için liman müdürü 
B. Haomet DüJgeye talimat verdi. 

Deniz kulübü için yapılac.'ak 
20 fıtadan dördünün liman idare· 
ıinio tezgahlannda iuoa edilmek.le 
olduğu Vekile bildirildi. 

- Sona 2 inci sahifede -

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



Muallim kız 
Krıydcıı taıil ıniinascbetile selmiş bir munllimle konu,uyoruııı. llu 

mu:ıllinı , bir gl'rıÇ kıır.dır. En genç çağını, her türlii mahrumiyetlere '\"t"• 

rip de uı.ak Aoıufolu köylerine atılan bu ktz, benC'e ideal olnrnk aradı· 
ğınıız ve dü~ündüğümüz tipin ta kendisidir. Bence, Lu kadar ıoze. lıu 

kadar körpe bir kızın, dağ ba:ına çekilip dokuz ay, muayyen çocuk 
yü7.lcri ''e değişmiyen bir tabiaı dekoru iı;inde ya~nnıasrnn, tam mnnnsi· 
le bir kahramanlık, bir fedailik ılenebilir. O genç kız. içine girdiği mu· 
hitte, hüliiu yeni mef lıuın larrn, rejimin, cıımlıuriyetin ve ber;eyin en 
kuvvNli, en n"il müme ilidir. Taalıhiiıl edilen hu vazift!nin uıııddi k11r· 
şılığı çok az, manevi zevki ise çok lıiiyiikıiir. 

O orada, evvela lteuıli temayülleri, kendi ılinınğının kurdn~u hayal· 
ler ve kendi arzuları ile, yaui kendi kendisi ile mücadele f'diyor. Çünkii 
bir köyde bayat, düpedüz, gayet basit ölçüde bir ya~ayıştır. Hnllıuki, 

tahıil ;örmüş bir genç kızın, içıiıoai ve medeni bir mnlılCık olarak 
nelere ihtiyacı \'C ne kndar nrzu ve Jüşüuceleri vnrdır? Buulann hepsi· 
ni su turup dağa ve köye çekilıuek ise, her yiğiıe ııaeilı oluııyan bir 
feragate bağlıdır. 

Kô)Ün knfaaım, rulııınu, fir.iğini, hatta ve hatta claba ileri giderek 
yeni terbiyesini, ı;osyal bünyesini, çalı~ma ıuı, sıhhat korumasını ve 
lıerşf'yini o ynpacnktır. 

Memlekette diğer hütün münevverler, cli~er lıüıün mc~lek erbabı 

şehirlerde tekli üf eımi~tir. Hiçbiri köye gitmek i tenıiyor Ye bunıın 

içindir ki, küyii kurtnracak ve yeni kiiylüyii )tıpacak olan, nrlccc ilk: 
mektelı hol'asıdır ve ŞU senı; kızla ı>UUll t•rkd;: arkadaşıdır. 

Güzel bir usul! 
lngilterede Korno} şehrinde 

sabık hakimlerden Nikersen, 
sevdiği dostlarına "malik ol· 
duğunuz yumurtaları tek se· 
petle duvara asmayınız!" tav
siyesinde bulunurmuş. Sabık 

hakimin bu tavsiyeden mak· 
sadı, ancak öldükten sonra 
an) aşılmıştır. 

Hakim tam 51 milyonluk 
bir servet bırakmıştır. Bu mu· 
azzam servet İngiltereııin bü· 
yük ve küçük 100 küsur ban· 
kasına taksim edilmiştir. 

Öyle ya ... Bankaların iflası 
mümkün değil midir? Böyle 
bir vaziyette sabık hakim ser· 
velinin mühim kısmım iflas 
tehlikesinden kurtarmış olmak· 
tadır. 

Satlhk ada! 
lngilterede lskoçya sahille· 

rine yakın beş küçük ada top
tan veya perakende olarak 
satılığa çıkarılmıştır! 

Bu adaların en küçüğü tak· 
rihen yedi kilometre muhitin· 
dt.uır ve kıymeti <le ancak 
100 lngiliz lirasıdır. 

Bir adaya sahib olmak için 
100 İngiliz lirası çok birşey 
sayılamaz! 
Mercandan bir mabedi 
Hindistanın Mae şehrinde, 

Hind milyonerlerinden birisi 
bir mabed yaptırmıştır. Bu 
mabedin inşasınaa taş yerine 
çimento ile karıştırılmış mer· 
can kullanılmıştır. 

Para çokluğu, çok zaman 
akıl kıtlığını İcab ettirir! 
Çok zengin bir fakiri 

Liyonda, Nongolfye soka· 
ğında, elbisesi lime lime ol
muş ve baygın bir halde bir 
icadın ı bulunmuş ve hemen 
Edvar Heryo hastanesine nah· 
)edilmiştir. 

Kadının bir yığın paçavra 
halinde olan elbisesi çıkarı· 
lınca, muhtelif cins paralar· 
dan mürekkep 200,000 frank 
bulunmuştur. 

Kadın kendine geldiği va
kit: 

- Adım Jülyen Doyredir? 
Dilencilik ile geçınırım. Bu 
paralar da tasarrufumdur! De· 
miştirl 

AOustos sıcakları 
Bu sene memleketimizdeki 

11caklar, herıeneden fazla. 

Saime Sadi 

Fakat bu hal yalnız bizim di· 
yara mahsus birşey değili 
Fransada da gazeteler Ağus· 
tos ayının sıcaklarından şika· 
yet etmektedir. Pariste Ağus· 
tos ayı sıcakları arasında re
kor 1842 dt!ki hararettir. Bu 
sene de sıcak 36, 7 dereceyi 
bulmuştur. 

Buseneki sıcak henüz bu 
rekor derecesine varmamışlır. 

Mühim bir şart! 

Birleşik Amerikaya girecek 
olan yabancıların sarı ırktan 

olmaması, hastalıklardan ma· 
sun olması, muayyen bir mik· 
tar para sahibi bulunması, 

cürüm ve cinayet erbabından 
olmaması gibi, birçok şartlar 
vardır. Fakat bunlar arasın
da birisi nazarı dikkati çok 
calibdir: Amerikaya girecek
lerin nihayet 100 kilo ağırlığı 

geçmemesi lazımdır! 

Son zamanlarda, Alman
yanın Breslav şehrinden Ame
rikaya gitmiş olan bir kadın 
120 kilo olduğu için Nevyork· 
tan memleketine iade edil· 
miştir. 

B. Mussolini 
Romaya döndü 

Ganeta, 21 (Radyo) - Bay 
Mussolini ve Kont Ciano Pa· 
lermodan buraya, Pola kruva
zörile gelmişler ve otomobille 
Roma ya gitmişlerdir. 

Tay yareler çarpıştı 
Nis, 21 (Radyo) - Saat 

l 1,30 da Kan şehrinde bir 
hava kazası olmuş ve askeri 
bir tayyare bir spor tayyare· 
sile müsademe etmiştir. Tay· 
yarecilerden birisi hemen öl
müş ve diğerleri de ağır su· 
rette yaralanmışlardır. 

B. MiLan Hodza 
BUkreşe vardı 

Bükreş, 21 (Radyo) - Bu 
gün Bay Milan Hodza Y oko· 
vinaya vasıl olmuş ve Bay 
Tataresko tarafından karşılan· 
mıştır. İki devlet başvekili 
otomobille bir tenezzüh yap· 
mışlardır. 

Ta!> Ajansı mümessili 
Fuarın açılma merasjmine 

gelmiş olan Tas Ajansı Tür
kiye mümessili B. Stokliski 
yarın deniz yolu ile lstanbula 
dönecektir. 

Fuarı gezenler 
Bir günde 16, 142 kişi" 

tesbit edildi 
İzmir Enternasyonal fuarını 

ziyaret edenler, geçen seneye 
nisbetle daha fazladır. Fuar 
açıldığı gün, gece yarısına ka· 
dar 16, 142 kişi bilet alarak 
içeri girmiş ve sergiyi gezmiş· 
tir. Bu rakama, açılma töre· 
nine davet edilen iki bin kişi 

dahil değildir. Geçen sene ilk 
açıldığı gün fuarı ziyaret eden· 
lcr 12,600 kişi idi. 

Kı;ılayın yardımı 
Manisanın Tirkeş köyünde 

evleri yanan Ahmed oğlu Hü
seyin ve Mehmed oğlu Hil· 
miye, Kızılay Kurumu tarafın· 
dan 40 kar lira verilmiştir. 
Çoluk çocuklarile açıkta kalan 
harikzedeler, Kızılaym yardı· 
mından büyük sevinç duymuş· 
lardır. 

Kaza 
Avcı Mustafa yaralanarak 

öldü 
Tirenin Hacımehmedler kö· 

yünde feci bir kaza olmuş, 

Mustafa adında bir avcı çifte 
tüfeğile yaralanarak ölmüştür. 
Kaza, Mustafanın dikkatsizli
ğinden vukua gelmiş, zavallı 

adam dolu çifteyi karıştırır

ken birdenbire ateş aldır· 

mıştır. 

Mermi, Mustafanın kasığına 
isabet etmiş, kendisi derhal 
hastaneye yatırılmak üzere iz. 
mire g~tirilirken, fazla kan 
zayi ettiği için Gazieµıirde öl· 
müştür. 

Vapur 
Tetkik ediliyor 

.. 

lzmir liman işletme müdür· 
lüğü tarafından lzmir·Karşıyaka 
arasında işletilmek üzere Lon
dradan satın alınacak vapuru 
görmek ve muayene etmek 
~çin Londraya giden fen heyeti 
vapuru tetkik etmiştir. Vapu· 
run gerek muvazene ve gerek 
tekne itibarile iyi olduğu gö
rülmüş ve buna dair şehri· 

mizdeki alakadarlara malumat 
gelmiştir. Fen heyeti, şimdi 

vapurun makine aksamını tel· 
kik etmektedir. 18500 İngiliz 
lirasına satın alınacak olan bu 
vapur, makine aksamı da mu· 
vafık çıkarsa EylCıl sonlarında 
İzmire getirilecek ve İzmir-Kar· 
şıyaka arasında işlemeğe baş· 
lıyacaktır. -----
Fuar zamanı yapı-
lacak müsabakalar 

11·12 Eylulde lzmir muhte· 
lit takımı ile Üçüncü Umumi 
Müfettişlik takımı arasında 
Alsancak stadyomunda mühim 
bir fudbol müsabakası yapı
lacaktır. 

İzmir Çocuk Esirgeme Ku
rumu tarafından da fuar es
nasında bir (gürbüz çocuk) 
müsabakası tertib edilecektir. 

Mevlud 
Doktor muallim Ekrem Hay· 

rinin geçenlerde çok genç ve 
bahar çeığında ölen oğlu Pi· 
ran için bugün öğle namazın· 

dan sonra Hisarcamiinde mev
lud okunacaktır. 

Borsa heyeti 
Borsa idare heyeti Pazartesi 

günü toplanacak, üzüm, incir 
satışları hakkında görüşme· 

lerde bulunacaktır. 

'Kuru üzüm ihracat1 
başladı 

Yeni senenin ilk kuru üzüm 
mahsulü, dün 4500 kutu ola
rak Alyoti biraderler tarafın· 
dan Rea vapurile Anverse 
sevk ve ihraç '!dilmiştir. 

Yeni mahsulün ihracı mü· 
nasebetile limanda merasim 
yapılmış, bayraklarla süs
lenmiş bir şata yüklenen 
üzüm kutuları vapurların dü
dük sesleri arasında limanda 
dolaştırılmış ve Rea vapuruna 
ge .irilmiştir. 

Kutular, vapurun ambarına 
indirilirken bir şişe şampanya 
patlatılmış, merasimde bulu· 
nanlara bira ikram edilmiştir. 

\.. .) 

T avasta hububat 
çok iyi 

Denizli-Tavas yolu 
bozuktur 

Tavas, (Hususi) - Tavas· 
Muğla nrasında yeni yapılan 
yol açılmış ve otobüsler scf er· 
lere başlamışlardır. Bu yol, 
iktısadi bakımdan çok faydalı 
olmuştur. 

Tavas-Denizli yolu 
Tavas ile Denizli arasında 

yolun 15 kilometrelik kısmı 

çok bozuktur. Otomobiller ve 
kamyonlar hendek haline gel
miş olan çukurlar arasından 
güçlükle geçebilmekte, bir 
kısmı yolda kalmaktadır. Yağ· 
mur mevsimi yaklaşmakta ol· 
duğundan, bu natamam kısım 
bir an eve! ikmal edilmezse 
kışın bu yoldan geçmek ka· 
bil olamıyacaktır. 

Mahsul vaziyeti 
Bu sene gerek ilçemizde ve 

gerekse köylerde hububat 
mahsulü çok iyidir. Tütün az 
olmakla beraber kalite itiba· 
rile gayet nefistir. Mübayaat 
için gelen eksperler, tütünleri 
ekseriyetle birinci nevi olarak 
ayırmışlardır. Şimdi hertarafta 
denkleme faaliyeti başlamıştır. 
EylCı) nihayetine kadar denk· 
:eme işi tamamlanacaktır. 

Vicdansızlık 
KUçUcük çocuğu berbad 

etmiş .. 
Dolaplıkuyu mahallesinde 

Bayburtlu sokağında Musa oğlu 
Hüseyin adında biri, çirkin 
bir iş yapmıştır. Komşu ço
cuklarından beş yaşında Nüz· 
heli, beş kuruş verip kandır· 
mak suretile evine götürmüş 
ve hayvani hissiyatına uyarak 
küçük çocuğu berbad etmiştir. 
Hüseyin, tutulmuş, Ağırceza 
mahkemesine verilmiştir. Sorgu 
hakimliğince Hüseyinin, Türk 
ceza kanununun 414 üncü mad· 
desine göre muhakemesi is· 
lenmiştir. Bu maddede göste· 
rilen ceza on seneden yuka
rıdır. 

Denizlide bir yaralama 
vak' ası 

Denizli, (Hususi) - Şemikli 
köyünden Mustafa oğlu Rıza 
ile Ali oğlu Ahmed, koyun 
otlatırlarken kavga etmişler, 
Ahmed bıçakla Rızayı arka· 
sından ağır surette yaralıyarak 
kaçmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Kadınlar arasmda 
Kestelli caddesınde Recep 

oğlu Kağıp Abdurrahman kızı 
Meleğe hakaret ettiğinden ya· 
kalanmıştır. 

\ 

Konak iskelesi 
İnşa~t IT!eşelesin9e ._ 

ihtilaf yoktur 
İzmir liman işletme müdür· 

lüğü tarafından inşa ettiril-
mekte olan Konak betonarme 
vapur iskelesi inşaatında mü· 
teahhidle idare arasında ihti
laf çıktığı ve emaneten inşaa· 
ta başlandığı hakkında bir 
şayia çıkmıştır. Dün yaptığı· 
mız tahkikata göre böyl~ 
bir ihtilaf yoktur ve müteah· 
hid inşaata devam etmektedir. 
Bugünlerde betonarme kazık-
lar üzerine betonarme zemın 
döşenecektir. 

Yamanlar 2-0 Do
ğanspora galib 

- Başı 1 inci sahifede -
B. Celfil Baynr, yüzme havuzu 

i~ile de alakadar olarak, hn~ uzun 
nerede inşa edilcccğiui eordu. Ken· 
diııiııe bu husustu malüuıat verildi. 
Sayın Vekilimiz, ak~am geç vakte 
kadar }alto sporcularla samimi 
hasbılıallerde bulundu. 

Yüzme müsabakaları 
Bugün ııbalıleyin saat 9 Ja 

Knrşıyııkacla lzmir ) üzme lıirinci· 
liklcri müsaunkıılnnnıı lınşlanıı<'nk· 

tır. B. Celal Bayonn, miisahakalnrı 
tokiu eylemesi muhtemeldir. 

* * * Maçlar 
Fuar komitesi tarafından 

tertib edllen Fuar kupası maç-
ları, dün, Doğanıipor· Yaman· 
lar takımları arasında yapılan 
karşılaşma ile başladı. Ve 
oyunu Yamanlar . taklmı 2-0 
kazadı. Müsabakalar eliminas· 
yon usulile tertib edilmiş ol
duğundan Yamanlar takımı 
bu oyunu kazanmakla dömi
finale kaldı. Oyun, hakem Al· 
sancaktan Alaeddinin idaresi 
altında ve Doğansporun dev· 
renin 1 O uncu dakikasma kadar 
hakim oyunile başladı. Takım· 
lar şu kadrolarla çıkmışlardı: 

Doğanspor: Mahmud, Fethi, 
Abdutlah, Abbas, Halid, Yu· 
sur, Sabri, Halid, Fuad, Meh
med, Kemal. 

Yamanlar: Mazhar, Hakkı, 
Hakkı, Ahmed, Süleyman, Ali, 
İsmail, Mehmed, Hıkmet, Hi
dayet, Niyazi. 

Devrenin 1 O uncu dakikasın
dan sonra Yamanlar takımı 
güzel kombinezonlarla Doğan· 
spor kalesini sıkıştırmağa baş
ladı. 15 inci dakıkada Doğan· 
sporlular oyunu tekrar açblar. 
Yamanlar müdafaasını yarmağa 
muvaffak olamadılar. 22 inci 
dakikadan sonra oyun müte· 
vazin bir şekil aldı ve top 
nısıf sahada oynanmağa baş· 
ladı. 33 üncü dakikadan sonra 
daha düzgün bir oyun çıkaran 
Yamanlar takımı seri kombi· 
nezonlarla tekrar Doğanspor 
kalesini tehdide başladı ve 
37 inci ve 39 cu d ... kıkalarda 
biribiri üzerine iki sayı çıka· 
rarak devreyi 2·0 galib olarak 
bıtirdi. 

İkinci devrede Doğanspor 
takımı sakatlanan müdafi Ab· 
dullahtan mahrum olarak oyu· 
na iştirak etti. MEıaınafih daha 
düzgün bir oyun çıkardı. Ve 
bu suretle bu devrede hake· 
min ofsayt telakki ettiği Ya· 
manlar tak1mmııı iki golünü 
hesaba katmaziak devre ta
mamile golsüz geçti ve oyun 
bu suretle birinci devrede Ya
manlar takımının attığı iki 
golle nihayete erdi. 

Oyunu umumi bir bakışla 
tetkik edecek olursak şu ne· 
ticeye varırız: 

Her iki takım yaz münase
betıle çoktanberi oynamadık· 

!arından antrenmansızdılar. Bu 
yüzden oyun da heyecansız 

Vekilimiz bugün 
Manisaya gidiyor 

- Başı 1 inci sahi/ede -
edilmiş olur. A vrupaya çürük 
üzüm lıöııdermc.k, aleyhimizde ne· 
tice verir. Demiştir. 

B. İsmail Hakkı, ya§ üzüm 
ihracatında mahsulün muhafazası 

için mü~külata maruz k.alındığım, 
mezbahadaki deponun ihtiyacı kar· 
şılıyamadığını, soğuk ha,·a deposu· 
na şiddetle ihtiyaç olduğunu, ev· 
kiyat için frigorifik tertilınu 

havi \"apurlarımız lıulunmııdığındarı 
~evkiyatm çok pahalıya mal olılıı· 

duğunu, hin tonluk bir \'apurlll 
Selanik üzerinde ııcvkiyat yapılırsa 
büyük faydalar temin t'dilcbilc-ct'• 
ğini \ ekile hildirıııi~tir. 

Bay Celal Bayar demiştir ki: 
- Alsancakta şimendifer 

istasyonunun yanında bir so-
ğuk hava deposu yapalım. 
Sevkiyat için icab ederse va· 
pur da alırız, ve beş sene 
zarfında mahsulün yarısını yaş 
olarak ihraç edebiliriz. 

Şimdiye kadar sevkedilen 
yaş üzümlerimizin Avrupa pi
yasalarındaki vaziyeti hakkında 
izahat veren üzüm kurumu 
müdürü Bay İsmail Hakkı: 

- Gönderdiğimiz üzümler 
çok beğenildi. Polonyada ki-
losu 34, AJmanyada 22, Lon· 
drada 18·20 kuruştan satıldı. 
Fakat bize müstahsil de yardım 
etmelidir. Biz yaş üzümün ki· 
losunu bağda 4 kuruştan alır· 

sak, Avrupa piyasalarında da
ima muvaffak oluruz. 

Demiştir. 

Bay Celal Bayar, yaş üzüm 
ihracatında muvaffak olmak 
için ne lazımsa yapılacağını, 
çekirdeksiz üzümlerimizin Av· 
rupa piyasalarında tanınması· 
nm temin edilmesi lazımgel· 
diğini söylemiş ve yapılan iş· 
!erden memnun olduğunu bil· 
dirmiştir. 

İktısad V ckilimize vapurda 
bira ziyafeti verilmiştir. Vekil, 
müteakıben İpar yatile Karşı· 
yakaya geçmiştir. · 

Dün, Erna vapurile kurum 
tarafından 400 ton yaş üzüm 
ve 200 ton da kavun ihraç 
edilmiştir. 
Vekilimiz, bugün paraşOt 

kulesini açacaklar .. 
Kültürparkta inşa edilen para• 

şüt lulesi, bugün lktısad Vekili JJ. 
Geltıl Bayar tarafından meraııinıle 
açılacakbr. 

Meraeime saat 16,5 da istiklal 

marşı ile başlanacak, Türk H•"' 
Kurumu İzmir şubesi onursal b•t· 
kam vali B. Fazlı Güleç tarafııı· 
dan bir söylev verilecektir. Müte' 
akıben İktısad \'ekili B. CeHI lJ•• 
yar bir nutuk irad edeeek ve kut" 
deleyi keserek kuleyi açacakt1r. 

Paraşüt kulesinden ilk attaııı• 
tecrübeleri, açılma meraeimindeJJ 
sonra yapılacaktır. Tü.rkknşu par•• 
oütçü muallimlerinden B. AnuceJll• 
atlamalarda hazır bulunmak üıetf 
dün akoam Ankaradan şebriıııi-' 
gelmiştir. 

Vekil, bagün Manisaga 
gidecek 

Bugün Manisada üzüm bıtf 
ramı vardır. Bütün bağcılB~: 
bayrama iştirak edecek, l-19 

t' kevi tarafından bayram da"e t 
lilerine 150 kişilik bir ziyafe 

ver~.lecektir. ~ 
Uzüm bayramı, çok parl~ 

olacaktır. lktısad VekiliM'': 
Manisa halkının herhalde : . 
nisayı şereflendirmeleri h• eJ.: 
kındaki ricasını kabul eder .. 

11 
lstanbula hareketini bir i~e 
sonraya bırakmıştır. Bu sure .. 1 "ıoıı 
Manisalılann yapacakları ul"Je 
bayramı, herhalde f evka ~jl, 
parlak olacaktır. Sayın Ve b' 
akşam üzeri Manisadan ş~)e 
. . d" k l "atı rımıze onece ve par ı 

lstanbu)a dönecektir. el ....................... 
ve zevksiz geçti. "' 

Bugün öğleden sonraf ,t 
saat 15 den itibaren t 
kupası için Ateş • Deıniı1 1,~ 
ve Üçok · Alsancak takııSl 
karşılaşacaklardır. 
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Asiler, milislere tonlarca 
bomba atmışlardır 

-------
Satanderden kaçanlar çoğalıyor. Fransız kon· 

solosu da şehri terketmiştir 
Bayan, 21 (Radyo) - Sa- dün havanın fena olmasına Asiler, ileri hareketlerine 

tander belediye reisi buraya rağmen düşmanın tahrip ettiği devam ederek yeni mevziler 
gelmi~tir. Satanderden bir kı· _k_o_:· p_r_ü_Ie_r_ta_m_i_r_e_d_i_I m_ı_· ş_ti-:r ·==-~=---=iş~g-::-a-::l _e-=t=m=iş=l=er::.d_ir_. ____ _ 

sııu memurlar ve hu meyanda frak, harici siyase. 
Fransız konsolosu buraya gel-
mişlerdir. tini değiştirmiyecek 
Kaçanlar, hergün biraz Jstanbul, 21 (Hususi) -

daha çoğalıyor.. Irak elçisi B. Şevket, bugün 
Paris, 21 (Radyo) - Havas matbuat mümessillerine beya· 

Aiansı bildiriyor: natta bulunmuş ve Irak kabi-

Vekiller Heyeti 
DUn Floryada toplandı 
İstanbul, 21 (Hususi)- Ve

killer Heyeti, bugün Başbaka
nımız general İsmet f nönünün 
riyasetinde Floryada toplan· 
mıştır. Bilbao civarındaki Santa nesinin değişmesile Irak ha· 

Olana kasa.bası asilerin elin: rici siyasetinde hiçbir tebed-
geçmiştir. Satanden.leki ~abıı dül vukubulmıyacağını söyle· 
müstahkem mevkiler de ışgal miştir. 

Rus tayyarecileri 
Araştırmalar devam ediyor 

edilmiştir. Marmara da 
Salamanka, 21 (Radyo) Görülen meçhul deniz· 

Satander üzerine ileri hareket altı gemısı .. 
<levanı etmektedir. Bugün iki İstanbul, 21 (Husu:,İ) -
silah deposu iğtinam t'<~i\- Marmar:ı<la görülen meçhul 
miştir. General Alonco kıt <ı· denizaltı gemisinin, Bulgaristan 
ları, Astorya cephesindt":n ileti hesabına İtalyada yapılmış ve 
harekete başlamıştır. Yamaya gitmek üzere yola 

Kalançıya · Satander yolu çıkmış bir gemi olduğu söyle-
Üzerinde ilerliyen bu kıt'alar niyor. 

şehre 35 kilometre yaklaş· Spor teşki lafı 
ınışlardır. İstanbul, 21 ( Hususi ) 
Havaların fevkalade bozuk S k·ı~ 1 b"l por tcş ı atı o mıyan o ge-

olmasına rağmen ileri hare· lerde birer spor bölgesi ku· 
ketler devam etmektedir. rulması takarrür eylemiştir. 

A . t vareler milisler üze- J / l sı ayJ l spanyo vapur arı 
rine tonlarla bomba atmak· j • • • • • 
t d l Bırı Halıce çekılmış, diğeri 
a ır ar. ) 1 de batmak üzere 1 

Sen·Jan-Doloz, 21 (Radyo -
1 Asilere mensub tayyareler Sa- fstanbul, 21 ( Hususi ) -

k kl .f. · 1 Bozcaada açıklarında torpille· tandere teslim olma te 1 ını 
havi beyanı:ıameler atmışlar ve nen ve kaptanı tarafından ka-
Milislere teslim olmalarını lav- raya oturtulan lspanyol vapuru 

· batmak tehlikesindedir. siye etmişlerdir. Bütün ası 
ispanyada Satander cephesi Çanakkalede İtalyan vapu-

k d runu batıran lspanyol vapuru zaferi şenlikleri yapılma ta ır. ı 
Bayon, 21 (Radyo) _ Sa- da herhangi bir muhataradan 

b k k. 1 masun kalmış olmak için bu 
tander civarından i_r.ço ı~· 1 
seler buraya gelmış ve vazı- gün Halice alınmıştır. 
yetin Satanderde karışık ol- j Amiral Horti 
duğunu bildirmişlerdir. Birkaç güne kadar iyileşiyor 

Şehirde su ve erzak azal· j Peşte, 21 (Radyo} - Amiral 
mıştır. . 1 Hortinin sıhhi ahvalinin endişe 

Bayon, 21 (Radyo) - lngi- I verecek halde olduğu hakkın· 
liz Bobi vapuru 500 yaralı I daki haberler resmen tekzib 
getirmiştir. Bunlar, Satander edilmiştir. 
cephesinde yaralanmış olan Amiral Horti halen bir so 
milislerdir. ğuk algınlığından mustarıbtir; 

Madrid, 21 ( A.A. ) - Ca· 1 fakat bir iki gün içinde sa
rabanchel mıntakasında milis· ~ raydan çıkabilecektir. 
ler son gün terde kaybettikleri 1 ispanya sefiri 
mevzileri ele geçirmeğe teşeb· Beyanatta bulundu 
büs eden as:lerin bu taarru· lstanbul, 21 ( Hususi ) 
zunu geri püskürtmüşlerdir. İspanyanın Ankara sefiri, bu-

Salamanka, 21 ( A.A.) - gün matbuat mümessillerine 
Radyo Nationalin bildirdiğine 1 

beyanatta bulunmuş ve: 
göre, Satander cephesinde - Hariciye Vekilinizden, 

... ispanya gemilerinin himayesini 
ANADOLU istemiş değilim. 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazı;anı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi nefriyat ve yazı itleri 

Müdürü: Hamdi ' i17.het Çnnçar 

idarehanesi: -
İımir İkinci Beyler soka~ı 
C. Halk l'artisi bina ı içinde 

Telgraf: f zmir - ANADOLU 
l'elefon: 2776 ·• J>osta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılhgı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ilcreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru§tur -Gflna geçmiı nüahalar 25 knruıtu?, 

---ANADOLU MATBAASINDA 
.., BASILMIŞTIR ··-----------

Hükumetiniz yapacağını bi
lir. Yalnız umumi şekilde gö· 
rüştüm. 

Demiştir. 

İstanbul 
Esnaf cemiyetleri mümes

sillerine ziyafet verildi 
Fuar münasebetile şehrimize 

gelen lstanbul esnaf cemiyet
leri mümessilleri şerefine, İzmir 
işçi esnaf birlikleri kurumu 
tarafından dün bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Çayda, Parti Başkanı namı
na Avukat B. Ekrem bulun
muş, esnaf cemiyetleri mümes
sillerile samimi hasbıhaller 
yapmıştır • 

Moskova, 20 (A.A.) - Teb
liğ: 19 Ağusto tarihinde N-209 
tayyaresindcn hiçbir radyo 
işareti alınamamıştır. Krasin 
buzkıran gemısı Alaskanm 
~imaline doğru ilerlemektedir. 
Moskova saatile 19 Ağustos 
saat 12 de 160 derece tuli 
garbi ve 71 derece arzı şima
li de kuvvetli bir sis tabakast 
içinde seyrediyordu. Tayyareci 
Gradzianski Dudinkoya tayya
reci Golovin lsetiumene var
mıştır. Sovyet hükum~tinin 
malumatı üzerine şimal yolları 
merkez idaresi Amerikada Ko· 
solidadet firmasından büyük 
bir deniz tayyaresi satın al-
mıştır. Bu tayyare tanınmış 
Amerikan kutup kaşiflerinden 
Vilkinsin fili idaresi altında 
araştırmalara iştirak edecektir. 

Kacakcılık 
' ' Ankara 20, (A.A.) - Ge-

çen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı 8 kaçakçı, 
814 kilo gümrük kaçağı, 55 
Türk lirası, 3 tabanca, 33 
kaçakçı hayvanı ele geçir
miştir. 

Şili hükumeti 
ltalyaya 2 kruva. 

zör ısmarladı 
Santiyago, 21 (Radyo) -

Şili hükumeti İtalyaya iki kru
vazör ısmarlamıştır. Bu sefine· 
ler kısa bir zamanda teslim 
edilecektir. 

Zagrebte 
Tasarruf sandıkları kongresi 

Belgrad, 21 (A.A.)-4 Ey· 
lulde Zagrebte Sa Majeste 
kralın himayesinde beynelmi
lel tasarrut sandıkları kongresi 
açılacaktır. 

Esrar kaçakçısı 
Yakalanarak adliyeye 

verildi 
Manisanın Eğriköy halkın

dan Adil adında birisi, tütün 
ve esrar kaçakçılığı yaparken 
Jandarmalarımızca yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Ôtedenberi kaçakçılığı şid· 
detle takib eden karakol komu· 
tanı B. Mehmed Çetinerin 
hizmet ve faaliyeti takdire şa· 
yandır. 

Doğum 
Anadolu Ajansı lzmir şubesi 

memurlarından B. Agah Bar· 
tunun dün bir kız çocuğu dün· 
yaya a-elmiştir. Yavruya uzun 
ömürler diler, ana ve babasınl 
kutlularız. 

Mussolininin nutku etra-Çin.Japon harbi 
şiddetleniyor - - .... ___ _ 
Başı 1 inci sahifede ı tında mütalealar 

Tokyo, 20 (A.A.) - Bu sa
bahki kabine toplantısında 
blitün Japon iktısadiyatının 
seferber edilmesine dair ba7.ı 
planlar müzakere edilmiştir. ' 
Başvekil matbuata beyanatta 
bulunarak japonyanın hedefi 
Çin ile Japonya arasında bir 
iş birliği vücudc getirilm~k 
oldu2'unu ve Japonyaııın bu 
işe bir üçüncüyü karıştırma· 

mak hususundaki kararında 
ısrar ettiğini söylemiştir. 

Şanghay, 20 (A.A.)-Japon 
harb gemileri bugün öğleden 
sonra Şanghayın garbindeki 
Çin mevzilerini bombardıman 
etmeğe haşlamışlardır. Japon
lar f ngilizlere ait olan Bread· 
vay Mandions binasını mülte· 
ciler için bir kamp haline if· 
rag etmişlerdir. 

Şanghay, 20 (A.A.)- Saat 
7,45 de 11 Çin tayyaresi Hon· 
ken üzerinde uçarak Japon 
umumi karargahını bombardı
man etmişlerdir. Pek yüksek
ten uçan Çin tayyareleri Ja
pon bataryalarının şiddetli 

ateşine maruz kalmışlardır. 
Vaşington, 21 ( A.A. ) -

Bahriye nezaretinin Augusta 
hadisesi hakkında aldığı ra· 
porda Amiral gemisine isabet 
eden bombanın Çin mevzile· 
rinden atıldığı zannedildiği 
bildirilmektedir. 

Amerika hükumeti hadiseyi 
doğrudan doğruya Mankin 
nezdinde protesto etmiyecek 
fakat Amerika general konsa· 
!osu .Şanghay Çin makamlan 
nezdinde ciddi teşebbüslerde 

bulunacaklardır. 
Şanihay, 21 ( A.A. ) -

Çıkan yangınlar bütün gece 
devam etmiştir. Bu sabah fe

cirle beraber Japon harp ge· 
mileri Çin mevzilerini tekrar 
bomardıman etmeğe başla· 

mışlardır. Çin ve Japon tay· 
yareleri arasında bir hava 
muharebesi olmuştur. Bir Çin 
tayyaresi yere düşmüştür. Pi
lotu paraşütle atılarak haya· 
tını kurtarmıştır. 

Şanghay, 21 ( Radyo ) -
Tu · Tungta İngiliz pamuk de
polarında bir yangın çıkmıştır. 
Bu kısımda bir Fransız zırh· 
lısı vardır. 

Bugün Japon donanmasının 
Tu · Tungu bombardıman ede
ceği tahmin edilmektedir. 

Pekin, 21 (Radyo} - Sa· 
har, Hopey siyasi meclisleri 
Japonlar tarafından dağıtılmış 
ve bu iki meclis, Pekindeki 
idare meclisine ilhak ulun-
muştur. 

Çintav borsası dün kapatıl· 
mıştır. 

Şanghay, 21 ( Radyo ) -
Amerikan tebaasından 1100 
kadın ve çocuk Vantungtan 
gelmiş ve IAmerikan bandıralı 

(Reis Ruzvelt) vapuruna bin· 
dirilerek, Hong· Konga sevke· 
dilmiştir. 

Şanghay, 21 (Radyo) - Ja· 
pon hava kuvvetleri Nankin 
üzerine bir akın yapmışlar ve 
şehri şiddetli surette bombar
dıman ederek birçok hava 
torpilleri atmışlardır. 

Tokyo, 21 (Radyo} - Bü· 
tün Japon fabrikalarında hali 
harb faaliyeti ilan edilmiştir. 

Şanghaydan alınan haber· 
lere göre, Sovyetler Çin or· 
dusuna her türlü harb yardım
ları yapmaktadırlar. 

Berlin 21 (Radyo) -Almau 
mehafili Çinde Alman askeri 
talim heyetinin Çin askeri 

. .._.. 

Alman, /ngiliz ·ve Fransız gazeteleri, bu 
hususta uzun yazılar yazıyorlar 

Roma, 21 (Radyo} - Bay 
Mussolinin nutku bütün ltal
yanlar tarafından dinlenmiştir. 
Siyasi mehafil , bu nutuk üze
rine heınl.":n mütalea d~ı ıııe· 
yanına başlamıştır. 

Alman gazerderi de, Mus· 
solininin sözlerinin yeni bir 
sulh havası yarattığını yazmak
ta ve Alman-ltalyan dostluğun· 
dan da bahsetmektedirler. 

Berliner Tağblat: 
"Asyada cehennemi bir kı

yametin koptuğu şu sırada 

Avrupanın anlaşması takdire 
şayandır. 

Mussolininin nutku sarihtir; 
mazi unutulmuş iÖrÜnmek
tedir.,, 

Volkişer Bcobahter de: 
"B. Mussolini sözünü söyle

miştir ve cevap vermek sırası 
ötekilerindir.,, demektedir. 

Londra matbuatı da bu nut
ku tahlille meşguldür. 

Deyli Meyi: 
"f ngilterenin İtalya ile uz· 

taşması zamanı gelmiştir. Çün
kü bu mecburidir; İtalya ile 
hudutlarımız vardır. B. Musso
lini milletini temsil etmekte· 
dir. İngiliz - hal yan ihtilafı 
esaslı bir ihtilaftan ziyade bir 
sui tefehhüm eseridir,, de-
mektir. 

Fransız gazeteleri de bu 
tuktan bahsetmektedirler. 

Liberte: 

nu· 

....................... 
başında bilfiil harbe iştirak 

ettiği hakkınki haberleri tek
zib etme.ctedir. Çindeki lngi· 
liz, Amerikan ve İtalyan as
keri heyetleri gibi Alman 1 

heyeti de bitaraf kalmakta· 
dlrlar. 

Tokyo, 21 ( A.A. ) - Per
şembe günü gece yarısı Sang· 
sintienin 24 kilometre cenu
bunda Pekin-Hankov demir
yolu üzerinde Japon kıt'alarile 
Merkezi Çin hükumetinin gön
derdiği mühim kuvvetler ara· 
sında ~iddetli muharebeler ol· 
muştur. 

"Şanghaydaıı gelen lop ses· 
lcri, Bay Mussolininin nutkunun 
bir aksi sadasıdır. Sulh için 
henüz vakit vardır; Avrupa 
dtvldleri, ar3larıııda ihtilafları 
artık halletrııc:":lidirler ... 

Demektedir. 
Paris, 21 (A.A.) - Matbu

at Mussolininin Palermoda 
söylediği nutuk hakkında tef
sirlerde bulunmaktadır. De La 
Rocguein naşiri efkarı olan 
Petit Journal gazetesi di
yor ki: 

"Mussolininin nutku gururla 
doludur. Duçenin, Çemberla· 
yının uzattığı ele sarılacağını 

zannedenler inkisara uğramış
lardır. ltalya ile Almanya ara
sındaki tesanüd bilfiil tecelli 
etmektedir. Nutku dinliyenler 
bunu anlamışlardır. Çünkü 
bunların "yaşasın İspanya., 
diye bağırdıkları işitilmiştir.,, 

Epogue gazetesi yazıyor: 
Habeşistan meselesi halle· 

dilıneden eve! Avrupada ya
pıcı bir hava yaratmanın ka
bil olmadığı :rnlaşılıyor. Mus· 
solini yolun üstünde bu he
defe varnıağa mani olacak 
neler varsa hepsinin kaldırıl
masını arzu ediyor. 

Figaro yazıyor: 
11Mus~olini herkesin ltalyayı 

büyük bir müstemlekeci ola
rak tanımasını istiyor. Duçenin 
tarzı hareketini anlıyoruz. Fa
kat İtalya şunu bilmelidir ki, 
büyük bir devletin yalnız hak
ları değil, aynı nisbette vazi· 
feleri de vardır. Bu vazifeler· 
den birincisi takib ettiği si
yasette miisaadekar hareket· 
lerine de basiretle kullandığı 
lisanda mutedil olmaktır. Hal· 
buki Mussolini ekseriya ipi 
koparacak derecede germeyi 
ve fakat tehlikeli oyunlar oy· 
namayı seven bir adam hissi
ni vermektedir. 

Tayyare 
müsabakasını 

ltalyanlar kazandılar 
Paris, 21 (Radyo) - Paris Nankin, 21 (A.A.) - San· 

tral Nevs Çin Ajansı bildiri· 
yor: 

"Çin kuvvetleri Şanghayda 
yeni muvaffakıyetler kazan
mışlardır. Japon kıt' alan bu
rada Soosov körfezinin şima· 
linde beynelmilel imtiyaz mın· 
takasına kadar geri püskür· 
tülmüşlerdir. Japon kıt'aları 1 
şimdi takriben 8000 metre 
uzunluğunda ve 1000-1500 I 
metre derinliğinde u7.un bir 
yay şeklini almışlardır. 

Şam ve Şam - Paris arasında 
1 açılan uçus müsabakasını ltal· 
~ yan tayyarecileri kazanmışlar
T dır. Kolonel Kopini birinci, 
1 Fiyori ve Lakini ikinci ve B. 

Mussolininin oğlu ile miralay 
Yenireo üçüncü gelmişlerdir. 

Perşembe günü 'Çinliler iler
liyerek Vard sokağının niha
yetindeki Sun Sing pamuk 
fabrikasını işgal etmişlerdir. 
Japonlar, şimendifer hattı ci
varındaki tramvay deposuna 
doğru gerilemişleri. 

Japonlar Pootunga yeniden 
a&ker ihraç etmek istemişler
se de geri püskürtülmüşlerdir. 

Bir Japon tayyaresi Şapei 
üzerinde uçarken yere düş· 
müştür. Şapei üzerinde uçan 
Japon tayyareleri birçok bom
balar atarak şehirde yangın· 

lar Çlkarmışlardır. 
ilk tahminlere göre, Japon· 

ların zayıatı 2300, Çinlilerin 
zayiatı 800 kişidir. 

Çinin şimaline mühim mik· 
tarda Japon takviyeleri gel· 
mektedir. Katuda muharebe
ler olduju bildirilmektedir. 

Bırinciye bir buçuk, ikinciye 
bir milyon ve üçünciiye de 
beşyüz bin frank mükafat ve· 
rilecektir. 

Fransız tayyarecisi, tayyare· 
sinin motörü sakatlandığından 
Şamda kalmıştır. 

lngiliz tayyarecisi de fena 
bir havaya maruz kalmıştır. 

İtalyan tayyarelerinden biri 
de .Şamda parçalanmıştır. 

Tayyareciler, Pariste parlak 
surette karşılanmışlardır. 
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Şehirden röportajlar: 

Fuarda 
ların 

çalışan 
yatak 

k Bugün muazzam bir geçid 

·-·-· 
Karşıyaka gazinosundan bir ses yükseliyor: Ha
nım teyzeeeeee, yidin beni, yidin.. Dök türü 

döktürü döktürü heeeeeey! 

Bir vapur Alsancak iskelesine yanaşırken 
Fuar açılmadan bir gece 

evcldi. Kaqıyaka vapuruna 
bindim, karşıya geçiyordum. 
Biıyük bir yorgunluk, kafamın 
içiııdt!n başlıyarak bütiın ada
lelerimi dolaşıyordu.. Denizin 
sükuneti üstünde .. Şurada, bu· 
rada merak eı babından veya 
balıkçılardan bir kısmının san
dalla balık tutrnağa çalıştık

ları görülüyor. 
Vapurun burun tarafından 

yayık bir ağızın tavanına vura 
vura yükselen çatlak bir ses, 
alabildiğine şarkı söylüyor. 
Bu.;ccc çnmlarda dal ak ne olur 
Felekten bir gece çalsak ne olar 
Denize mehtaba dahak ııe olur 

Şarkının tamam burasında 
gcmının yanıbaşından geçen 
bir balık.;ı cevab verdi: 

- Denize dalınca dekatri
yanın kaç olduğunu anlarsın. 

Gayri ihtiyari güldüm. Bizim 
aşık, rüzgarını, havasını almış 

bir yelkenli gibi, hiç de aldır· 
madan bu defa gazele başladı. 
Deıı neler çekmekteyim bilsen dili 

divaneden! 

Yanıbaşımda oturan - isim 
lazım değil· ve edebiyatla 
epeyce uğraşmış bir zat de. -
hal ilave etti: 
Öyledir zahir ko·rnlmu~eun bu :ebi 

meyhaneden 

Vapurumuz Pasaport iske
lesine gelmişti. Buradan va: 
pura yeni bir yolcu partisi 
biniyordu. Aralarında, hergün 
Karşıyaka vapurlarında rast 
geldiğim genç bazı kızlar da 
vardı. Bunlar Karşıyaka vapu
runun kuyuya sallanmış gibi 
görünen alt kamara merdive
ninden, birer birer, gülüşe 

iÜlüşe aşağı indiler. Bulundu
ğum yerden onları görebili-
yordum ... Yanımdaki zat: 

- Fuarda çalışıyorlar, dedi, 
bütün dekorasyon bunların ve 
arkadaşlarının elinden geçti. 

Yorgunluktan bitmiş görü
nüyorlardı. Aralarında zarif 
uzun boylu bir genç kız, ka
napeye uzandı, dizlerini büktü 
ve çantasını yastık makamında 
başının altına koydu, gözlerini 
kapadı. Diğer bir arkadaşı da 
yanı başındakine, bir üçüncüsü 
de karşı kanapeye uzandılar 

ve onlar da gözlerini kapadı
lar. Tatlı bir uyku, onları 

birdenbire alıp götürüverdi. 
Kış günleri bu vapurun alt 
kamarasında, meyhaneden zor 
kurtulmuş olan akşamcıların 
horuldadıklarını görmüştüm. 

Fakat ayni kanapelerin genç 
kızlara bir karyola ve ayni 
kamaranın küçük ve seyyar bir 

Karşıyaka 

otel olabileceğin\ hiç hatırla

mamıştım .. Bu uyku faslı Kar
şıyakaya kadar devam etti. 
Vapur iskeleye sarhoş gibi 
omuz çarpınca fırladılar. 

- Ayy - dediler - gelmişiz 
çocuklar! 

Sahile baktım, gazino tık· 

lım tıklım. Sahnede bir kolun
dan mahrum, beline kadar 
çıplak, başına Hin<l fakirleri 
şeklinde kırmızı sarık sarılı 
bir adam .. Karşısında da, gene 
beline kadar çıplak diğer bir 
adam. Sarıklısı, hem ipnotiz
macı, hem manyatizmacı, hem 
bilmem neci imiş. Elindeki 
bir huniyi karşısındakinin çıp
lak göbeğine dayamıştı, 

-Ôhhö de, öhhö deeeeeel 
Diye diye bağırıyor ve kar: 

şısmdaki "öhhö,, dedikçe hu· 
ninin ucundım sular fışkırıyor· 
du. Halk da bunu gördükçe 
kahkahaları basıyordu. Bizim 
sahne artisti bu defa, ağız 
içinde yumurta pişirmek tec
rübesi yaptı. Daha sonra bir 
kılıcı sapına kadar gırtlağın· 
dan indirdi va alkış tufanı 
arasında biri bağırdı: 

- Yağma yok, yutmayız!.. 
Hipnotizmacının öyle bir 

şivesi de vardı ki, sormayınız 
karilerim. Takır, tukur bir 
şeyler.. Kelimeler ağzından 

tahta parçaları gibi yuvarla· 
nıyordu. 

Derken, o çekildi, sahneye 
saz geldi. Artık ben de bir 
köşeye oturmuştum. Fasıl baş
lamıştı. Müşteriler arasından 
bir ses yükseldi: 

- Hanım teyzeeee; kııııız, 
hanım teyze .... 

Hanende kızlar, hep sesin 
geldiği tarafa baktılar. Orada 
arkadaşları ile masa kurmuş 
bir genç vardı. Onların bakışı 
üzerine o da sözünü tamam· 
ladı: 

· - Yidin beni, yidin ... 
Bu söz, koskoca bir a-azino 

halkını kahkahalara boğmuştu. 

gazinosu 

Genç, bir aralık, arkadaşına 
döndü: 

- Hasan - dedi · keyfe gel
din amma paraları verirken 
görürsün keyfin nasıl olduğu· 
nu?, Alimallah kafamız topaç 
gibi dönecek. 

Ben de dahil olduğum hal
de herkes gülüştü. Hanende 
bayanlardan biri şu şarkıyı 
teganniye başlamıştı: 

- Ne gelen var, ne ha
ber .. ilh .. 

O genç derhal cevabı bastı: 
- Mektub yaz, mektubl... 

Çabuk gel, bekliyorum del.. 
Gelmezse beddua et de verem 
olsun. 

Hanende kız duramadı, gül
dü. Gencin hazır cevablığı 
üstünde imiş: 

- Gülersin ya - dedi - ta· 
bii gülersin.. insan hazırlop 
çareyi bulur da gülmez mi? 

Bir az sonra teganni sırası 
bir başkasına gelmişti. Bu, en 
iyi sükse yapmış, güzel bir 
bayandı. Bizim genç seslendi: 

- Haydi bakalım, seni de 
görelim Anşibus abla!. Ne 
söyliyeceğini biliyor musun ya? 

Başlar yine hep ona çev
rildi. O tutturdu: 

- Döktürü döktürü döktü
rü heeeeyl 

Hanende teganniye başlar· 
ken o son ihtan yaptı: 

-Döktürü dökturü derken 
ellerini de kaldırmayı unutma!. 

Vakit geçiyordu. Kendi ken
dime: 

- Halk eğleniyor ·dedim
amma, çc,ktan uykuya vaı mış, 
kafayı çekip sızmış olanlar da 
ayrı .. 

Kalktım, yürüdüm, uzaktan 
gene o gencin sesi geliyordu: 

- Bana bak Japon entarili .. 
Sakın kıskarı ma, beni senden 
evci şu Anşıluş yidi. 

Gayri ihtiyari güldüm: 
- Afiyetler olsun! 
Dedim. Çimdik 

istemiştir. lara bindirilmiş olan topçu ile 
General demiştir ki: takviyeli alay da süratle saray 
"Trnkyada cereyanını takih 

etmekte olduğumuz manevralar garb mıntakasına kaydırılarak 
bize dost ve müttefik Türk ordll· bu istikamette taarruza memur 
su bak.kmdak.i hayranlığımızı gös· edilmiştir. 
termck \'C herek kıtaatın gerek Bu alayın da taarruzu ileri-
zaLitan kadrosunun talim Ye ter· !erken manevranın bitim saati 
biye, evk ve idare ve bakım gibi gelmiş olduğundan harekat 
mulııı•lif ımholanfa takib erlilya saat 15 de niha"-ıet bulmuş ve 
u. ullleriu ıııiikemrıwliyctini tııkılir ı 

verilt•n emir üzerine kıt ' alar cınwk fır~atını balı şı· ııi . 

Bu manevralar ayrıca bize 
Tiirk ordusunun teşk latı, ta · 
linı Vl! terbiyesi Vt' şeflcrile 

zabitlerinin kıymet; noktasın· 

dan en mükemmel bir ordu 
olduğunu müşahede etmek 
imkanını vermiştir. 

Bilhassa nazarı dikkatimizi 

ordugahlarına ç~kilmişlerdir. 

Açkeri İıarekcitın hulasası: 
Bugünkü cereyan eden ha· 

rekat esnasında kır rnuı ve 
mavi tayyareler avcı tayyare· 
leri himayesinde hasımlarını 
bombalamışlar ve y~r muha· 
rebesine iştirak etmişlerdir. 

celbeden bir noktayı işaret Diğer günlerde olduğu gibi 
etmek isterim. O da zabitleri- bugün de Atatürk sabahtan 
nizin inisiyativ kudretini ar· 
tırmak ve kendilerini seri ka· 
rarlar alıı ağa mecbur etmek 
için bu manevraların cereyanı 
esnasında ordu şeflerinin evel
ce düşünülmemiş vaziyetler 
ihdas etmek hususunda gös

itibaren manevra harekatını 
yüksek bir alaka ve dikkatle 
takib buyurmuş ve Atatürkün 
yanlarında subay ve erlerin 
heyecan ve şevki bir kat da· 
ha artmıştır. 

Ordumuz geceli gündüzlü 
devam eden bu manevrada terdikleri dikkattir. 

Bu tarzda karar vermek ve yüksek bir kudret ve kabili-
mesulyeti üzerine almak duy
gularını inkişaf ettirmek için 
en mükemmel bir yoldur. 

Çorlu, 21 (A.A.) - Dün 
manevra sahasında cereyan 
eden askeri harekat şudur: 

Dün mavinin Bağçar sırtı 

194 orta bayır hattında bulu
nan ileri mevziini işgal eden 
kırmızı kuvvetler bugün için 
mavinin Saray şimalinde Ko
vacık ve Sarayın bir kilometre 
kadar garbı beklemesi küçük 
Manıka ve şarka doğru tem
didi hattında bulunan asıl 
mevziine taarruz etmek üzere 
dün öğleden itibaren keşiflere 
başlamış ve bu sabah edin
diği malumata göre, saat se
kizden dokuza kadar mavi 
taraf yerlerine ve gözetleme 
yerlerine topçu ateşi yap: i
m ıştır. 

Müteekıben dokuzdan 9/35 e 
kadar kırmızı piyadenin hücu· 
munu hazırlamak üzere mavi 
piyade mevzilerine şiddetli 
topçu bombardımanı yapıl· 
mıştır. 

Bilhassa bu ateş çok ente
resan olmuştur. Hazırlanan 
kağıd bombalar temsil edilmiş 
ve hakikatte insana bir muha· 
rebe meydanında bulunuyor 
zannını vermiştir. 

Kırmızı kolordu şu suretle 
yapmıştır: 

3 piyade tümeni motörlü ve 
zırhlı vasıtalarla takviye edil· 
miş süvari tugayından ibaret 
olan kırmızı kolordu taarru
zunu şu suretle tevcih etmiştir: 

Merkez sıkletile Saray şar
kındaki mıntakadan taarruz 
ederken süvari tugayı ile de 
mavinin saray şimalinde bulu
nan sağ kanadına tazyik et· 
etmekte devam etmiştir. 

Tank ve tayyarenn iştirakile 
kırmızı merkezin yaptığı taar
ruz inkişaf etmiş ve birbuçuk 
kilometre kadar mavinin mev
zilerine girmeğe muvaffak ol
muştur. Mavinin buna karşı 
ihtiyatlarını kayırarak sarayın 
en aşağısına yaptığı mukabil 
taarruzda bağlar sırtına kadar 
ilerilemeğe muvaffak olmuş 
kırmızının da bu esnada ge
tirdiği ihtiyat kuvvetlerle bu 
mukabil taarruzu durdurmuştur. 

Mavinin bu mukabil taarru· 

yet göstermiş ve bu kabiliyet 
başta Atatürk olduğu halde 
bütün büyüklerimizi ve ecnebi 
misafirlerimizin kıymetli tak
dirlerini kazanmıştır. 

Atatürk, bindirilmiş piyade 
alayının taarruz harekatını 
tetkik huyurduktan sonra 
veda ederek ayrılmış ve 
bu ayrılış esnasında orduya 
teşekkür ve selamlarının ibla
ğını Mareşala emir buyurmuş
lardır. 

Edirne1 21 (A.A.) - Ec
nebi misafirler heyeti bu sabah 
saat 8 de otomobillerle T e· 
kirdağındao hareketle Lülebur 
gaz, Bab~eski, Havsa yolla
rından geçerek saat 11, 15 de 
Edirneye varmıştır. 

Heyet, Lüleburgaı, Baba· 
eski ve Havsadan geçerken 
başlarında kaymakamlar ve 
jandarma kumandanlan olmak 
üzere bu şirin kasabalar halkı 
taklar ve bayraklarla süsledik
leri kasabalarının sokaklarını, 
evlerinin pencerelerini doldur
muşlar ve kahraman ordunun 
sayın misafirlerini candan al
kışlar ve yaşa hoşgeldiniz ava
zelerile karşılamışlardır. 

Edirne şehrinin methalinde 
heyetten biraz evel muvasalat 
eden Mareşal Çakmak, Orge
neral Altay ve birçok gene
raller, Amiral Okan ve biraz 
evel tayyaresile Edirneye gi
dip tayyare karargahında biz· 
zat General Dirik tarafından 
karşılenmış olan tayyareci Sa
biha Gökçen de hazır olduk· 
ları halde heyeti Trakya mü
fettişi umumisi General Ka
zım Dirik, Edirne valisi, mev· 
ki kumandanı, belediye reisi 
emniyet direktörü, müfettişlik, 
vilayet ve belediye erkanile 
şehir ve vilayet meclisi aza
ları karşılamış, muzika ve as
ker kıt' aları ihtiram resmini 
ifa etmiştir. 

Karşılama esnasında otomo
billerinden inen heyet erkanı 
biraz yürüdükten sonra tekrar 
rar otomobillerine binmişler 
ve baştanbaşa donanmış ve 
hınca hınç dolu olan şehrin 
sokaklarından geçerek halkın 
kesilmiyen alkışları arasında 
vilayet nümune fidanlıtı bah· 
muvasalat etmişlerdir. 

Bir müddet istirahatten sonra 
General Kazım Dirik burada 
kendilerine büyük bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafetin sonuna 
doğru Trakya Umıımi müfet
tişi General Kazım Dirik şu 
nutku irad etmiştir: 

Büyük misafirlerimiz, 
Günlerdeııberi Traky.ıyı dol

duran bürük sempatiniz kül· 
tür abidelerinin yüksek bir 
kolleksiyon u sayılan Edirııe
mizi Je ıçıne alma~l~ p l:k 
çok sevinmiş bulunuyoruz. 

Trakyanın ekonomi ve l,,n

yındırlık hayatının ana hatla
rından kısa parıoraın çizmek 
ve hiç unutulmıyacak olan 
ziyaret hatıralarınızı müsaade
nizle bu suretle de genişlet· 
mek isterim. 

Türkiye Cumhariyeti reıımı· 
nin iz ve şevki ile yaşayan 

büyük millet ve memleket 
planlanmış bir kalkınma ha· 
reketinin içindedir. Atatürkün 
açtığı barış ve milletle arasın· 
da sempati devri Türk mille· 
tinin bariz hareketlerine sem
bol olan yeni bir çığırdır. 

Bu umumi hareket içinde 
çalışan Trakya dört nehrin 
suları ile Akdeniz, Karadeniz 
ve Marmaranın tabiat güzel· 
liklerile bezenen toprakları 
kültür, ziraata ve hele çeşitli 
hayvancılığa çok elverişlidir. 

Yuvarlak hesap 30,000 kilo 
metre murabba olan bu saha· 
da lstaubulu Avrupaya bağ· 
lıyan t280 kilometre büyük tu· 
ristik beton asfalt yolumuz iki 
sene sonra 1939 da bitmiş 

olacaktır. Devlet demiryolları 
ile denizyollarının yeni ve 
ucuz tarifelerile mallarımız iç 
ve dış piyasaya sürülmektedir. 
Lülebıırgazda her cins tohum· 
ların seleksiyonu için devlet 
tohum ve üretme çıftliği açıl· 
mışlır. Hayvan seleksiyont.1 
için de Çorlunun Muradlı na· 
hiyesinde devletin aygır ve 
inek der o arı modern bir tarı· 
da çalışıyor. 

Bundan başka vilayetlerin de 
temizkan damızlıkları ve umu· 
mi müfettişliğin tay ve boğa 
büyütme çıftliği vardır, ayrıca 
köy zümrelerinde aşım durak· 
lan yapılmıştır. Koç çiftliği 
busene açılıyor. 

100,000 ton pançar işleyerı 
Alpullu şeker fabrikasının 

umumi ziraate dahi yardım ve 
hizmeti vardır. Bu fabrikanll1 

Sarımsaklı çiftliği ham tohurfl 
yetiştirmeye ve ayrıca cin' 
hayvancılığa hizmet ediyor· 
Devlet çiftliği gibi Sarımsaklı 
çiftliği dahi ayrıca iyi ciııS 
hayvan yetiştirmek için kad· 
roları büyütülmüştür. 

Ziraatte selektör malcioele' 
rine yer verilmiş ve devletçe 
bir çok merkezlere gönderil· 
miştir. Umumi ziraat arasınd~ 
hububattan başka kuşyeıtl 1 

denilen ve dünya piyasasındıı 
iyi tutulan temiz mahsulüınii: 
vardır. Üç senedenberi yen• 
pamukçuluk tecrübeleri mus· 
bet bir şekilde yapılmış olu.~ 
Trakya cinsi adıyla bir dol 
alınacaktır. 

Tütüncülüğümüz de iyidİ~· 
Tekirdağında bir şarap fabr!· 
kamız vardır. Bunun gibi bıf' 
çok yerlerde ve adalarımızdS 
hususi şarapçllık vardır. ı<~· 
çük kurslara çok kıymet verı· 
- Sonu 5 inci salıi/ede "" 



~~ fl"t. . ··-.. .......... . Yankesicilik 

Bugün muazzam ge 
çit resmi var -··· 

Annabel ayı paylaşmak biraz güç! 
Fuar içinde Kadir oğlu Sabri 

Ahmet oğlu lsmailin cebinden 
para cüzdanım çalarken yaka· 
lanmıştır. 

yoruz. Bağcılığa ve üzümcülü· 
ğe çok ehemmiyet veriyoruz. 
Şarapçılıktan başka yaş üzüm 
ihracatı için de memleketin 
başka taraflarında olduğu gibi 
teşkilatlanıyoı uz. Ambalaj ve 
standard için yeni tekniğe 

doğru gidiliyor. Ağaççılık, fi
daııcılık, meyvacılk çok ileri· 
liyor. Yüzlerle fidanlıklarımız 
biitün belediyeleri ve köyleri 
sarmıştır. Ormanlarımızı iyi 
bakıyoruz. Ve hrr yerde yeni 
yeni koruluklar yetiştiriyoruz. 

Annabella da filim alemi
nin sönmez yıldızlarından bi
risidir. Az bir müddet ıçın 
bulunduğu Londrada, ' ' Yeşil 
[memnu] meyva,, yı oynarken 
Paris derhal harekete geçmiş 
ve kendisini istemektedir. 

Annabella ise: 
- Bir an evel Holivuda 

gitmek laz1m. Vakıa, kont
ratım ikinciteşrinden başlar, 

fakat Holivud beni bekliyor! 
Demektedir. 
Muzib muharrir mi yok, ·-·--

l 

Annabellaya: 
- Fakat.. Size orada ne 

hazırlıyorlar, biliyor musunuz? 
Diye bir sual ortaya atınca 

Annabella düşünüp kalmıştır. 
Annabella şen, şuh filimler

de roller istiyor. Güzel yıldız 
haklıdır; çünkü Fransada 
dramlar içinde bunalıp kal-
mı~tır. 

Annabella, Londradan daha 
memnundur. Çünkü burada 
Pol Lukas, David Niven ile 
"Yeşil [memnu] meyva,, yı 
oynamıştır. Adı üstünde olan 
bu filim de artık şen ol
maz mı? 

En muvaffak 
fil imlerden __ ,. ....... 
"Madmazel annem,, 

Vernevilin bir piyesinden 
alınan bu filim hakkında daha 

! başka bir isim almalı idil 
Onun muvaffakıyeti hala ve 
hala münakaşa ve tetkik edil
mektedir. 

Genç ve güzel Jaklin, ha
yatın garib bir cilvesi ile dul 
ve ihtiyar bir adamla evlen· 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
Fakat ihtiyarın yeni zevce· 
sinden daha yaşlı bir oğlu 
vardır. 

Bu izdivaç Madmazel Jak-

Dövmek 
Karşıyakada Bostanlıda Mus· 

tafa oğlu Ahmet, Osman 
oğlu Halili dövdüğünden ya· 
kalanmıştır. 

.Sarhoşluk 

lsmetpaşa bulvarında Mev· 
lut oğlu Yahya, Mustafa oğlu 
Hasan, Hüsnü oğlu Sıtkı ve 
Mehmet oğlu Ahmet sarhoş 
oldukları halde biribirlerini 
dövdüklerinden yakalanmışlar· 
dır. 

Yırtmışlar 

Gaziler mahallesinde Tahir 
sokağında Sait oğlu Abdur· 
rahman ile lsmail kızı Nesibe 
Mehmet kızı Nahidenin üstü· 
nü yırtmak suretile hakaret 
ettiklerinden yakalanmışlardır. 

Sarhoşluk fle hakaret 
Mezerlıkbaşında Osman oğlu 

Hakkı ve Edip oğlu Mehmet 
sarhoş oldukları halde Meh
met kızı Mürüvvete hakaret 
ettiklerinden yakalanmışlardır. 

OORSA 
linin vaziyetini kat'iyyen de- OzOm sabşları 
ğiştirmemiştir. Çünkü ihtiyar 

Marmara ve Akdeniz sahil 
kısımlarımızda zeytiııciliğimiz 
de· artııor. Köylüyü destekle· 
yen kooperatifler gittikçe ge· 
nişliyor. 

Devletin göçmen siyaseti 
Trakyada dahi halkın ve top· 
rakların refahına yol açmıştır. 
Ve bunlar az vakitte kalkın· 
mış bulunuyorlar. Her yardım 
zamanında yapılmış ve yapıl
maktadır. Hepsinin umumi 
sihhati çok düzendedir. Sıtma 
mücadelesi ~eniş teşkilatı ile 
Trakyayı sarmıştır. Ayrıca . 
hayvan hastalıkları için de 
gene veteriner grubları büyük 
bir programla işe girişmiş bu· 
lunuyor. Devletin, hususi ida· 
relerin, belediyelerin ve köy 
idarelerinin yerlerine göre 
birlik yaparak yardımları ve 
elele vermeleri kalkınma için 
çok kolayhk vermiştir. 

Cesur kaptanlar filmi muvafık bir: eserdir 
koca, kabiliyetsizdir! Ovey Ç. Alıcı K. S. 
annesinden büyük olan Bay 125 Ş. Rıza H. 13 50 
mahdum bu vaziyetten haber- 107 Y. 1. Talat 14 
dar değildir. Bu sebeble genç 102 A. H. Naz. 12 

K. S. 
17 50 
17 
15 

Şehir ve kasabaların ve 
köylerin ön planlarına yol, 
okul, su ve harita ve elektrik, 
mezbaho. gibi kültür ve sos· 
yal eserler canlı bir yürüyüş 
altındadır. Köylüler dikkati 
çeken daha bariz bir kalkınma 
programının içinde bu yaz ay· 
larında köy çocuklarimızın 
yazlık kampları vaıdı ·. Bunla
rın kültür hareketlerini geniş· 
letmek için filimlerimiz ve 
seyyar sinemamız vardır. Bu 
apareyler artırılacaktır. Köy
lüyü sevindiren hareketler ara· 
sında peynircilik fenni, arıcı
lık, ipek böcekçiliği, tavuk 
vardır. 

''Madam, emriniz altındadır!,, 

Bu film, merkezi Avrupanın 
büyük, karışık dehlizlere ma
lik, merdivenleri pek çok bir 
sarayında cereyan eder. 

Bir insanın merkezi Avru
Pada ve bir sarayda doğmuş 
olmakla hayatının sonuna ka· 
dar merkezi Avrupada kal· 
nıası icabetmez. Sevdiği Pren· 

sin desti izdivacını reddetmesi 
üzerine Rober Mongomeri 
memleketini terke mecbur ka
lıyor ve ... intihar kulübü de
nilen müessese ile karşılaş
mıştır. 

Bu kulübde ancak yirmi ka· 
dar aza vardır; bu yirmi aza, 
her akşam bir masa etrafında 

bekar valide, "Anne Madma- 48 F. Solari 14 
zel .. güzd ve sevimli bir de- 47 K. Taner 15 
tikanlı ile fakat fazilet ve 36 Ü. Kurumu 13 
mahi)etinden hiçbir şey kay- 33 Albayrak 14 
bctmemek şartile kaçmağ'a 27 O. Arditi 12 50 
mecbur kalmıştır. 14 M. J. Taran. 14 50 

Bundan sonra anne mad· 13 Jiro ve şüre. 14 25 
mazlle üvey oğlunu sahnede 10 P. Paci 15 
görüyoruz. Kadın ondan adeta 8 F. Solari 16 25 
nefret etmektedir; fakat şu da 7 S. Ergin 16 
var ki onun kolları arasına 7 Paterson 14 50 
düşmek te hoşuna gitmiyecek 4 Enver Coral 14 25 
birşey değildir. 588 

Filimde, madmazel anneyi 1614 
Dariyö yaratmıştır. 2202 

Filimde şahane bir müzik te incir sabşları 
Bu filimin mevzuu, f ngilte· muvaffakıyetine azami yardım Çu. Alıcı K. S. 

renin son zaman ediplerinden etmiştir. Bu müziğin kompozi- 1901 Tütsü ile te. 9 
Rudyar Kiplingin çocuk ede· törü Van Parystır. 422 A. H. Na. 9 

------ 355 lzzi ve Ali 9 biyatı arasında büyük bir mev- J l b 
kii olan "Cesur kaptanlar" ta ya ir zırhlı daha 280 M. J. Taran. 9 

romanından alınmıştır. denize indiriyor 117 Ş. Rıza Ha. 8 

Mevzu, çok 7.engin bir ço- C 2 R d ) Y 100 Ş. Remzi 9 
enova, 1 ( a yo - a· 98 A.lyoti bira. 9 

cuğa, hayatın en sert safha· k · t b h · t rın a şam ınşaa ı a rıye ez· 50 Bencuya 9 
larını çektirmek suretile pratik gahlarında 25 tonluk ikinci 30 H. Besim 10 
ve mütevazı olmak dersini bir harb sefinesi denize indi· 3353 
vermekten ibarettir. Fakat çok rilecektir. ltalya Kralı, bu mü· 1316 
güzel, çok meraklı ve tama· nasebetle küçük bir filoya ge· 4669 
men hayattan alınmıştır. Ha- çid resmi yaptıracaktır. 
diseler biribirine bağlanmıştır. Dük Dö Kent 

Rudyar Kipling, lngiliz ço· 
cuklarının jül Yemidir. Bu Korfoya gidiyor 
.. Cesur kaptanlar,. eseride Da- Korfo, 21 (Radyo) - Dük 
vid Koperfield gibi, "Küçük Dö Kent ve zevcesi hususi 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi S. K. 

383 Buğday 5 50 
53 K. Darı 7 

Zayi 

14 
17 
22 50 
16 75 
15 75 
21 50 
14 25 
15 
16 75 
16 
14 50 
20 

K. S. 
10 
15 
10 
12 
11 
9 

10 
9 

10 

K. S. 
6 1 
7 50 

anne" gibi İngiliz klasiklerin- yatla Korfoya geleceklerdir. 
den maduddur. Yunan Kralı Jorj misafirleri 

Bu eseri filimde ibda eden- bizzat karşılamak üzere Kor-
ler, Lionel Barimor (ihtiyar foya gitmiştir. 
deniz kurdu rolünde), Siyenser Prenses Mariya, vatanına 
Traki, Mikey Roney ve Melvin kavuşacağından memnun oldu-

iskan vekaleti memurin mü· 
dürü iken aldığım Ankara 
memurin kooperatifinin 20 
numaralı hisse senedini zayi 
ettiğimi ilan rderim. 

Şevket Duglas gibi maruf artistlerdir. ğunu söylemiştir. 
~~~~~==~~==~~===~~ ( ., 
toplanırlar ve aralarında kura bir kadın da siyah numarayı Kitapçı Hüseyin 
çekerler; bu kurada siyah nu· çekmiş, bu sebeble kendisin- Avni 
marayı çeken, ölümünü çek- den yukarı ilk numarayı çeken 
miş, ölümü kucaklamış de· Mongomeriyi öldürmekle mü-

mektir. Ve, kendisini öldür· kellef olmuştur. Bu kadın, 
meğe mecburdur! Daha doğ· zengindir, bu sebeble kulübe 
rusu, kendi numarasından yu· aza olduğuna pişman olmuş· 
karı ilk numara çekmiş olanı tur. Fakat film kahkahalarla 
öldürmeA'e ve sonra intihara dolu bir komedi halinde na· 

Her lieandan eaki kitablar, ga· 
zete, mecmua ve romanlar alınır 
ve satılır. Sorulacak suallere veri· 
lecelr. cevablar için altı kuruoluk 
pul konulman lizımdır. Hariçten 
llİpario kabul olunur. 

Ece kitap evi Hiearönü 
Numara 4.6 

Köylülerin inkişafını köy 
büroları namı altındaki iç ba· 
kanlığa bağlı geniş teşkilat 
idare ediyor. Köylülerimizin 
kendi büdceleri ve ayrıca 
imece denilen çok başarıcı 
yardımları vardır. 

Panayır ve hayvan sergile
rine kuvvet veriyoruz. Yeni 
devleti kuran Büyük Şef hal
kın tükenmez bir ilham ve 
şefkat kaynağıdır. 

Manevraları yapan ve içli 
dışlı sempati kazanan ordu
muz kalbimin hareketi ile söy
lemeliyim ki, yalnız Türkiye 
vatanının müdafaası değil ayni 
zamanda bütün Türkiyenin 
ahlaki sahasında, disiplinin· 
de. fedakarlıkta ve içtimai 
sahada terakki nümunesi ve 
umumiyetle bir irfau ve kültür 
mektebidir. 

Türk milletinin he ferdi
nin bir suretle feyzaldığı or· 
dumuz için bütün Türkiye 
hakkında istisnasız olarak ya· 
şıyan ordu severliğini burada 
söylerken bütün halkın göy· 
nüne ve öz yüreğine terceman 
olmuş bulunacağım. 

Sözlerimi burada bitirirken 
gene büyük misafirlerimize 
hitab ederek diyeceğim ki: 

.. Bu kıymetli ziyaretleriniz 
bize çok şeref ve ferahlar ge
tirmiş ve unutulmaz izler ve 
hatıralar bırakmıştır. Şükran 

memurdur! Rozalin Rüsel adlı hayet bulmaktadır. \._~-----------') ' duygularımı tekrarlarım." 



Sayfa 6 

~-------------------------., ~ Küçük Harika! 
:ı; Büyük kolaylık! 
::S Çamura - Çukura - Kazaya 
~ karşı sigorta ::s 
~ 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşımr. 

:S JUNIOR 
~ 
~ Ceb fenerleri 

Türkiye umumi satış hakkı: İsmail Ömer İşçen 
Galata Haıaççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav

• • ------ p 

_yonu karşısında 
!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....11!!!!!! 

• • 
~iMDi ARTIK 
İSTEDİKLEQİMİ 
ALABİLİRİM 

YEili 
MALLA D PAZADLADI 
/. 10 TENZiLATiA 
SATIŞ YAPIYOD 

lzmir kadastro müdürlüğün
den: 

Kadastrosu bitirilen Faik paşa ve Pazaryeri mahallelerin
deki gayrimenkulerin saha ve şekillerini gösterir paftalarla 
kimlerin adlarına kayıd edildiğini ve ne kıymette olup ne 
kadar hare tahakkuk ettirilmiş olduğunu gösterir cetveller 
Faik paşa ve Pazaryeri mahallelerinin parti ocak binalarına 
asılmıştır. 2613 sayılı yasa hükümlerine göre bu cetveller iki 
ay asılı kalaeaktır. Bu askı müddeti içinde gayrımenkullerin 
tesbit olunan maliklerine vaya miktarlarına veya şekillerine veya 
h;ı"clarına veyahut sair hangi hususlara bir itiraz varsa İzmir 
kauastro komüsyonuna bildirmesi ve aksi halde yapılmış olan 
kadastro i. lerinin kat'iyet olarak tescil olunacağı ilan olunur. 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü 
Göztepe 

20181 1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri 
her gün saatu9 - 12 dir. 

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

Kayıt için lazımgden belgeler : 1 - Tahsil belgesi 2 -
Nüfus hüviyet cüzdanı 3- Resmi doktordan sıhhat raporu 
ve yeni çiçek aşısı belgesi 4 - 6 adet 4 1/2 • 6 boyunda 
fotoğraf. 

Akşam Kız San'at Okulu 
Gazi bulvarı No.24 

PAT 1 

Antivirüsle tedavi 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarıoın arasındaki kaşıntılar, 

dohma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegıuonlar, yanıklar, traş 

yaraları, erğenlikler, koltnk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
Şark lspençiyarı Laboratuvarı, ISTANBUL 

ANADOLU 

~razi Satışı 
T. C. Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 

Senet Numarası 
5858 

Borçlunun adı ve sanı 
Çakır Abdullah O. Ali Ziya 

Tapuda yazılı 

Köyü Mevkii Nevi 
Tarla 

Miktarı (dekar) 

,, 

35 

145 

231 
206 

207 

395 

421 

171 

385 

,, ,, " " 

Resmo muha~irlerinden 
Sinameki Hasan oğlu Hüsnü 
Mehmet O. Hüseyin Hasip 

Denizlili Mustafa oğlu 
Mehmet 

Samako muhacirlerinden Os
man oğlu zabtiye Mehmet 
Koca Mahmut oğlu Mahmut 

Arnavut Zekeriya oğlu 
(Hacı) Hasan 

Havuz başı 

" 

Buca 

" 
Dedt"haşı 

" 
" 

Çiğli 

" 
" 

Çi~li 

lzınir 

lzmir 
,, 

Süleyman kızı Hanife Demirci 

Tırnova muhacirlerinden Mes- Çiğli 
tan O. Osman 

Kır 

il " Balkan kırı 
" 

Sıtmapınar altı Bağ 
Kozağaç altı Tarla 
Abdülkadir sokağı Hane ıııa hah\ 

" 2 nci çıkmazı Bağ 

" ,, 
Gediz cıvarı 

" il 

Bahçeler 

" 
Tarhı 

,, 
Sebze bahçesi 

Tarla 

49,644 
4,595 
9,190 
5,514 
2,757 

bağ 22,630 
' 2,936 
~~l'\1 

•ı· 

8,271 
14,704 

1,838 
9,190 T om aza ormanı 

lmariye Arap baba 
caddesi 

Bağ ve bahçe ve 
iki kule 

3,694 (Halen zey 
tinlilc ve 
incirlik) 

Boıyakn eski lzmir 
Arapdere~i 

Kepençe 
il 

Eski Gediz 

Bağ ve kule 
Tarla ve dokuz 
zeytin ağacı 

Tarla 
Bağ 
Tarla 

6,433 
4,595 

22,975 
14,704 
9,190 

Bb.nkamıza borçlar mı ödemeyen yukarda adları yazılı müstahsillerin hizalarında gösterilen malları 3202 numaralı kanun 
hükümleri dahilinde açık arttırmaya konulmuştur. İlk ihale 6/Birinci Teşrin/937 Çarşamba günü saat 15 de Bankamız bina· 
sında yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapatmadığı takdirde arttırma müddeti 15 gün uzatıla
caktır. Arttırma şartnameleri Bankamız kapısı medhalinde asılıdır. Başka ipotek sahibi alacakhlarla diğer alakadarların bu 
gayri menku!Jer üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarını, evrakı müsbitelerlle 20 gün içinde 
Bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç 
kalacaklardır. (2917) 

İzmir Tramvay ve 
Elektrik şirketinden: 

Hususi sayaçlar bulundu· 
ran abonelere eyliil 1937 sar· 
fiyatından itibaren şimdiki fi· 
atler üzerinden muvakkat bir 
zaman için tenzilat yapılacağı 
sayın abonelerimizce bilinmek 
üzere ilan olunur: 

1 - Ev elektrik cihazları 
bulunduran tenvirat abone
lerine: 

Puant saatlerikdışında sar· 
fedecekleri kilovat saatler 1 O 
kuruştan faturalanacaktır. 

il- Sınıfına göre tek başına 
asgari 1 Ha 4 kilovat takatın
da ısıtma cihazları bulundu
ran abonelere: 

Toptan 55 kilovat saatten 
yukarı bir sarfiyat için, puant 
saatleri dışında sarfedekleri 
kilovat saatlerden ilk 20 ki
lovat saati 7 15 kuruştan ve 
bundan ötesi 3,25 kuruştan 
faturalanacakhr. 

lll - Sinemalara: 
Asgari 4 kilovatla kullanıl

mış takatın 7 50 istimal saatin-' 
den sonra sarfeJecekleri ki
lovat saatler 8 kuruştan fatu
ralanacaktır. 

lV - Otellere: 
Asgari 4 kilovatla kullanıl

mış takatın 750 istimal saa-
tinden sonra sarfedecekleri ki· 
lovat 8,5 kuruştan faturala-
nacaktır. 

V - Kuvvei muharrike abo
nelerine: 

Hususi sayaçlar bulunduran 
sanayi erbabma: 

A) 4 ila 25 kilovatlık bir 
takat için, asgari 4 kilovatla 
kullanılmış takatın 1200 isti· 
mal saatinden sonra sarfede-
cekleri kilovat saatler 6,8 ku
ruştan faturalanacaktır. 

B) - 25 kilovata müsavi 
veya bundan fazla kullanılmış 

bir takat için, asgari 25 ki
lovatla kullanılmış takatın 800 
istimal saatinden sonra sarf e
decekleri kilovat saatler 6,8 
kuruştan faturalanacaktır. 

en 
değerli 

YATILI 

IZMIR 

Kiiltiir Lisesi 
GÜNDÜZLU .. KIZ 

Ôğre t men· 
leri burada 
ders verirler 

ERKEK 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 

Orta \'e !Le ınnıflaruıa yt>ni talelıe kaydına başlaomıotır. 

2 - :?O ağustosa kaılar kaydım yeııileıııiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 
3 - Yatılı talebe ücreti üç tabitte 200 liradır. ~lemur ve mütekaid çocuklarından yfı7.de 10 kıırdet 

~oculdarın birinciııinden tanı diğerlerinden yüzde 15 tenzilat yapılır. 
4 - Çocuklannı sa~lam bir Türk terbiyesi ve olgun hir malumat ile yetiotirmelr. istiyenlerin her gün 

saat 9 dan l 2 ye kadar Beyler sokaAındaki (Kültür liscııi) ne müracaatları. 

Kadastrosu yapılan mahallenin adı 
üçüncu Karataş 

Kadastro veya tahriri yapılan menkulün 
Mesahai 

Sokak veya 
mevkii 

Nebahat ve 
Enveriye 
Nebahat 

Ada 
No. 
646 
647 

" 
" il 

iman 654 
Aras ve Sabahat 659 

Ar as 660 
Hilal ve 603 
Kemalettin ve 
Sabahat 
Hilal 

il 

il 

" iman 
JI 

Asansör 
Asansör 
lslahane ve 
Arkası 

En veriye 

" 
IJ 

lslahane 

" 
" 
" 
" 
il 

il 

665 

" 
" 
il 

667 
668 
671 
il 

JI 

667 

Parsel 
No. 
10 
8 

13 
15 
5 
1 

14 
1 
2 
4 
7 
9 

10 
11 
14 
17 
22 
23 

7 
1 
1 
2 
3 

14 

sathiyesi 
M2 Ds 
22 00 
83 00 

408 00 
94 00 
97 50 

339 50 
156 50 
91 00 

1785 00 
237 00 
73 00 
87 00 

129 00 
137 00 
59 00 
65 ()() 

150 00 
140 00 
117 00 

Cinsi 
Arsa 

JI 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

Ahşap ev 
Ev 
Arsa 

" 
" 
" Kagir ev 

" " Arsa 
il 

230 50 il 

147 50 Kagir ev 
977 00 Arsa 

Ev 

Sahibinin adı 
ve sanı 

Maliye Hazinesi 
,. 

" " 
il .. 
" " 
" " 
il " 
" " 
" " 
il ,, 

" 
.. 

" " 
" " 
" " 
" " 
il ,, 

" " 
" " 
" il 

il il 

il " 
" JI 

il " 

Tam 

" 
" 
" ,, 

" .. 
" 
" 
" 
" 

" .. 
.. 
.. 
,, 

" 
JI 

" 
it 

" 
" 
il 

Tamamı 

Lira K. 

252 00 
56 00 

890 00 

259 20 
864 00 

96 00 
96 00 

192 00 
144 00 

1894 00 
576 00 
480 00 

70 00 
2049 ()() 

" " 1705 240 oO 
3872 1 

Yukarıda yazılı 24 parça gayrimenkul mal hazıne adına kadastrolanmıştır. Bu gayrimenktJ, 
mallarda ayni hakları bulunanların Yıkık minarede Saçmacı hamam sokağında 20 No. d

3 bulunan lzmir Kadastro komisyonuna iki ay içinde belgelerile birlikte müracaat etmeleri 261 
sayılı yasa hükümlerine göre ilan olur.ur. (2915) •"'*"""' ..................... 

Fazla mütemmim malumat 
için şirketimiz sayın halkımı-

zın emrine amade bulunmak
tadır. 

Izmir P. T. T. mÜllÜrlüğündeJI 

Manisa Vilayeti· Daimi Enncü
meninden: 

Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radY
0 

sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. ıner' 
kezlerine müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları Jazırnd•~ 

1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükılltJ 
yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyaol•r 
evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve btJ 
müddet hiçbir suretle uzatı)mıyacaktır. 

1 Nafia dairesi ihtiyacı için yirmi adet mahruti çadır 
satın alınacaktır. 

2 Beherinin muhammen kıymeti 70 liradır. 
3 Muvakkat teminat 105 liradır. 
4 - Çadırların evsaf ve şartnamesini öğrenmek istiyenler 

Manisa Nafia müdürlüğüne müracaat edebilir ve isti· 
yebilirler. 

5 - ihalesi 2/9/'l37 saat 11 de Vilayet daimf encümeninde 
yapılacaktır. 2857 

937 ücretleri Eyliil sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılsın kuJlanılmasın beyannamesinin AğtJ9~ 

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemeh• 
lazımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir p•'' 
istenilmiyecektir. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 2801 
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/znıir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. M"·· K. Sat. Ko. PS. dl'ıı: 
Cinsi Miktarı Tutaı ı Tt>ıninatı İhale tarihi Saati Şekli 

Lira K. Lira K. 
Yulaf 132 Toıı 6600 00 495 00 'd/9/937 16 Kapalı 

" 242 .. 12100 00 908 00 8191931 16 " 
" 275 " 13750 00 1032 00 8/9/937 16 .. 
" 66 " 3300 00 248 00 9/9/937 16 " 
" 715 .. 357 50 00 2682 00 9/9/937 16 " .. 110 .. 5500 00 413 00 9/9/937 16 .. 

Piıiç 7800 Kilo 2028 00 153 00 10191937 16 " .. 63 Ton 16380 0() 1229 00 10/9/937 16 " 
Bulguı 135 " 17550 00 1317 00 10/9/937 16 .. 

1 

2 
3 
4 

" 10200 Kilo 1326 00 100 00 1019/937 16 " 

Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla yukarıda cins Vt' miktarları yazılı 
yulaf, pirinç, bulgur ayrı ayrı şartnamt>lrrle satın alınacaktır. lhal~si yukarıda yazıldığı 
şekilde Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. 
lsteklilerin:2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle teminat 
makbuz veya banka mektuplarile teklifnamelcrini ihaleden bir saat evvel Çananakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. 22 27 1 7 

lwıiı Mus. Mv. K. Snt. Al. Ko. Rs. 
Cinsi Miktarı Mulıammc:n tutarı ilk lenıin:ıtı İlıalc günü 

Kilo Lira Lira 
Saat ihnlc şekli 

Kuru ot 1,300,000 35750 2681 6/9/937 15,20 
Saman 925,000 18500 1388 8/9/937 15 

Kapalı 

1 fstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ih~iy:tç1an 
için cinsi miktarlarile muhammen tutarları ilk teminatları ve ihale günleri, ihale 
s.aatleri ve mün kasa şekilleri yukarıda gösterildiği veçhile münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri her gün öğleden cvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat ve 
makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü nıaddelerinde yazıl 
vesikaları ile beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektupların 

2 

Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna H~rmeleri 17 22 27 1 ----
İzmir Müstnhkem Mevki satın alma koınisyonıındaıı: 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhalesi Snnt İhale şekli 
Sa<leyağı 40000 Kilo 37600 Lit3 2820 Lira 2/9/937 15 Knpslı zarf 

" l 19000 " 17860 " 1340 " " 15.25 " ,, 
1 stanbul garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyaçları olup cinsi 

miktarı, tutarı, teminatı, ihale tarihi, saatı, yukarda yazıldığı şekilde satın alınacaktır. 
Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk temina 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddalerinde yazılı vesi· 
kalarile beraber ihale saatından .en az bir saat evveline kadar teklif mektupların 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 12 17 22 27 2798 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

kilo sa<leyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 6 191 937 pazartesi ~ünü saat 17 ,30 da kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı (25714) lira, teminatı ( 1928) lira 

3 
4 
s 

55 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtJı olması şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
banka mektupları ve teklifnamelerini ihale saatinden 
en az bir saat evd kışlada satın alma komisyonuna 
vermeleri. 18 22 28 2 2877 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmede olan ( 110200) Yüz on bin ikiyüz 

2 

3 

4 

kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan lstanbul Le· 
vazım amirliği satın alma komisyonundan ilan telgrafı 
gelmediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden 
örürü ihale yapılmıyarak yeniden kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. Ve ihalesi 24 /8/ 937 salı günü 
saat 16 da kışlada satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 
Muhammen bedeli ( 30305 ) Otuz bin üçyüz be~ lira 
olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 
Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. Ve arz· 
edilen komisyonda görebilirler. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat mak
buz ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

7 12 17 22 2740 

lzmir Mst. Mvr K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiatı 450 kuruş olan 25000 

Yirmi beş bin çift kundura ile bir çiftine tahmin edi· 
len fi atı dokuz yüz 900 kuruş olan on bin ~ 0000 çift 
çizme ve bir çiftine tahmin edilen fiatı 200 kuruş olan 
10000 On bin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 563 ve çizmenin şartname· 
sini 450 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyen· 
lerin her gün komisy?na gelmeleri. 

3 .- Kunduraların ilk temınatı (6875), çizmenin (5750) ve 
yemeninin (1500) liradır. 

4 - Kunduranın ihalesi 25. 181 937 çarşamba günü saat 
11 de, çizmenin ihalesı 25 18/ 937 çarşamba günü 

5 

saat 15 te ve yemenini ihalesi 26 /81 937 perşembe 
günü saat 11 dedir. 
Münakasalara gireceklerin 2490. sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesıkaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından enaz 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermd<'rİ. 8 10 15 22 2720 

--·~------~----~------:---~~:---~----~-------1 z mir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
idaresi lstanbul Levazım amirliğine ba~!ı .. müessesat için 

seksen üç 83 ton sadeyağı 31 181 931 salı gunu saat 15,30 da 
Tophane Levazım amirliği satın alma ~o. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bede!ı (70550) Yetmiş bin 
beşyüz elli liradır. ilk teminatı 4777 lıra 50 kuruştur. Şart· 
11amesi 353 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. isteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ~aaılı belge· · 
lcrle beraber teklif m~ktuplarını ihale saatından bır saat evvel 
komisyona vermeleri. 13 18 22 27 2792 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı ıçın (21200) kilo 

sadeyağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İha
lesi 6 191 937 pazartesi günü saat 16,30 da kışlada 

2 

3 
4 
5 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen tutarı (19716) lira, teminatı (1478) lira 
70 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
}erinde yazılı belgelerile ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarile teklifnamelerini ihale saat:ndcn 
en az bir saat eve) satın alma komis>•onuna vermeleri. 

18 22 28 2 2879 

izmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Seferihisar ve Abdullah ağadaki kıtaat ihtiyacı ıçm 

220 ton Linyit kömürü 2490 sayıl kanunun C fıkrası 
mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 23/8/937 
pazartesi günü saat 11,30 da kışlada satın alma ko-

2 

3 
4 

misyonunda yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 2910 lira muvakkat teminatı 218 
63 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
fsteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı eesikaları ile teminat 
makbuz veya ınektuplarile beraber ihale saatinde 
kışlada satın alma komisyonuna müracaatları. 

6 11 16 21 2715 
lznıir Msl. Mv. K. sııt. al. ko. rs. den: 
l - lzmir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 

münakasada olan 128 ton un hakkında yapılan ilan· 
!ardan İstanbul Levazım fünirliğinden ilan telgrafı gel
mediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden ötürü 
ihale yapılmıyarak yeniden münakasaya konulmuştur. 
Ve ihalesi 24 181 931 salı günü saat 17 <le kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 Muhammen bedeli ( 16000) On altı bin lira olup ilk 

teminatı 1200 liradır. 
4 lsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları v~ ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa-
atından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

7 12 17 22 2741 

lznıir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bir taneine tahmin edilen 'fiatı 900 kuruş olan 15 bin 

ila 25 bin tane battaniye ve bir tanesine tahmin edi
len fiatı 210 kuruş olan 15 bin tane yün fanile ile bir 
kilosuna tahmin edilen fiat 230 kuruş olan 15 bin ili 
20 bin kilo yün çorap ipliği ayrı ayrı kapalı zarfla 
alınecaktır. 

2 - Battaniyenin şartnamesi 1125 fanilanınki 158 ve İp· 

3 

4 

liklerininkini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 
Battaniyenin ilk teminatı 12500, fanilanın 2362,5 ve 
ipliklerin 3450 liradır. 
Battaniyenin ihalesi 3/9/937 Cuma günü saat 11 de 
fanilanın ihalesi 6·9·937 Pazartesi günü saat 1 lde 
corap ipliği 6-9-936 Pazartesi günü saat 15 tedir. 

5 - Mürıakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından en az 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 17 22 27 2 2849 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1-

2-

3-

4 

5 

Manisa merkezindeki askeri hastane ihtiyacı ıçın mü· 
nakasaya konulan 12 ton koyun etine teklif edilen 
fiat bahalı görülmüstür. ı 
Miinakasası artırma ve eksiltme kanununun 43. mad· 
desi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla ve 15 Eylul 
937 çarşamba günü saat 17 de Manisada Tümen sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. j 
Şartnamesi her gün Manisada Tümen satın alma ko· ı 
misyonu~ da görülebilir. 
Muhammen tuıarı (4800} lira, muvakkat teminatı (360) 
liradır, 

İstekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

17 22 27 2 
fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 9360 çift 

fotin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 
3 
4 

İlk teminat parası 3159 liradır. 
İhalesi 23 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnamesi 210 kuruş mukabilinde M. M. V. sat. al. 
komisyonundan alınır. Mwhabere ile şartname gön-
derilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale 
gününde en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. Vekaleti satın alma komıi· 
yonuna vermeleri. 7 12 17 22 2739 

İzmir müstahken Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayı inşaat heyeti ihtiyacı için tesviye aleti 

pazarlık suretile alınacaktır. ihalesi 1-9·937 Çar~amba 
günü saat 16 30 da yaplacaktır Şartname hergün ko· 
misyonda görülebilir. 

2 - Muhammen tutarı 996 liradır. Teminatı 75 liradır. 
3 - Pazarlığa iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı ol

ması şarttır. 

4 - isteklilerin 3490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı vesikalar ile teminat makbuz veya hankn 
mektuplarile birlikte İlmir kışlada satın alma koınis· 
yon una müracaatları: 17 22 27 31 2848 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
l - Gaziemirde tayyare alayı garnizonunda su ve elt>ktirik 

tesisatı pazarlık suretile yaptırılacak ve ihalesi 3/91937 
cuma günü saat 17 de icra edilecektir. 

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

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı olnı:ı· 

ları şarttır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarile ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile beraber ihale saatinde satın alma 
komisyonuna müracaatları. 18 22 28 2 2878 

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

kilo sığır eti satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan (9750) lira bi· 

çilmiştir. 

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

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları 
olan (731) lira 25 kuruş ve ihale kanununun 2, 3 ncü 
maddelerindeki vesaikle bir saat evel komisyona mü· 
racaat etmeleri. 18 22 28 2 2840 

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

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı (43476) lira 35 
kuruştur. Keşif proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesin· 
den alınacaktır. ihalesi 6 191 937 pazartesi günü inşaat şube· 
sinde saat 11 dedir. Teminatı (3260) lira 73 kuruştur. Eksilt· 
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplannı havi zarflar ihale günü saatine kadar M. 
M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 18 22 27 2 2881 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. sahil kıtaat hayvanat ihtiyacı için 

açık eksiltmede olup 30 181 937 günü ihalesi yapı· 
Jacak plan (104000) kilo yulafa teklif edilen fiat ba
halı görüldüğünden ihalesi 2 191 931 peçşembe günü 
saat 16,30 za bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Muhammen tutarı (5980) lira olup muvakkat teminatı 

448 liradır. 

4 İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 
mektuplarile birlikte ihale günü ve saatinde kışlada 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

İzmir Miistahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 2 adet fireze makinesi kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15000 on beş bin lira olup ilk 
teminat parası 1125 bin yüz yirmi beş liradır. 

3 - ihalesi 8-Eylül-937 çaışamba günü saat 15 tedir. 
4 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihalt> 
gününden en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. V. Satın alma komisyonuna 
vermeleri. 23 7 22 7 2490 

Kültür Lisesi Müdürlüğünde11 
Kız ve erkek öğretmenlere 

(Fuar) münasebetile lzınire gelecek kız ve erkek öğretmen
ler (Kültür Lisesi) yatı dairelerinden istifade edebilirler. 
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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- = 
lulde bekleniyor. 12 EylUle = 
kadar ROTTERDAM, HAM· = 
BURG ve BREMEN için yük -
alacaktır. = 

"ANKARA,, rnotörü 21 = 
Eylulde bekleniyor. 28 Ey- -
lCıle kadar ROTTERDAM, = 
HAMBURG w BREMEN 
limanlarına yuk alacaktır. -

::::ı 

AMERICAN EXPORT LI· z::: 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP = 
CORPORATION -"EXPRESS .. vapuru 2 Ey· -

IUlde bekleniyor. NEVYORK -
iç in yük kabul edecektir. -

"EXMOUTH.. vapuru 14 -
Eylulde bekle"niyor. NEVYORK 
İç • n yük kabul edecektir. -

"EXIRIA,, vapuru Eylul = 
sonunda bekleniyor. NEV- = 
YORK için yük kabul ede· = 
cektir. 
THE L\PORT STEAM· _ 

(;1~AR 
RESMOR -

-EN GÜZEL 
---
-
--
-------

--

I 
( 

1 

--
A. Kemal Tonay --------- --Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları ----Birinci Sınıf Mutahassısı --- -= (Verem ve saire) = - = - Basmahane istasyonu kareısındalı.i Dibek sok.ak batında 30 eayılı = -- -- ev ve muayenehanesinde sabah aaat 8 den akpm aaat 6 ya = - = - kadar haetalannı kabul eder - --•lll lll lll lll l lll il lll lll 111111111111111111 lll lll l lll il lll I ill 111 Tele /on: 41 51 11111111• 

Manisa C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından: 

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

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

3 - Eksiltme Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat 17 
de Manisa Halkevir:de parti ilyönkurul huzurunda 
yapılacaktır. 

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

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

6 - Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
Taliplerin kapalı zarfları bu kanun dairesinde hazır· 
layarak ihale günü saat on altıya kadar parti baş· 
kanlığına tevdi etmeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkiir kanunun 34 üncü maddesine 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMALI 
SEYRi SEFERLERi 

riayet eyl~meleri ilan olunur. 2701 8-12-18-22 
==--~----~~~~----------~----~-~--__,~-lzmir bölge san'at okulu di· 

"EXCAMBION., vapuru = 
27 Ağustosta PIREden BOS- -
TON ve NEVYORK için ha- -

Ei rektörlüğünden: 
reket edecektir. 

... l - Ankarada inşaat usta okulu ile vilayetlerdeki dokuz bölge 

1 
· i ,,.,,_, t - san'at okuluna talebe kaydı kabul muamelesine başlanmıştır. -"EXCHORDA,, vapuru 10 

Eylulde PIREden BOSTON _ 
ve NEVYORK için hareket = 
edecektir. ' = alt 1, 

' 
- Meccani leyliler için müsabaka imtihanları 27 Ağustos 937 • = euma günü saat 9 da lzmir bölge san'at okulunda yapılacaktır. 
§ Kabul şartlan: 

ıx:= ..... -=-----------•·~---------------.... = 1 - Türk olmak = "EXCALIBUR,, vapuru 24 = 
Eylfilde PIREden BOSTON ----·ı_s _____ o_ı·.-.-------·s·E·A·d--·ı--k---
ve NEVYORK için hareket Frat el i percoı ıvıer ve caktır.an ge ip yü çıkara-
cdecektir. 

"EXETER,, vapuru 8 Bi- v apur Acentası Şürekası "LESBlAN,, vapuru 20 ağus· 
rinciteşrinde PIREden BOS· ROYAL NEERLANDAIS tosta LONDRA, HULL ve 

EVYORK h Limited TON ve N için a- KUMPANYASI ANVERSTEN gelip yük çı· 
reket edecektir. "RHEA,, vapuru 18 Ağus- Vapur Acentası 

SEYAHAT MÜDDETi tosta ANVERS (Doğru) ROT 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 

PiRE - BOSTON 16 gün TERDAM, AMSTERDAM ve 
PiRE - NEVYORK 18 gün HAMBURG limanları için yük 

Birinci kordon Rees binası 
Tel. 2443 • 

ELLERMAN LINES LTD. 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME alacaktır. 
ROUMAIN "GANYMEDES,, vapuru 5 "DRAGO,, vapuru 1~ ağus-

B U C A R E S T Eylulde ROTTERDAM, AMS- tosta LIVERPOOL ve SW AN-

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

"DUROSTOR,, vapuru 29 TERDAM ve HAMBURG 
Ağustosta bekleniyor. KÖS· limanlarına hareket edecektir. 
TENCE, SULINA, GALATZ 

11

GANYMEDES,, 22 Ey-
ve GALA TZ aktarması TU- lulde BURGAS, V ARNA ve 
NA limanlarına yük alacaktır. KÖSTENCE limanları için yük 
STE ROYALE HONGRO- alarak hareket edecektir. 
iSE DANUBE MARITIME SVENSKA ORIENT 

•DUNA" vapuru 6 Eylul- UNIEN 
de bekleniyor. BELGRAD, "VIKINGLAND., motörü 
NOVISAD, COMARONO, 23 Ağustosta ROTTEROAM, 

HAMBURG ve ISKANDl
BUDAPEŞTE, BRATlSLAVA NAVYA limanlarına hareket 
VIY ANA ve LINZ için yük edecektir. 
alacaktır. E ,,GDYNIA .. motörü 2 y-

JOHNSTON W ARREN lulde ROTTERDAM, HAM· 
LINES LTD. BURG ve ISKANDINAVYA 

L l V E R P O O L limanlarına hareket edecektir. 
"INCEMORE,, vapuru 29 SERViCE MARITIME 

ağustosta bekleniyor. LIVER- ROUMAIN 
POOL ve ANVERS limanla- "ALBA JULIA,. vapuru 16 
nndan yük çıkaracak ve BUR- Ağustosta MALTA ve MAR-
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, SiL YA limanlarına hareket 
SULINA, GALA TZ ve IB- edecektir. 
RAIL limanları için yük ala- "SUÇEAVA,, vapuru 7 
caktır. Eylülde M l\L TA ve MAR-
DEN NORSKE MIDDEL- SiL Y Aya hareket edecektir. 

HA VSUNJE Yolcu ve yük kabul ederler. 
OSLO [ !andaki hareket tarihlerile 

"BOSPHORUS,, motörü navlunlardaki değişikliklerden 
28 Ağustosta bekleniyor. Dl· acenta mesuliyet kabul etmez. 
EPPE ve NORVEÇ limanları !)aha fazla tafsilat için ikin· 
için yük alacaktır. k d d T h l T hl "BAALBEK,, motö Ü 23 ci or on a a mi ve a iye 

binası arkasında FRA TELLi 
Eyliilde bekleniyor. DIEPPE, SPERCO vapur acentalığına 
DÜNKERK V e NORVEÇ li- müracaat edilmesi rica olunur. 
manian için yük alacaktır. Telefon: 41421422112663 Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde girişi

...... ,.................. 
Daktilo 

lemez. 
Aranıyor •• 

Pazarlık suretile verilecek 
yol inşaatı! 
Manisa valiliğinden: 

1 - Borlu Demirci yolunun 17+108-27 +448 inci 
kilometreleri arasında hepsi 18682 lira 87 kurus 
keşifli 22 adet betonarme menfez inşaatı ile aynı 
yolun 26 + 850-29+911 inci kilometreleri arasında 
3061 metre uzunluğunda şose inşaatı eksiltmesint" 
giren olmadığından mezkur inşaat 29 Ağustos 937 
tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla isteklisine 
verilecektır. 

2 - Bu işi pazarlık suretile almak istiyenler bu bir ay 
müddet ve mesai zamanlan içinde Manisa vilayeti 
Daimi encümenine geleceklerdir. 

3 - Bu işe aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa müdür
lüğünden parasız olarak alınabilir. 

4 - iş kimin üzerine ihale olunursa müteahhiddeo ihale 
bedelinin yüzde on beşi nisbetinde kat'i teminat 
alınacaktır. 

5 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin Nafıa Vekale· 
tind .. n alınmış ehliyet vesikalarile bu yıla aid Ti· 
caret odası vesikaları yanlarında olduğu halde 
müracaatları ilan olunur. 2658 8 15 22 28 

P AT 1 

Basur memelerinin 
Antivirüs ile tedavisi 

Sütana istiyenler 
Sütanalık yapmak istiyorum. 

Daktilo vazifesini görmek 1 · ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
üzere bir daktiloya ihtiyaç 

İhtiyacı olanlar Karşıyakada 
Hürriyet sokağında 53 No. lı 
evde Mahmed kızı Bayan 
Zebraya müracaat etsinler. 

iltihaplarında, cerahatlanmış fistüllerde, kanayan basur me· 
olduğundan taliplerin Ak-

ı 
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

seki Ticaret Bankasına mü-
racaat ·etmeleri. Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstanbul .................... . ....... _ ....... __________ ......... 

2 - 13· 17 yaşlar .nasında bulunmak 
3 - Beş smıflı ilkokul diploması veya başka okul tasdik· 

namesi getirmek: 
4 - Gösterilecek bir sıhhiye heyetinden sağlamlık raporu 

almak 
5 - Nehari veya ücretli leyli girmeğe istekli olanlar mü· 

sabakaya girmezler, istedikleri okul direktörlüğüne 
müracaat edebilirler. Ücretli talebeden senevi üç tak· 
sitte 150 lira ücret alınır. 

6 - isteklilerin tahsil vesikalarını çiçek aşısı raporunu 
nüfus cüzdanını ve dört adet vesikalık fotograflarını 
vilayet makamma yazacakları öir istidanameye bağla· 
malan ve bu istidanamede yukarda . yazılı iki okuldan 
hangisine girmek istediklerini tasrih etmeleri lüzumu 
lzmir kültür direktörlüğü emrile ilan olunur. 
Kayıt için hergün saat 16 • 17 arasmda lzmir Kültür 
direktörlüğüne müracaat edilecektir. 4-8-14-22 2677 

Izmir Vilayeti Muhasebei Hu
susiye müdürlüğünden: 

No. Cinsi 
7 Ev 

28 Ev 
473 J.Jükkan 

12 n 

33 Mağaza 
35 ,, 
29 Dolap 

116 Mağaza 

17 .. 
10 Baraka 
85/87 Fırın 

477 . Dükkan 
71 Aağaç -

Ztytin 
28 " 

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

n n 

Bakır bedesteni 
Peştemalcılarda 
Bekirpaşa hanında 
Karşıyaka Celalbey S. 

,, lktısat sokak 

" 

Karantina Sen'atlar mektebi 
Karşıyaka Soğukkuyu 

Buca Üçkuyular 

yananda 

İLAN . 
ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinslerı 

yazılı akarat bir ay içinde ! pazarlık suretile temdiden kir•>'' 
verilmek üzere 16-8-937 gününden 17·9·937 gününe kadar 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartları görmek istiyenlerin her 
gün hususi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve kirasıll' 
talip olup pey sürmek istiyenlerin de 9 dan 12 ya kadar En· 
cümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 18-20-22-24 286?.,-

/z mir harici askeri satın almailanlar~ 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: oO 
1 - Burnavadaki topçu alayının senelik ihtiyacı için 212k • 

kilo sığır eti açık eksiltme suretile münakasaya 0 

nulmuştur. d• 
2 - Açık eksiltmesi 30 181 937 pazartesi günü saat 1 O 

yapılacaktır. i· 
3 - Umumi tahmin tutarı 4240 lira olup muvakkat teıJl 

natı 318 liradır. 
4 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. • 
S - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki asker• 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
14 1& 22 26 2815 


