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Japonya, çini kat'i surette tedib etmiye karar vermiş 'o d r·ı· ' 'Sefirlere verdigv imiz no--.1 • ç· r uterTı ıstesı Japonlar, lngı terenın ın Yüksek tasvibe taların metni nedir? • • • -: ı d 1 iktiran etti Yabancı denizaltı gemisinin Marmaraya 

f a İstanbul, 26 [Hususi} - Ordu • J• • h kk k d h k • • se 1rın1 ~ y r a a 1 ar terfi listesi, lıugün Reieicumhu· gır lğl f~ a U• e e_rs.e, • ~ Ümefzmtze 
ı, - run yüksek tasvibine iktiran ey· teslım edılmesını ıstıyoruz 

__ __::;:...-• leroi~tir. • -----'--

se r_l•rı•n yaralanması, Londrada büvük bir teessür I.iste önümilzdekj pazartesi Ankara, 25 (A.A.) - Ha- he edilmesi üzerine Hariciye 
Ti '-' günü resmt gazetede intişar ede· ber aldığımıza göre, lspanyol Vekaletince Ankaradakı ecnebi 

d d J l b b d d V d • cck ve terfi eden ordu erkıloile 

Urvan lT ı. apon aT, om ar ımana e am e l"OT gemilerinin torpillenmesi ve sefaretlere iki nota tevdi edil· 'J 'J subaylar, o gün yeni rütbt"li el· 
biselerini giyeceklerdir. bir denizaltı gemisinin Mar· miştir. -------

Manisada .. 
Sık eık ziyaret etmcği zevkli 

ve faydalı bir vazife ,;;aydığımıı 
(Manisıı) yı (Üzı1ın Layraıııı) <lola· 
yısile geçen güo tekrar gezılik: Bı'. 
gezilerin bizde yaratıı~~ ~e ırlerı 
bu eütunda ifade etmek 1 tı} oru1.. 

Maniea şelıri vimıliye . 1'aılar 
bakılma mı~, vcy ahud ~ok .1~11•8 lıa· 
kılmış şchirlerimizdeu hırı 1 hu· 
linde kalmıştır. . 

Şehre su getirelinı, de-ııı~ler. 
·üz bin küsur lira harcaoıı~lıır. 
~etice ıu olmuş: 

Şehir eski suyundan. da mah· 
rum kalmış! Bugün Maoıea susuz· 
h:ıktan kavrulan bir çöl vaziyetinde! 

Şehri elcktriklendirelim, de· 
mişler. Birçok masraflar yapmış· 
lar. Fak.at bugiln Maniea ~eceleri 
kandille nydınlandınlmıya çalıvılan 
bir dorumda! 

Mımisaya (bal) yapa~m.. diye 
. . • · •ler İki yüz hın lıra pa• 
ıte gmşmı,. • _ 1 . h. 
ra sarfederek ortaya oy e acaıp ır 

eser çıkarmışlar ki bu e5Cte israf 
edilen paraya acımamak elden 

gelmiyor. 
Şehre cadde diye toz yu\ alun 

yapmıılar. Bütün bun_laıda~ baş_ka 
belediyeyi birkaç yuz hın lıra 
borca gömülü hır Jıalıle hırakwışlıır! 

B oları kimler ve nn ıl yap· 
nıışlar~ Bunu arnıuak: e~r~ak b'.ze 
degil, kanuna aid hır ış.tır . . Bıze 
yalnız manzarayı ve vazıyetı tec . 
eü l kaydetnıek vazife~i dü~ü) ur r e ·ı · rı .. ,. 
ki, iote şu yazı ı e ? vnzı e1 ı ı.a 

ediyoruz, kaoaatindeyız. . . 
.Manin icbrinio ilımal eJılmış 

bir halde kalmasınJan dolayı duy· 
Juguuıuz derin teessürle~io ynkm. 
da azalacağını ünıi<l cıl•).Or '" bu 
ümidle kendimizi ı esı•llı)e çalı~ı· 
yoruz. . 

Birkaç aydanbcriılir . )l3ıı.u:ı<lll 
ıehriu imarı, glizclkştirılıncsı, .\•: 
balkın diğer ibtiyaçlnrıuın taıınıııı 

için enrfcdilen ciddi emekler ''e 
gavr~tler görmekteyiz. 

' Çalışkan ve enerji sıılıi~i olan 
\'ali Lfitri Kırdar büyük hır azııo 
ile Manisaııın lıiltun ihtiyaçlurınn 
el koymuş bulunwal.taJır. 

Toz yuvası olan .eözrlf'· ~o~f'l~r 
kaldırılmağa başlanmı~ .,.e Şt'hnn 
•na caddelerinin kaldırımları ) apıl· 
nııotır. 

Manisalıları kavuran su udu· 
Aun izalesi çare1erfoe haş\'urulmıış 
ve ilk tedbir olmak üzere l>üyük 
bir kuyu açtırılarak oradan elJe 
edilen su ile ihtiyacın bir kıemına 
cevab verilmeğe başlanmıştır. 

t;üzel ve son sistem bir etarl· 
Yomun ve yüzme havuzunun plfin· 
ları yaptırılmıo, yerleri hazırlanmıo 
Ye hunların vücucle getirilmesi güu 
lbeee]esi haline konmurtur. 

Kın bir gezinti esnaeıncla gör· 
düğümilz bu çalışma eserleri bize 
bu güzel iebrimizin pek yakında 
güler yüzlü bir bale geleceğini 
•nlattı. 

Lütfi Kırdar!D neler yapmak 
İstediğini izah eden beyanatını din· 
leyince hakikaten şimdiye kadar 
ihmal edilmiı olan bu oehrin çok 
•t bir zaman sonra değişeceğine, 

ilerliyeceğine kanaat getirdik. 
Egenin en zeogin bir \'ilayeti· 

lıin merkezi olan .Manisa dünkü 
h.kımınz vaziyetinden kurtulmıya 
tidden layıktır. Bunu işe lıaşlar 
hı~lamaz takdir eden Lütri Kırda· 
tı ayni zamanda bu derde hemen 
tl koymuo olmaeından dolayı teb· 
tik ve takdir ederiz. 

Hagdar Rüıtü Ôktem 

Japon imparatoru 
Tokyo, 25 (A.A.) - Misi· defi hakkında hakikatı söyle-

misi gazetesini halkın endişe· mesını istemektedirler. 
sine ve Çin ordusuna kıymet Bu gazete bu münasebetle 
vermiyen askeri eksperleri tas· Şanghaydan gelen bir mülazi· 
vib etmiyenlere tercüman ola- min beyanahnı neşretmekredir. 
rak kabineden hükumetin Çin· Beyanatta, Çin kıtalarının cc· 

de takib ettiği siyasetin he- - Sonu 3 ncü sahifede 

Yeni bir öfretmen okulu 

Kızılçulludaki binada ha
zırlıklar yapılıyor -Ayni binada bir de eğitmen 

kursu acılacaktır 
' 

Kızı/çullu Amerikan Kalleji binası 
yetle karşılanmıotır. Köy eğitmeni 
yetiştirmek ve ziraat işlerinden 

anlıyan eğitmenleri hazırlamak için 
mektebin bir de çiftliği vardır. 

Bu itibarla bu büyük binadan aza· 
mi istifade edilecektir. Tesisat ha· 
zırlıkları birineiteşrinc kadar ha· 
zırlanacak ve derelere başlanacaktır. 

\.. ____________ ./ maraya girmiş olmasından şüp· Bu notaların metinleri ber· 

ıran Genel Kurmay baş
kanı şehrimize geliyor -------------

Papagos da bugün General 
İstanbuldan ayrılıyor 

İetanbul, 26 (Ilususi] - Trakya maoenalarımızda lııızır buluı nıak 
üzere buraya gelmiş olan İran Erkunıbarbi) ei uınunıi)e rei~i ile mai) eti 
erkanı, yann lzmire müteveccihen Luradau hareket eıleceklcr.lir. 

Yanan Erkfınıharbiyei umtımiye n •iei General Pltpago~ ve mai) eli 
erkanı da yarın nıemleketlerine döneceklerdir. 

Müttefik ve dost memleket erUoıbarbiye heyeti, merat1iwlc uğur· 
}anacaklardır. 

Yaş üzüm ihracatımız 
üzüm kurumu gelecek yıl için 
şimdiden~hazırlık yapacak .J 

veçhiatidir: 

Hariciye Vekaletinden 24 
Ağustos IS 37 tarihınde ecnebi 

sefaretlere gönderilen tami· 

min tercemesidir: 

Hariciye Vekaleti bu ayın 
onbeşinci günü Bozcadadan 

15 mil kadar mesafede tabii

yeti meçhul bir denizaltı ge· 

misini Biudad de Gadiz adın
daki lspanyol ticaret gemisini 

batırdığını ve mürettebatının 

kurtarılabildiğini Türkiyedeki 

diplomatik heyetlerin ittialanna 

arzetmekle kesbifahreyler. 

Cumhuriyet hükumetinin ic· 

raatı kazazedelere karşı insa· 

hiyetperverane alakasını gös· 

termekten ibaret kalmıştır. 

Diğer taraftan Türkiye ma· 

kamatına gelen malumata gö

re, 18 Ağustosta Bozcaadaya 

iki milden az bir mesafede 

ikinci bi" hasmane hareket 

vukua gelmiş, tabiiyeti meç

hul bir denizaltı gemisi Arrnu

ra adındaki lspanyol gem·sir.i 

Türkiye kara sularında batır· 
mağa teşebbüs etmiş ve mez· 

kGr gemı Bozcaadanın sahil

- Sonu 3ncü sahifede -
~------

Suriye Başvekili 
Bugünlerde istifa edecek 

f tnııhul , 26 (flusıısi) - Suri· 

• ele başgo ıncn ı:oıı vaziyet mü· 
uıısebetile Suriye B3~\·cL.iliııin jsti· 
fo) a karar verdi~i söyleniyor. Baş• 
'ekil bugünlerde çelilect•k.tir. 

Üzilın Ku umu ta •afınılan in. ·--------==============--------
gilıere \e orta Avrupaya, billıa~sa Alman manevraları 
PuJııııyayn yaş üzüm eevk ve: Hıra· 
cma devam ediloıekteclir. Polooya· 
ya ııt•vkeclilcn üzümlerimiz, kilosu 
34' kuruş fibi nıübim bir kıywct 

üzerinden satılmı,ıır. 
Üzüm Kurumu, yaş üzüm, ka· 

vun, karpuz ve tomates ihrı.>calını, 
gelecek sene fevkalade geniş bir 
ıeldlde yapacaktır. 

Hunun için bilhaesa üzümlerin 
yetiotirilmesinden itibaren çahoılma· 
ğa başlanılacak ve kurum bir çok 
lıağlnrı kiralıyacaktır. Üzümler, lıu 
bağlarJa iyi bir bakım altında ve 
fe\·kalacle itina ile yetiotirilerek, 
istihsal zam~ınına kadar vekalet 
tarafından Al11ancakta büyük bir 

- Sonu 3 ncü sa iri/ede 

Manevralarda Mussolini 
de hazır bulunacak 

------------
Son sistem silahlarla mücehhez 
kıtaat manevraya iştirak edecek 

Kızılçullmlaki ceki Amerikan 
kolleji binasının bu ders yılından 
itibaren erkek öğretmen okulu ve 
köy t"ğitmen korslan lıinası ola· 
rak kullanılmasına ha~lanııcaktır. 

Dıin Kültür Bakanlı~ından '1ilayct" 
gf'len Lir emirde kura ve ôğretmı.>n 
okulu olarak kullanılacak binada 
viicııde getirilecek tesiFatın ikmnli· 
ne İzmit kültür direktörü B. Kc. 
malin memur edildiği biltlirilmiııir. 

Türkiye. Almanya 

B. Kemal, yeııi açılacak öğret· 
men okulunun ve kursun direktö· 
rü olacaktır. Yeni tesis edilen bu 
okulun müdiir muavinliğine de ilk· 
tedrisat müfettişlerinrlen B. Refet 
tayin olunmuştur. Müdür ve mua· 
vini derhal vazifeye başlıyarak 

mektebin, ders yılı ipıidneıoa kn· 
dar bütün hazırlıklarını bitire• 
ceklerdir. 

l\lektebde yapılacak muhtelif 
tamirat için ~afıa Vekaletinden 
vilayete 3000 liralık havale gel· 
miştir. Derhal inşaata baolanacaktır. 

Eski Amerikan kolleji binaııı· 

nın erkek öğretmen okulu olarak 

açılaca8J haberi muhitte memnuııi· 

Kliring müzakereleri mu
vakkaten durdu -- . .._,. 

Bay Faik Kurdoğlu 
linden İstanbula 

dün Ber
döndü 

ietanbul, 26 [Hususi) - lktısad Vek.Uleti genel sekreteri Kurdoğlu 
B. Faik, bugün Berlindcn buraya gelmiıtir. 

İk.tısad Vekili B. Celal Bayar, B. Faik Kordoğlu ile birlikte Baıve· 
kilimiz General ismet lnönünü ziyaret etmit ve kendilerine izahat 

vermittir. 
Söylendiğine göre, Almanya ile başladığımız kliring müzakereleri, 

bazı ıebeblerden dolayı muvakkaten durmuıtur. 

B. Hitler B. Mussilini ile beraber 
İstanbul, 26 (Ilosuci] - Al· ve manevraların, bir hafta sürece-

roan ordusunun, eylül içinde bü· ği bildiriliyor. 
yük manevralar yapacağı. söyleniyor. Alakadar mehaf il, Alman ma· 

Yapılacak manevrıılara, eu son nevrnlarında 1talya Baf\'ekili B. 
sil!tem eilihlarla mücehhez bulunan Mueaotinioin de hazır bulunacağuu 

Alman kıtaıtı01n iıtirak odeccgi beyan ediyorlar. 



San' atkarlar 
Bir kundurn IJO) ac ı ındnn tulun uz, en bu yük 11er111n) eli ye .k ::ıdar, 

lıir beden işçi inden it ibaren lıir fen mühendisim': k ulıır herke işler, 

çalı~ır ve kazanır da, bunu mukabil, 
Reseem, ıablosunun kar~sında aç ve efil, 
Edib, eserlerinin dibinde periıan ve harab, 
~air, şiirlerini yırıarak yakma~a hazırlamnış dereced e nı eyıı•. 

l\fusikişioas, en güzel be teeini mide ı tırnblarımn terenniimleriııe 

b.aarctmeğe hazır hir haletiruhiyede yaşar. 
Hcykeltraş da önünde çamurlan dişletcı't'k bir maddi ve manevi 

boırguoluk altıoda kıvrauırsu, o san'atk:lirlarılıın evci, oııl ıırııı ynşnılıkları 

cemiyete ağlamalıdır. Çünkü o cemiyet, iu~ana hakiki inean kıymet ve 
yük!ekliğini veren en gür:cl şeyleri bulauııımış demektir. 

Çünkü o cemiyet, aucak bir bodrumda } atıp kalkım ve a~çı dükkn· 
nındıı fİ)ip içip midesini dolduran bir cemİ)Ctlir. 

Çünkü o cemiyetin; yıldızları, giioeşleri, ınehııtbı. ufukları , rııhıın 

n dimağın genişliklerini, renklerini, seslerini dinliyebilecek bir terıısası 1 

yoktur. Hayat orada, alçak C\'iyede esen ve topraklarn ilrünt-n bir rüz. 
gllrdır: Gelib, geçer .. 

Bir cemiyeıin an"atkirlarıoı miirof feh görmiiyorannız. medeni) etle· 
rine. servetlerine, tekniklerine de inıınmayıoız. Orada yı~ın, otomatik 
bir bale diişmüş demektir. San'ııtkiirrn lıali, ccwiy,.tleri lllçınek için kul· 
lanılabilecek en uı iikemwı•l Iıir iHı;iitlür. 

Yeni bir reklAm çeşidi! 
Amerikada, Şikagoda çok 

yeni bir reklam usulü tatbik 
edilmekte, daha doğrusu bu 
usulü maruf bir çikulata mii· 
esseıesi kullanmaktadır. 

Usul şudur: 
Kalabalık bir muhitte ihti

yarca bir adam ile güzel ve 
genç bir kız nazarı dikkati 
celbedecek bir şekilde görüş· 
meğe başlıyorlar. Fakat ihti
yarm kulakları ağır işittiğin
den güzel kız yüksek ıesle: 

- Dayı... Ben çikulatanın 
cinsinden behsediyorum. Sen 
yanlış anlıyorsun, diyor. Ve 
dayısına hangi cins çikulata
dan ne kadar almak lazımgel· 
diğini ve bu tercihin sebeple· 
rini anlatıyor; çikulatayı adam· 
akılh medhediyor. Dayı ilk 
tesadüf ettiği şekerciden veya 
kişeden bu çikulatayı istiyor. 

işte bu suretle çikulata filen 
ve mü~ssir surtte reklam edil
miş oluyor! 

Bir nezle ilAcı 
Nezle kışm olduğu kadar 

yazın da insanların başmda 
bir beladır. Nezlenin bir çok 
esaslı ve korkunç hastalıkların 
başlangıcı olduğu da muhak· 
kaktır. Bunun için fen erbabı 
nezleye karşı müessir bir ilaç 
aramaktan geri durmamışlar
dır. 

En son olarak Şikagolu 
profesör Smit kibrit şeklinde 
bir nezle ilacı bulmuştur. Bu· 
nun sair kibritlerden bir farkı 
yoktur. Onun gibi yanar. Fa
kat yandıktan sonra bir nevi 
gaz neşreder ve buharın ko
ku1u nezleyi hem tedavi eder, 
hem de nezlenin sirayetine 
mani olur!. 

Arıcıhk hevesil 
Hindistanın cenub kısımla

rında arı, daha doğrusu bal 
ansı yokmuş. Bu civar mihra· 
celerinden Truvankor mehra· 
cesi memleketine balansını 
sokmak istemiş ve Avustral· 
yadan 240,000 balarısı al
mıştır. 

Bu arılar hususi bir vapurla 
ve birçok mütehassısların ne· 
zareti altında Hindistana ge· 
tirilmiş fakat üçde ikisini mah
volmaktan kurtaramamışbrl 
Mütehassısların kanatine göre 

üç haftalık bir yolculuktan 
aonra Hindislana getirilen bu 

Saime Sadi 

arıların hepsi de mahvolacak
tır; çünkü mehracenin memle· 
ketinin iklimi arıcılığa müsaid 
değildir! 

En orta boylu adam! 
Avustralyada Cilang şehri 

postahanesine bir paket gel
miştir; bu paketin üzerindeki 
aderes, her türlü tasavvurların 
fevkinde garibdir. Paket 11 Gi· 
Jaog şehrinin en orta boylu 
adamına,, adresine gönderil
miştir! 

lngiliz usulü postalar, ne 
kadar garib adresler olursa 
olsun bir mektub veya pake
tin sahibini bulmağa çalışırlar. 
Cilang postacıları da bu "en 
orta boylu adamı" bulmak 
için azami bir gayret sarfet
mişler fakat paketi verecek 
bir kimse tayin edememiş· 

lerdir. Paket halen postaha
nede beklemektedir. 

Şarap şadırvaml 

Bizim fuarcılar duymasın .. 
Yoksa, başlarına iş açılır. 

ParL sergisinde, sergi ko· 
mitesi, veyahud bir şarap 

müessesesi bir şadırvan kur· 
muş ve bu şadırvanda harıl, 
harıl şarap akıtıyormuş .. 

Vakıa, Fransızların bunu, 
Fas ve Tunusun ve daha bil· 
meyiz nerelerin başı sarıklı 

ayağı çarıklıları na "cennetin 
kevser şarabını,, hatırlatmak 
için yaptıklarına şüphemiz 
yoktur. Fakat bizde şarabı 
şadırvanda görenlerin içmek 
hevesine kapılacakları muhak
kaktır! Buna şarap mı daya
nır, sonra? .. 

Manda iştahı buna derlerl 

Şikagoda bir lokantacı, 
müşteri celbetmek için yarım 
dolarla lokantasında arzu edil
diği kadar yemek yeneceğini 
ilan etmiştir. 

İlk günlerde bu usul fayda 
göstermiş ve lokantada müş
teriler oturacak yer bulama· 

mışlardır. Fakat bir gün bir 
müşteri gelmiş lokantacmm 
keyfini bozmuştur. Çünkü bu 
müşterinin iştahı çok yerinde 
imiş, Herif yemeğe başlamış, 
lokanta· mutfağındaki yemek
lerin hepsini yutmuş ve: 

- Karnım henüz doymadı. 
Bana yemek veriniz; yoksa 
yarım doları vermem! Diye 
bağırmıştır. 

Ehli hayvan 
• • 

Çinli profesör 
sergısı Peanın tetkikleri 

Damızlık/ardan elde 
edilen mahsuller 
Ehli hayvan sergisi için ha· 

zırlıklara devam edıliyor. Sergi 
1 Eylulde açılacak ve üç gün 
sürecektir. Baytar müdürlü
ğünde sergi için şimd:yc ka· 
dar 7 Kısrak, 14 Tay ve 1 
Boğa kaydettirildi. Ayrıca Tor· 
balı kazasında da kayıd mua
melesine devam edilmektedir. 
Hükumet, yalnız Torbalıdaki 
Aygır deposu ıçın senede 
21 ,000 lira sarfetmektedir. 
Fakat halktan bir kısmı, da· 
mızlıklardan elde edilen iyi 
evsaftaki yavruları, daha kü
çükten ağır işler altında eze· 
rek bünyelerinin gelişmesine 
mani olmaktadırlar. Vilayet, 
bu mühim noktayı nazarı dik
kate alarak bütün kaza kay· 
makamlıklarına bir tamim gön
derdi. Halkın, darnızlıklardan 
elde ettikleri hayvanlara iyi 
bakmalarını, sergiye getirile
cek hayvanlarda bilhassa 
bakım noktasından muvaffak 
olanlara ikramiye verilmesinin 
nazarı dikkate alınacağını bil
dirdi. 

Yeni Türkiye, Çine nazaran 
iki asır ileridedir 

Bu seneki ehli hayvan ser· 
gisi, Bucada yeni inşa edilen 
ehli hayvan sergisi binasında 
kurulacaktır. ----

Saylav/arımız 
Tetkiklerine devam 

ediyorlar 
Şehrimizde bulunan mebus

larımızdan Bn. Benal Nevzad 
Anman, B. Kamil, Rahmi 
Köken ve Sadeddin on gündür 
vilayetimizin kaza ve nahiye· 
lerinde, her sınıf halkla temas 
ederek tetkikat yapmaktadır· 
lar. Mebuslarımız Burnava, 
Kemalpaşa, Foça, Menemen, 
Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferi· 
hisar, Kilizman, Ödemiş, Tire 
ve Karaburuna gitmişlerdir. 
Oralarının vaziyeti ikbsadiye 

ve ziraiyesi hakkında köylü 
ile çok faydalı hasbıhaller 
yapmışlar, mıntaka mahsulatı 
üzerinde tetkiklerde bulun· 
muşlardır. 

Türkiyedeki sıhhi ve içtimai 
müesseseleri tetkik etmekte 
olan ve evelki gün şehrimize 
gele'n Çinli profesör C. Pean, 
beraherinde Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti mütehas
sısla2 ından doktor B. Remzi 
bulunduğu halde dün Memle· 
ket ve Eşref paşa hastanelerile 
Karşıyakada sağır, dilsiz ve 
körler müessesini, Sıhhat mü· 
dürlüğünü, liman ve şehir bak-
teriyoloji laboratuarını, Kuduz 
tedavi yurdunu ve deri has-
talıkları dispanserini görmüş, 
muhtelif ' tetkiklerde bulun· 
muştu:. 

Vilayette Vali B. Fazlı Gü· 
leci ziyaret eden Çinli profe
sör, bugtin Karşıyakada Bele· 
diyenin çocuk yuvasını da 
ziyaret edecek ve saat 14 de 
Manisaya giderek orada da 
tedkiklerde bulunacaktır. Çin 

Göcmenler • 
Mürettep yerlerine 
sevkediliyoı lar •. 
Son defa Bulgaristandan 

memleketimize gelmiş olan 

göçmenlerin, Urfa tahaffuzha· 
nesinde sağlık muayeneleri ve 

sevk muameleleri ikmal edil
miştir. Bugünden itibaren göç· 

menler, vilayetimizde iskan 
edilecekleri köylere sevkedil· 
meğe başlanacaklardır. 

Göçmenlerin beraberlerinde 
getirdikleri inek ve öküzler 

Plevne ırkından ve iri cüsse
lidir. İçlerinde damızlık evsa· 

fını haiz olanlar da vardır. 
Nandalar da çok iyidir. 

Fuar gazinosunda 
gürbüz çocuk 
müsabakası 

Enternasyonal lzmir fuarın· 
da bugün gürbüz çocuk mü· 
sabakası yapılacaktır. Müsa· 
bakaya iştirak edecek çocuk· 
lar, isimlerini Himayei etfale 
kaydettirmişlerdir. Müsabaka 
öğleden sonra saat on yedide 
fuar gazinosunda yapılacaktır. 

Kıdem zamları 
Öğretmenlere 
tebligat yapılıyor 

Öğretmenlerden kıdem zam· Macaıistandan, muhtelif mari· 
mı görenlerle 1 EylUI 937 fetlcr gösteren köpekler de 
tarihinden itibaren bu zam- dün, şehrimize getirilmi~tir. 
dan istifdde edecek olanlar Evelki gün fuarı ziyaret 

hakkında dün Kültür direk· edenler 11,480 kişidir. Ziya· 
törlüğünden bütün okullar retçilerin yekunu, l 18,509 zu 
direktörlüklerine tebligat ya· bulmuştur. 
pılmıştır. 937 yılı büdcesine Fuar münasebetile hariçten 
bağlı cedvelde isimleri yazılı ve yurdun muhtelif yerlerinden 
öğretmenlerin tasdik muame· 
leleri benüz Vekiller Heyt· şimdiye kadar şehrimize ge· 
tince neticelenmemiştir. ı Ey- }enlerin sayısı 32,500 kişidir. 
lul 937 tarihinden itibaren Vali muavini B. Cavid 
kıdem gören öğretmenlerin Bir aylık mezuniyetini Is-
maaşlarının, tasdik muamele· tanbulda geçiren ve şehrimize 
sine kadar 936 senesi kadro· dönen vali muavini B. Cavid 
suna göre verilmesi emredil· Ünver, dünden itibaren vazı· 
miştir. fesine başlamıştır. , .. . -

Ozel Yusuf Riza ANA ve iLK 
okulu direktörlüğünden: 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydma bir 
EylOlden itibaren başlanacakhr. 

1 
Müracaat saatları : Her gUn sabah dokuzdan 

onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76 Telefon: 2914 

hükumetinin Milletler Cemiyeti 
nezdindeki mümessili olan 
profesör, Türkiye inkılabının 
hayranıdır. Çindeki sıhhi ve 
içtimai müesseselerle mukayese 
yapmak için tedkiklerde bu· 
lunmak istediğini söylediği 
vakit kendisi•e, Türkiyede 
tedkikler yapması söylenmiş 
ve bunun üzerine Türkiyeye 
gelmiştir. 

Profesör C. Pean, dört haf
tadanberi memleketimizin muh-

telif yerlerinde tetkikler yap
mış ve bu tetkikler neticesinde 
Türkiyenin şimdiki vaziyde 
göre, her cihetçe Çinden 200 
sene ileride olduğunu söyle
miştir. Çindeki milli uyanıştan 
bahseden profesör, milliyet 
cereyanının inkişaf etmekte 
olduğunu ve genişlediğini söy
lemiştir. 

Tay koşusu 
600 lira ikramiye 

verilecek 
Sonbahar atyarışlarının üçün· 

cüsü, muhascbeı hususiyanin
dir. Vilayet yarış heyeti tara· 
fından hazırlanan program, 
bundan evel tetkik için yarış 
ve ıslah yüksek encümenine 
S{Önderilmişti. Programda, bir 
günde altı yarış yapılması mu· 
vafık görülmüştü. 

Encümen, altı koşuyu beşe 
indirmiş ve iki yaşındaki saf 
kan lngiliz tayları için göste· 
rilen 300 liralık ikramiyeyi 600 
liraya çıkarmıştır. Yarışlar 
12 Eylulde başhyacak ve üç 
hafta sürecektir. 

Besi çiftliği 
Vekaletten plan

lar geldi 
Dikili kazasında Pamuktepe 

mevkiinde vücude getirilecek 
olan Besi çiftliğinde yaptırıla
cak inek ve Domuz ahırları· 
nın planları, Ziraat Vekaletin
den Vıliyete gelmiştir. Plan· 
lara göre, ahırlar, fenni bir 
şekilde inşa edilecektir. Kuru· 
lacak Besi çiftliğini işletecek 
şirkete Ziraat ve İş Bankala· 
rından iştirak edilecektir. Bu 
iki banka tarafından şirkete 

sermaye olarak konulacak pa· 
ranın bir an evel ayrılıb veril· 
mesi için Vilayetçe lktısad 
Vekaleti nezdinde teşebbüste 
bulunulmuştur. ------
Takas muamelele;i 

hakkında 
lktzsad Vekaletinden geni 

bir tamim geldi 
Türkiye-Belçika arasında 

yapılacak hususi takas mua
meleleri hakkında lktısad Ve· 
kaletinden Türkofise bir tımihı 
gelmiştır. Bu tamimde deni· 
liyor ki: 

"Hususi takaslara daır 

umumi mevzuata ve Türkiy~
Belçika kliring anlaşmasının 
hususi takaslar hakkındaki 
onuncu maddesi hükümlerine 
göre, Türkiye ile Belçika 
arasında herhangi bir huıuıi 

ihracat ontro u ---··· .. ··--iki ay daha 
gecikecek mi?. 

Ticaret ve Sanayi odasında 
devam etmekte olan üzüm ve 
palamut kursunda dersler, ya· 
kında sona erecektir. Üzüm 
ihracatının kontrolu hakkın· 
daki nizamname 6 Eylulden 
itibaren mer'iyet mevkiine gi
recektir. Vekalet, yakında bu 
kursu muvaffakıyetle L>itireıı 
memur namzetlerini, ihracat 
kontrol memuru olarak tayin 
edecektir. Nizamnamenin bir 
maddesindeki sarahate göre, 
kontrol usulü, lktısad Vekile· 
tinin emriJe iki ay sonra tat· 
bike başlanacaktır. 

Üzüm fiatleri ddn 
biraz yükseldi 

Üzüm piyasasında dün bir 
hareket görülmüş ve fiatlerde 
cüz'i tereffü kaydedilmiştir. 

7, 8, 9 numaralı üzümlerde 
onar para, 10 numarada 20 
para, l 1 numarada bir kuruş 
yükselme olmuştur. 

Alakadarlara gelen haber· 
lerde, Londra üzüm piyasa
sında da fiatlerin yükseldiği 
bildirilmektedir. Cihan üzünı 
rekoltesinin kat'i olarak tesbit 
edilmiş bulunması ve bu sene· 
ki rekoltenin umumiyet itiba· 
rile noksan olması Londra 
piyasasında tesirini göster· 
miştir. Yunanistan üzüm re· 
koltesinin de, geçen seneye 
nisbetle çok noksan olması, 
fiatlerin yükselişine amil ol· 
muştur. 

Sıtma 
mücadelesi 
Karşıyaka ve Çif liJI 

tetkikler yapıldı 
Sıtma mücadele mıntakasın• 

alınan Karşıyaka, Turan t1e 

Bayraklıda tetkikat yapmak 
üzere Manisadan şehrimiıe 
gelen Manisa sıtma mücadele 
mıntakası reisi Dr. B. Şevket, 
dün beraberinde şehrimiz Sıb· 
hat müdürü B. Cevdet Sar~ 
oğlu olduğu halde Bostanl!' 
Çiğli, Turan ve Bayraklı cı· 
varındaki bataklıkları gözdell 
geçirmiştir. Bu batakhklarıll 
kurutulmasına yakında başlı• 
nacaktır. 

Haklı şikayet 
Benzin deposunafl 

üzeri ev imiı 
Bir kariimiz yazıyor: 
Tepecikte Kağıdhane ~d· 

desinde birçok mevaddı ıniir 
teile depoları vardır. Bu de
polardan otomobil ve k•lll: 
yonlara benzin vesaire satt 
yor. Caddenin son kısmıil 
bir depo var ki, bu ah~ 
bir evin alt katındadır. Oı~: 
ev olarak kullanılmakta et 
Cıvarında da birçok et1l 
vardır. Geçen gün Bayrakl~ 
ki benzin petrol deposun 
çıkan müdhiş yangın malo; 
dur. Evler arasında bu şe ,ıı 
de benzin ve petrol depol • 
bulunması doğru mudur?~ 
larda yangına karşı biÇ le' 
tedbir de alınmamıştır. 8t 
diyenin alikasmı beklerit· ~ 
~~~~~---~J 

takas muamelesi yapılabildi 
için: rif' 

A) - Türkiye Cumbu 
Merkez Bankasından izin ,Jıl' 
ması, • tf 

B) - Müteakıben işıP ~ 
kas tetkik heyetlerinde~ .. • .... 
rilerek tekemmül ewrıtıP"'"" 
lizımdır.,, 
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Sefirlere verdiğimiz ' 

notaların metni 1 

Santander, hain cumhuri
yetçiler tarafında ihtılalci

lere teslim edildi 
Asi ispanyada şenlikler yapılıyor. Mussolini ve 

Hitler, Frankoya tebrik telgrafı çekmişlerdir 
Paris, 26 (Radyo) - Sala

mankadan bildiriliyor: 
Dün Standerin bütün sava

hil vasıtaları kesilmiştir. 50,000 
_Bask, şeflerinin firarı üzerine 
başı boş kalmış ve şehirde is-
yan çıkarmışlardır. 30,000 ka
dar Bask silahları ile asilere 
teslim olmuştur. 

Tavar ve Kasti! kıtaları Ki
hon ve Stander yollarını tut-
muşlardır. Mılisler birçok yer· 
lerde kütle halinde teslim ol· 
maktadırleır. 

Santander, 26 (Radyo) -
Almirante Çervera kruvazörii 
ve bir iki topçeker Satander 
denizini temizlemeğe bnşla-
ınışlardır. 

Birçok Bask harb scfineleri 
teslim olmuştur. 

Bir genç, babası ile kar
deşini öldürdü ---- -Hayırsız evlô.d, zengin babasının para-

. sını yemek istiyordu. 
istanbul, 26 (Hususi) - Kuruçeşmede· Zeki isminde bir 

genç, Harbiye Nezareti muhasebe müdürlüğünden mütekaid 
babası Şevketle kardeşi Radiyi tabanca ile öldürmüştür. Katil 
yakalanmıştır. 

Zabıtaca yapılan tahkikata göre, Zeki, zeı:gin olan baba
sının paralarını yemek istemiş, vermediğinden onu ve kıskan
dığı kardeşi Radiyi öldiirmüştür. 

- -

Merhum Bay Hayrinin 
cenaze merasimi ---------

- tla:ıı 7 i11ci .. ahi/t:de -
lerinJcıı y.u:ın ınıl uıt·saftde 
karaya oturmuştur. 

Türkiye hükumeti bu bapta 
resmi tahkikat yapılmasını 

emretmiştir. Netir.esi diploma
tık ht•yetlcrc bildirilecl!ktir. 

Hariciye Vekaletinden 24 
Ağustos 1937 tarihinde Ecne· 
bi sef aretlere gönderilen tami· 
min tercemesidir : 

Hariciye Vekaldi Türkiye· 
deki diplomatik heyetlere aşa
ğıdaki hususları bildirmekle 
iktisabi mübahat eyler. Şöyle ki; 

Bu ayı.ı 18 inci günü Türk 
donanmasına mensub bir ge
mi Marmara denizinde Sunan
daki ada yakıninde yabancı 
bir denizaltı geminin mevcu· 
diyeti imkanını farzettirecek 
şüpheli bir şey gördüğünü 
farketm iştir. 

Gerçi tahakkulc etmiş bir 
müşahede mevzuu bahis ise de 
Türkiye hükumeti cumhuriyesi 
şüpheli mıntakalarda deniz 
tayyareleri vasıtasile iki defa 
istikşaflar yapılması için la
zımgelen tedbirleri derha al· 
mıştır. Araştırmalar hiçbir ne
tice vermemişlerse de boğaz-

ların içerisinde bir yabancı 
denizaltı gemisinin vücudu ta· 
hakkuk ettiği takdirde cumhu
riyet askeri kuvvetlerinin ge· 
rek beynelmilel boğazlar mu· 

Alınan esirler çoktur. 
Salamanka, 26 (Radyo ) -

General Frankoya Satander 
zaferi hasebile Mussolini ve 
Hitler birer tebrik telgrafı 
çekmişlerdir. 

Başta Atatürk olmak üzere elliye 
yakın çelenk gönderilmiştir 

kavelenamesinin ve gerek hu
kuku düvel kaidelerini ihlal 
eden bu geminin derhal teslim 
olmasını taleb etmeleri daha 
şimdiden mukarrerdir. 

Bilbao 26 (Radyo) - Sa
tander i;yam evvela sivil mu-
hafızlar tarafından çıkanlmış 
ve halk da bu isyana iştirak 

etmiştir. 
ilk isyan edenler, müdafaa 

hatlarına hücum ederek teslim 
bayrağı çektirmişlerdir. 

Asiler bu aralık radyo mer
kezini de işgal ederek teslim 
haberini yaymışlardır. 

Cumhuriyetçiler, bu. sabah, 
şehri Franko kuvvetlerıne res· 
men teslim etmişlerdir. Bu 
suretle Satander hücum ile 
değil, hiyanet sayesinde zapt 

edilmiştir. 
Sevil, 26 (Radyo)- Franko 

ispanyasında umumi şenlik 
yapılmaktadır. 

General Franko Satan
dere girdi 

Paris, 26 (Radyo)-General 
F ranko, bugun saat 12, 15 te, 
refakatinde general Davila ve 
general Sopesko oldukları hal
de Satander şehrine girmiştir. 

ltalyanın 
"mumi nüfusu 

Roma, 26 (Radyo) - Neş-
rolunan istatistiklere göre 
ltalyanın umumi nüfusu 43 mil
Yon 412,000 dir. 

ı----------ANADOLU 
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Günlük siyasal gazete 

Sahip ve bıışyazgaoı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumt neşriyat ve yazı i~leri 

l.lüdürU: Hamdi Nüzhet Çnnçar 

idarehanesi : -
İv.mir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Parti.si binası içinde 

'l'elgraf: İzmir - ANADOl.tJ 
l'elefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\'ıllığı 1200, ahı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruştur. 
\'ahancı memleketler için senelik 

nbone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuru~tut -U geçmi~ nüshalar 25 kunıetur. 

ANADOLU MATBAASINDA 1 
BASILMIŞTIR ....... ________ _ 

lstanbul, 25 (A.A.) - Baş- Cenazenin önünde deniz 
vekil İsmet lnönüniin biraderi muzıkası bulunmakta ve ala-
Bay Hayrinin cenazesi bugün 
saat 16 da Heybeliadadaki 
evinden kaldırılarak namazı 
Heybeli camiinde kılındıktan 
sonra Heybeli kabristanına 

defnedilmiştir. 

yın iki tarafında deniz lisesi 
talebesi, asker ve polis kıt'a· 
lan saf teşkil etmekte idi. 

Başta Atatürkün olmak üzere 
gönderilmiş elliye yakın çelenk 
bulunuyordu. 

Cenaze saat 17,30 da Çam
lar altındaki ebedi istirahat 

Bu taleb neticelerini tayin 
etmek hükumeti cumhuriyeye 
aid bulunacaktır. Türk me· 
murlarımn talebine derhal 
ittiba etmediği takdirde ge
minin cebren tevkif ve ihti· 
malki imha edilmesi esbabına 
tevessül etmeleri için emir 
verilmiştir. 

Cenazede Başvekil İnönü, 
Mareşal Çakmak, İstanbulda 
bulunan bütün Vekiller, genel 
kurmay erkanı ve kolordu ku· 
mandanları, Amiral Oka;ı, 

Reisicumhurun katibi umumisi, 
siyasi müsteşarlar, İstanbulda 
mezunen bulunmakta olan 

yerine tevdi edilmiştir. 

( 

BaşrJekilimizin 
teşekkürleri .. 

Hariciye Vekaleti yukarı· 
\ daki hususların hükumetlerine 

iblağına diplomatik heyetler
den rica ederek pek yüksek 

----+-· -----
büyük elçiler, Mebuslar, istan- lstanb:.ıi, 26 (A.A.) - Bir 
bul Valisi, Ankara Valisi, Vi-

evladını kaybeden İnönü ai
layet ve belediye muavinleri, 

saygılarını sunar. 

Yoş üzüm 
ihraratımız !esile valdesi ve kardeşleri 

müessesat direktörleri, Vilayet - Ba~ı 1 inci sahifede -
b 1 d . k" 'k k teselli ailesi lütufkar taziyet- r ve e e ıye er anı, yµ se soğuk bava depo@u da inıa eıtiri· 

memurlar, Matbuat ve Ajans lerile acılarını paylaşan dost- lccr.ktir. Baglardau kesilr.cek tııüm· 
mümessilleri, Heybeli halkın- larına Anadolu Ajansile te- , ler, ha~ mıntakalarında tesis olu· 

dan birçok güzide zevat ve şekkür ve minnetlerini su-
1 

nacak soğuk hava depolarında iole· 
büyük bir kalabalık cenazeyı narlar. nerek ambnliijlaudılr.tan ve üç gün 
takib etmişlerdir. \.. / soğuk hava deposunda tutulduktan 
__ :_:::.=::.:_:=~=====~~~~~~;:==::::.:===::::'. eoura lzmirdc:ki büyük depoya 

Zonguldak 
dün bayram yaptı 

nakledilecek ve bu depoya yanaşa· 
c:ık vapurlar, doğrudan doğruya 

mahsulü ambarlarına alarak Avru· 
pa limanlarına hareket edeceklerdir. 

Gelecek sene, bu şekildeki teei· 
------ - satla y•o üzüm ihracatı, büyük bir 

6 yıl önce 26 ağustosta Atatürk _eh_em_m•_yet_k_esb.:,:ce_ır._tir. __ 

Zonguldağa ay.ak basmışlardı 
Zonguldak, 26 5 A_:A. ) - 1 

26 Ağustos Ataturkun Zon
guldağa ayak bastıkları kutlu 
gündür. Bu yılın altıncı yıl 
dönümünü Zonguldaklılar çoş
kun heyecan tezahüratile tesid 
ediyorlar. Memleket baştan
başa bayraklarla donandı. 

Zonguldağa şeref verdikleri 
saat 10 da hükumet erkan ve 
memurları, uray, parti ve 
Halkevi, milli teşekküller 
ve cemiyete mali ve tüccar! ve 
sınai müesseseler mümessilleri, 
okullaı talebesi, izciier, sporcu-
lar, köylü ve halk kütleleri Hür· 
riyet meydanında toplanmış 
bulunuyordu. 
' Şehir bandosu tarafından 
çalınan lstiklfıl marşile törene 
başlandı. Leman Aksoy bir 
söylev vererek Büyük Şefin 

altı yıl önce Zonguldağa şeref 
verdiklerini ve makinelerimizi 
tetkik ettiklerini anlattıktan 
sonra kömür havzamın o gün· 
den bugüne kadar mazhar 
olan inkişafını bütün safhala· 
rile aydınlattı. 

istikbalini bütün zenginliğile 
gözler önünde canlandırdı. 

Söylev, Yaşasın Atatürk gü 
nü, varolsun Büyük Şef ses
leri ve dalga dalga coşan al· 
kışları içinde bitti. 

Bundan sonra şehir bando· 
su milli marş çaldı. Ve tören 
sona erdi. 

Zonguldaklılar Büyük Ön
derimizin havzamıza ayak 
bastıkları bugünün yıldönümü
nü büyük bir bayram sevinci 
ile ve hararetli tezahür· 

lrele kutlulayorlar. 

Küçük devletler 
Kendi kuvvetlerine da

yanmahdırlar. 

Riga, 26 (Radyo) - Bu
rada bulunmakta olan Uluslar 
sosyetesi genel sekreteri Bay 
Avenol, matbuat mümessiline 
beyanatta bulunarak şunları 

söylemiştir: 

- Dünyada hügüm süren 
karışıklık, vehamet arzetmek
ten uzak değildir. Bu vaziyet 
karşısında, küçük devletlerin 
istiklali mevzubahs olunca, 
bu devletler, kendilerini kur
tarmak için ancak ve ancak 
kendi kuvvetlerine dayanma· 
lıdırlar. 

Bunu yapmazlar ve diğer 

devletlerden İmdad beklerlerse 
iıtiklallerinin ne olacaiın ı ta
yin etmek mümkün deA-ildir. 

Fuar komitesi tarafmdıııı evelki gere fuar g:ızinosunda ::ı\Jn, )ar ŞC· 
refinc bir 7.İyııfet 'f'erilmifıir. Bıı ziyafette \ali B. Fazlı Güleç ile şı~tı. 

rinıizde bulunan Eayla\·)arımız bıılunmu,lnr ~e geç vakte kadar hn·bı· 

haller etmi§lerdir. Resmimiz, bu Zİ)afottcn bir intibadır. 

Japonlar, lngilterenin Çin 
sefirini yaraladılar 

Başı 1 inci sahifede -
saretinden ve taarruz kabili· 
yetinden sitayişle bahsedil
mektedir. 

Tokyo, 25 ( A.A. ) - Eski 
Hariciye Nazın ve eski Çin 
sefiri Arita bu ayın sonuda 
Çine gidecektir. 

Misimisi gazetesi bu seya
hatin resmi mahiyette olma
makla beraber Aritanın Çin 
ve Japon ricalile olan müna· 
sebetleri eski Nazırın japon
yanın Çin siyasetine müteallik 
mühim bir vazife ile tavzif 
edildiği kanaatini verdiğini 
yazmaktadır. 

Tokyo, 25 (A. A .) - Kara 
ve deniz askeri makamları Çin 
tayyarelerinin Vangasaki üze-

Bağcılar 
kongresi 

lzmirden de murah
haslar gidecek .. 
3 Eylulde Ankarada Ziraat 

Vekaletinde bağcılık kongresi 
toplanacaktır. Bu kongreye Zi· 
raat Vekaletince lzmirden Zi· 
raat mücadele istasyonu mü· 
dürü Bay Nihad lribozla bağ· 
cılık enstitüsü şefi Bay Mübin 
Onaran ve bağcılık mütehas
sısı Bay Şemsi davet edilmiş. 
lerdir. İzmirden bazı bağcılar 
da kongreye iştirak edecek
lerdir. 

Kongrede, bağların filoksa· 
radan korunması tedbirleri ve 
orta Anadolu istihsal mıntaka
larında da bağlaryetıştirilmesi 
meseleleri de görüşülecektir. 

General Si kitiu 
Bükreşe döndü .. 

Bükreş, 26 (Radyo) -
Trakya manevralarında hazır 

bulunmak üzere Türkiyeye git
miş olan Romanya Erkanı 
Harbiyei umumiye reisi Gene
ral Sikitiu, bugün İstanbuldan 
dönmüştür. 

Yugoslavlar 
Balkan oyunla
rına girmigecekler 

lstanbul, 26 ( Hususi ) 
Yugoslavların, Balkan oyun· 
larına iştirak etmiyecekleri, 
Belgraddan haber veriliyor. 
Ortağım öldüren kadm 

Urla kazasının Güdene kö
yünde ortağı Meleği öldür· 
mekle maznun Eminenin mu· 
hakemesine dün ağırceza mah· 
kemesinde devam edilecekti. 
Fakat maznun kadın hasta 
olduğundan mehkemeye getiri· 
lememiş, mahkeme heyetince, 
hastalığı hakkında memleket 
hastanesi başhekimliğinden ra
por a-etirtilmeaine karar veril
miştir. 

rine akın ettikleri hakkındaki 

haberi tekzip etmektedirler. 
Şanghay, 25 (A.A.) - Do

mei Ajansı bildiriyor: 
Dün saat 21,30 da Nankin 

üzerine sekizinci defa olarak 
şiddetli bir bombardıman daha 
yapılmış ve şehrin mahallele
rini ve merkezin tayyare mey
danını b'lmbardıman ederek 
birçok Çin tayyarelerini tahrib 
etmişlerdir. 

Londra, 25 (A.A.) - Japon 
sefiri Nankinden aldığı malu
mata istinaden Voosudga ya
pılan ihraç hareketi esnasında 
5000 Japon askerinin imha 
edildiği hakkındaki haberi tek· 
zip edebileceğini söylemiştir. 

Londrı;ı, 26 (Radyo) -
Şanghaydan haber veriliyor: 

lngilterenin Nankirı sefiri 
Sir Son Handerson, Nankin
den otomobille Şanghay şeh· 
rine gdirken, Vuzi köyü civa
rında Japon tayyareleri tara
fından atılan bombalarla mit
ralyöz ateşinden yaralanmıştır. 

Sefirın yanında lngiliz ata
şemiliteri de :vardı. Sefir, ağır 
yaralı olduğu halde saat 17 
de Şanghaya götürülerek has
taneye yatırılmıştır. 

Sefirin hayatı tehlikededir. 
Yaralıya kan şırınga edilmiş
tir. Doktorlar, 24 saat geç· 
meden bir fikir verememekte
dir. 

Sefirin yaralandığı şüyu 
bulur bulmaz, Londra mahafi· 
linde derin akisler uyandır
mıştır. 

Sefir, 51 yaşındadır. Birkaç 
ay evvel Nankine tayin edil· 
mişti. 

Şanghay belediye reisi has
taneye gitmiş ve Mareşal Şan 
Kay·Şek namına sefire tees· 
sürlerini bildirmiştir. 

Sefirin yattığı oda, çiçek 
buketlerile dolmuş bir vazi
ziyettr.dir. Çin hükumeti er
kam, çiçt>k buketleri ~e tees· 
sür telgrafları çekmişlerdir. 

Japonyanın ateşnavali arni 
ral Onda ile Donanma ku
mandanı Fuji de teessürlerini 
bildirmişlerdir. 

TAKVİM 
Rumi · 1353 1 Arabi. 1356 

Ağu•ıos 14 Cem. ahıır 19 

,- -Ağustos 

1 

1 27 1 
9 9 
3 3 
7 7 

Cuma - -
Evlat Ezan Vasat E'•knt Ezan \asal ------------· Güne~ 9,25 4,54 ak~am 12 19,28 
öğle 4,51 12,20 yatsı 1,51 21,:!l 
ikiııdi 8,48 16,l ı imııak 7,19 2,4i ..! ..................... . 
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Sermaye Haticeyi kıskanan iki genç 

OORSA ~~~~rl§~~ocı~~~~~~ Bela Mustafa -----
~ ).x· ~"' mahkemede Garson Hasan, bir çoban 

. Ozüm satışları Alsancak, 4-7 Yamanlar Maktul imin 
Ç. Alıcı K. S. K S k d. 

• .. • 289 inhisar ida. ıı 50 12. 5o ta ımını yen 1 
Hatice, birinın yanında otekıne 156 M. J. Taran. 12 18 1s 

tarafından vuruldu 
çok atıcı imiş 

Menemen kazasının Kum
tepe mevkiinde Giridli Meh
med Emini öldürmekle maz
nun Bela Mustafa ile arka
daşlarının muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Ha
dise yerinde keşif yapan ehli 
vukufun verdiği rapor okun· 
muş ve mahkemece malumat 
edinildikten sonra maznun 
vekil söz almış, Mehmed 
Eminin atıcılıktaki meharetin-

.
1 

. _J k l 146 Paterson 14 15 
ı tıf at eaere ara arını açmış 59 K. Taner 13 50 16 50 Pazar günü, Alsancak takımı 

Ateşsporla karşılaşacak Dün sabah saat 10 da Te- 59 D. Arditi 13 75 15 75 
pecikte Kağıthane caddesinde 
kanlı bir vak'a olmuştur. Ha
disenin sebebi, bir kadındır. 
Yaptığımız tahkikata göre vak'a 
B. Hüsnünün kasap dükkanı 
önünde olmuştur. Umumhane· 
ler arasında aşçı Saminin dük
kanında garsonluk eden Halit 
oğlu Adapazarh Hasan adın· 
da biri vard ır. 

Hasan, bundan onbeş gün 
eve! Zeynebin umumievinde 
sermaye Haticeyi dost tut· 
muştur. Hatice, daha evel ço· 
ban Mehmed Ali adında evli 
bir adamın dostu imiş. Hatice, 
Hasnnın dostu olunca Mehmed
Ali, bundan fevkalade mugber 
olmuş ve ara sıra Hasanı gö
rerek tehditte bulunmuşsa da 
Hasan, aldırış etmemiştir. Ço
ban Mehmed Ali, kadının bu
lunduğu eve giderek onu da 
tehdit etmiş ve: 

- Şu Hasandan vazgeç, 
gene benim dostum ol, bir
likte yaşıyahm. 

Demişse de Hatice kendi
sini kovmuştur. Bu vaziyet 
karşısında Mehmed Ali, fena 
düşüncelere saplanmış ve 
evelki gün haber göndererek 
Haticeyi çağırtmış, Hatice 
iidip kendisini bulmuş, gö
rüşmüş ve birlikte Lale sine· 
masına gitmişleıdir. Orada 
filim seyrederken Hasan da 
sinemaya gelmiş ve Hatice 
ile Mebmed Aliye yakın bir 
yerde oturmuştur. 

Hatice, Hasanın sinemaya 
icldiğini gorunce Çoban 
Mehmed Aliye gült-r yüz gös
termemeye ve Hasana doğrn 
bakarak gülmeğe başlamıştır. 

Çoban Mehmed Ali, sıkılmış 
ve dışarı çıkarken Hasana: 

- Bizi sinemada da takib 
ediyorsun öyle mi? Fakat 
bunları unutma! Ben sana kaç 
defa söyledim, bu kadından 
vazgeç, onu bana bırak . Aksi 
takdirde fena olacak. 

56 Horasani o. 15 50 15 50 
53 J. Kohen 13 50 15 Dün Alsancak sahasında 
52 M. lzmir 12 50 13 125 fuar kupası müsabakalarına 

zarfında yapılan bu goller, 
Yamanlar takımını şaşırttı. Ve 
gelişi güzel sert bir oyun çı
karmağa başladı. 

6-2 vaziyette oynıyan Alsan· 
cak takımı rakib takımın sert 

48 A. H. Nazlı ı 3 50 14 50 devam edildi. Dömifinale kal· 
47 M. Arditi 14 15 50 mış olan Alsancak-Yamanlar 
47 A. R. Üzüm. 13 75 17 takımları karşılaştılar. Bu sefer, 
54 C. Alişan 13 25 17 75 daha hakim ve daha iyi bir 
30 A. ve H. Sar. 11 50 11 50 oyun çıkaran Alsancak takımı, oyununa mukabele etmediği 
29 H Güneş 12 J 3 kuvvetli rakibini 4· 7 golle gibi gdlibiyetin verdiği temi-
28 Ş. Remzi 1 'l 14 mağlub ederek finale kaldı. natla bozuk bir oyun· çıkar-
34 H. Alberti 14 15 25 Bu kıymetli oyunu görmek maga başladı ve bundan isti- öldürmek istediğini, bu vazi-
19 P. Paci 12 50 12 50 için sahaya gelenler çoktu. fade etmesini bilen Yamanlar yet karşısında Bela Mustafa-

den bahsederek müekkilini 

) 5 Al bayrak 15 25 15 25 Oyun orta hakem Bay takımı 14 üncü dakikada 3 üncü nın nefsini müdafaaya mec-
13 K. A.kyiğit 15 25 19 Saidin idaresinde ve Yamanlar sayısını yaptı. bur kaldığım söylemiş, Meh· 
9 G. Abdullah 13 25 15 50 takımının vuruşile başladı. Mu- Yamanlar takımının 3 üncü med Eminin, söylendiği gibi 

Çoban Mehmed Ali 1243 kabil hücuma geçen Alsancak golüne Alsancaklılar ancak kaçarken arkasından vurulup 
sonra dün sabah Hasan, Ka- 6920 takımı Yamanlar kalesine doğru 32 inci dakikada 7 inci golü öldürüldüğünün doğru olma· 
ğıthane caddesinde kasap Hüs- 8163 akın etti. Akını kesmek isti- atmak suretile mukabele etti- dığım bildirmiş, bunu bilen 
nünün dükkanına giderek et incir satışları yen Yamanlar müdafileri pe- ler. Devrenin 35 inci dakika- bazı şahidlerin isimlerini mah-
satın almıştır. Dükkandan dı- Çu. Alıcı K. S. K. S. naltı cezasına çarptınldı. Fa- sında Yamanlar takımı ani kemeye vermiş, dinlenmele· 
şarı çıktıktan sonra çoban 841 Tüt. ilet. in. 7 12 kat daha ikinci dakikada Al- bir hücumle Alsancak kalesi- rini istemiştir. 
Mehmed Alile karşılaşan Ha- 827 Ş. Remzi 8 5o 9 25 sancak lehine verilen bir ser- ne doğru indi. Bu anda Al- Müdafaa şahidi Maharrem 

H d 319 B. Alazraki 7 75 9 375 b · ·f d 1·1 san, gene atice en ayrılması est vuruştan ıstı a e ec ı e- sancak takımının kalecisi ya- dinlenmiş, maktul Mehmed 
134 A. Muhtar 6 10 

hakkında Mehmed Alinin bir medi. ralandı ve onun yerine Saim Eminin gayet atıcı oldug" unu 
129 S. Beyazıt 8 12 

teklifile karşılaşmış, Hasan: I Bu dakikadan sonra oyun geçti. Bu tebeddülattan Ya· söylemiştir. Mahkemece, keşif 
7 4 zzi ve Ali 8 7 5 9 7 5 

- O kadın beni seviyor 40 M. J. Taranto 9 775 9 875 mütevazin bir şekil aldı. 15 inci manlar takımı istifade ederek raporunu iaıza etmiş olan 
sen ne karışıyorsun? Demjş- 34 F. Solari 8 8 dakikada Alsancak takımı ani 4 üncü sayısını attı ve oyun da kimselerin şahid sıfatile de 
tir. O vakit Mehmed Ali: 2398 bir hücumla Saimin ayağından bu suretle Alsancak takımının mahkemede dinlenmelerine 

- Dün gece Haticenin 8865 bir sayı kazanarak oyunun mü- 7-4 galibiyetile bitti. karar verilmiş, muhakeme 
koynundamıydın? Demiş, Ha- 11263 savatını bozdu. Yamanlar ta- Önümüzdeki pa:ıar gunu başka bir güne bırakılmıştır. 
san da: Zahire satışları kımı harekete geldi ve oyunun Alsancak takımı ile Ateş ta- S b •d'L l 

E C b · Ç. Cı'nsı· S K K s hı'ç olmazsa müsavatını temin d er est l na at re. - vet. eva mı vermış . . . . kımı arasın a fuar kupasının 
ve daha bir müddet münaka- 1960 Buğday 5 25 6 50 etmek için var kuvvetile çalış- final maçı yapılacak ve bu jimi ve idhaltitımız 
şadan sonra Mehmed Ali 3 Vag. Arpa 3 75 mağa başladı . Nitekim 3o uncu maçı kazanacak olan takım Ucuza maledilen bazı eş-
elindeki sopa ile Hasanı ba- 239 Çavdar 4 dakikada elde edilen bir fır- ayni günde sabada merasimle ya gene pahalı satılıyor 
şından hafifçe yaralamış, mü· 265 Bakla 4 25 sattan istifade ederek bera- kupayı alacaktir. Serbest idhalat rejimi hak· 
teakıben bıçağını da çekerek 48 K. D. 6 375 7 50 berliği temin etti. 1 dakika k kmdaki kararnameye göre, 
sol böğrenden ağır surette ?693 Ki. Yapak 58 61 sonra Doğan Alsancak takı- Bo S maçları muhtelif memleketlerden lzmi· 

Yaralamış, kaçmıştır. Hasan, 1465 ,, T. B. içi 78 mının 2 inci golünü atarak Ankara boksörleri lzmire re fazla miktarda mal idhaline 
54 8. Pamuk 39 40 50 b b l' · b d B l' 

derhal memleket hastanesine ----------- yine era er ığı oz u. una ge ıgor.. başlanmıştır. Bu yüzden takas 
yatarılmış ve doktorlar tara- bağırdı. Evvela sopa ile sonra ayni şekilde Yamanlar takımı Ankaranın 53-57-61-66 ki- primleri yüzde 55 ten yüzde 
fından ameliyata lüzum gö- da bıçakla vurdu. mukabele etti ve lsmailin aya· lodaki boksörleri ile İzmir otuza kadar inmiştir. Gene 
rülmüştür. Müddeiumumilikçe, Hatice ğından beraberliği temin etti. boksörleri arasında bir karşı- bu kararnameye göre çuval, 

Hadise tahkikatına el koyan adındaki kadın da isticvap Bu golden sonra top nısıf laşma yapılacaktır. çay, kanaviçe vesaire, yüzde 
müddeiumumi muavini B. Na- edilmiştir. Hatice, kendisini sahada dolaşmağa başladı ve Ankara boksörleri 7 . 8 Ey- 40 • 50 nisbetinde daha ucu· 

tehdid eden Mehmed Alı·nı'n k k ı b' l"ld 1 · d b l ki d dir Ener, hastanede ameliyat her i i ta ım ga i ıyeti temin u e zmır e u unaca ar ır. za satın alındığı ve memleke· 
masasına yatırılan Hasanı is- sinemaya götürdüğünü, orada için fazla çalışıyor ve oyun İlbayımız Bay Fazlı Güleç ve timize idhal edildiği halele iz· 
ticvab etmiş, Hasan vak' ayı Hasanla , kavga ettiklerini, o bütün zevkile devam ediyordu. Şarbay Dr. Behçet Uzun yar· mirde bu gıbi emtianın idhali 

gece Zeynebin evine geldig" ini b b d 1 ·ı F d k" · olduğu gibi anlatmış ve de- Devrenin itmesine eş da- ım arı ı e uar a ı tıyatro işile meşgul olanlar, fiatler 
fakat polisin içeri girmesine k ı Al k b' d 12 E l~l ·· m'ıştir ki: kika a a sanca takımı ınasm a Y u pazar gu· elan ucuzlatmamışlardır. 
müsaade etmediklerini, bun· 

-Çoban Mehmet Ali, Hatice sol açıkları vasıtasile 3 üncü nü maçlara başlanacaktır: Bu mesele üzerinde tetkik-
dan kızan Mehmed Alinin, 

ile altı ay beraber yaşamıştı. gece duvardan atlamak sure· ve 43 üncü dakikada Saimin Tavukçuluk ve yumurtacılık lere girişilmiştir. ihtikara lıcat· 
Son zamanda kadın benim tile eve girdiğini, fakat po· ayağından 4 üncü golü kaza· kooperatifleri iyyen meydan verilmiyecektir. 

Demiştir. Hasan da: dostum oldu, Mehmet Ali lisler tarafından yakalanarak narak devreyi 4-2 ıalib ola- Vilayetin muhtelif yerlerin- İngiltere ile ticaret işleri· 
- Ben sizi takip etmiyo· çok kıskanç bir adamdır. On tekrar kapı dışarı edildiğini rak bitirdiler. deki tavukçuluk ve yumurta- miz de genişlemiştir. İngiltere, 

rum. Sinemaya geldim. Sizi beş gündenberi dostum olan söylemiştir. ikinci devrenin daha ilk cıhk kooperatifleri, yeni koo- peşin para ile iş yaptığından, 
burada buldum. Bana ne kadınla fırsat buldukça görü· Dün, Mehmed Alinin karısı dakikasında sol açık Hakkı peratifler kanununa uydurula- bu memleketle ticaretimizin 
çatıyor.sun? şüyorduk. Haticeyi çok sev- Emetinin evinde araştırma topu aldı. Biraz sürdü Bas- caktır. Eski nizamnameye göre genişlemesinde büyük faydalar 

Demiş, bir müddet müna· ·nıiştim. Mehmet Ali beni teh- yapılmışsa da Mehmed Ali riye geri pas verdi tekrar to- tesis edilen bu kooperatifler, temin edileceği tabiidir. 
kaşa olmuş, sonra biribirine dit etti, fakat yine kadından bulunmamıştır. Nereye kaçtığı pu Basriden geri aldı vole yeni şekle girince inkişafları işçiler ve radyo 
hücum etmişlerse de polis ye· ayrılmadım. Lale sinemasında belli değildir, zabıtaca aran· bir vuruşla Alsancağın 5 inci daha kolay ve kısa bir za- Üzüm Kurumunun Birinci 
tişek kavganın büyümesine aramızda bir münakaşa geçti. maktadır. sayısını kayde muvaffak oldu. manda mümkün olacaktır. Ye- Kordondaki modern incir ve 
mani olmuş, bunları ayırmış- Bugin (dün) de kasap dükkanı Hasanın yarast ağırdır. Bu golü derakab 6 ıncı gol ni şekil, satış kooperatifleri üzüm im_alathanesine işçilerin 
tır. ilk kavga, bu suretle za- önünde beni gördü: Barsakta yara olub olmadığı takib etti. Devrenin başlamasile teşkilatı kanununa göre ola- zevkle çalışmalarını temin için 
rarsız bir şekilde geçtikten - Seni öldüreceğim. Diye belli değildir. biribiri Üzerine ve iki dakika caktır. bir radyo konmuştur .. 
........ - ................. - ............. - ............ _ .. ___ .................. _ .......................... lllllİll_ ..... __ ... ___ __ 

Ciizli Cihangir 
-42- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

- Ne demek istiyorsunuz, 
lütfen izah eder misiniz? 

- Zaten bu izahatı ver· 
mek için huzurur uzda bulu
nuyorum. Fakat önünüzde 
ben bizzat değilim. Ancak 
bir hayalim, bir gölgem, daha 
doğrusu sizin gözlerinizde hu
sule getirdiğim bir hayale
tim!. 

General Mars bu sözler 
üzerine yerinden fırladı ve 
dehşetle geri geri çekildi. 
Ayni zamanda Borise veya 
hayalete korku ile bakıyordu. 

- General, korkmayınız, 
yalnız söylediklerimin doğru 

olduğuna inanınız. Maddi vÜ· 
cudüm buradan binlerce ki· 
lometre uzaktadır. Maamafih 
merak etmeyiniz, görüyorsu· 
nuz ki , maddi bir vücud ile 
karşılaşmış gibisiniz. Hatta 
elinizi uzatınız, elimi tutunuz. 
Ne kadar tabii bir el tutmuş 
gibi olacaksınız .. 

Boris, General Marsa yak· 
laşarak elini eline doğru 
uzattı ve: 

- Tutunuz, korkmayınız! 
Hatta vücudumun bertarafını 
muayene ediniz! 

Dedi. 
General Mars. Borisin elle· 

rini tuttu, vücudünün sair ta- Fakat bunlar içinde maddi 
raflarını da merak ve hayretle olanlar da vardır. Mesela 
elledi. Evet, tam bir vücud size hitab eden bu ses, mad· 
idi, et ve kemikten mürekkeb didir, hayali değildir. Bu ses 
bir vücud.. General: size binlerce kilometre uzakta 

- Çok müthişi. söz söyliyen bir ağızdan ge· 
Dedi. Jiyor. 
- Kendinizi henüz hayrete General Mars bu hayali 

düşürmeyiniz. Çünkü benim adama korku ile baktı, fakat 
bundan çok daha yüksek ve Boris veya Borisin hayaleti : 
müthiş kudretlerim vardır. is-
tikbalde neler olacağını da - Müsterih olunuz, şimdi 
harfi harfine bilirim. Bütün size karşı görünüşümü değiş-
insanları, kulak, göz ve do· tireceğim. 
kunma hisleri itibarile de tam Dedi. 
manasile aldatır ve şaşırh· Hayalet gözden kayboldu, 
rıml. ve biraz sonra ayni sesle: 

- Şu halde profesör Roz - General, bakınız, şimdi 
haklıdır! size çok uzaktan hitab edi· 

- Yani bugünkü hadisderi yorum, yani asıl cismimin bu-
mi söylemek istiyorsunuz? lunduğu yerden .. Ben izi gö-
Evet, onlar hep gözün aldan· rüyorum, fakat tabiidir ki, siz 
maıından ibaret, hayallerdir. beni görmüyorsunuz. Bu ıu· 

retle korkunuzun daha az ola· 
cağını ümid ediyorum. 

Dedi. 
Mars artık büsbütün şaşır

mıştı, ve: 

- Benden ne istiyorsunuz 
Allah aşkına? .. 

Diye bağırdı . 

- Şimdi, şimdi izah ede
ceğim. Size evelce de söyle
dim ya, araştırmalarınızda 
muvaffak olmanıza yardım 
edeceğim. Evvela sizi büyük 
bir şöhret sahibi yapacağım. 
Fakat bazı tahavvüller iste
rım. 

Mars, gözlerini bir an 
hayaletin bulunduğu yere 
miş olduğu halde: 

ev el 
dik-

- Pek ala. sizi dinliyorum. 
Dedi. 
- Herşeyi yapmak kud• 

retine malik olduğumu bili· 
yorsunuz. Fakat bu büyiik 
kudrete rağmen ben hala bir 
şeye mukkdir değilim. Evet, 
insan ruhunu halkedemiyo· 
rum. insan halketmek beni11' 
için bir oyuncak demektir· 

Bir günde binler, on binlerce 
insan halkedebilirim, fırtınalı' 
yart.tırım, zelzeleleri durdur•· 
bilirim, yanardağları söndU· 

rürüm; fakat ben, bu kadsr 
kuvvetler sahibi olan beO• 
ruh yaratamıyorum, ruha ııU· 
fuz edemiyorum. Bu kudrete 
hakim olamıyorum. Bir irfl~1 

beni sevmeğe icbar edeıJl'j 
yorum. Muhterem generB 
şimdi benim gibi bir adal11111 

muhabbete ne ihtiyacı vardır, 
diye soracaksınız. Heyh•t 

- Sonu Var --
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ASKERLiK BAHiSLERi: r.;-· ~Şehirden röportajlar: 

0 _ JAJ,: Bir otobüs. yolcul~ğun 
y Modernize dan Varllabılen netice le Harblerde tayyarenin 

nıyacağı büyük rol 
Son ispanya harbine bir bakış 

Hücumcuların muhasarasında tayyare bir hücum 
vasıtası olarak kullanılmasaydı Bilbao düşer miydı 

Bu hafta hava tatbikatı ya· 
pıldı. Saatte 279 mil süratle 
uçan lngilt erenin en süı atli 
bomba tayyarelerinde rasıd 
olarak bulundum. Tayyarrıniz 
Brestol Blenheiın modeli idi . 
Bulutların arasına karı~tığını 
ve aşcığıda toprak üç mil uzak· 
ta bir halı gibi göründiiğü za· 
man, bu süratli silahın hedefi
ne varmadan tabrib edilmesine 
nasıl imkan bulunur? diye dü
şündüm. 

Bu Bleheim de bundan sonra 
yapılacak daha süratli tayya
relerin bir müidecisidir · 

Bütün şehirler yüksek infi· 
laklı ve patladığı zaman 3000 
.!lantgrat hararet h.ısıl ederek 
yangın çıkaran bombalar ıçın 
gayet açık ve geniş hedefler· 
dir. Bu yangın bombalarından 
bir kısmı da düşmeden par· 
çalanırlar. O zaman her parça 
ayrı bir yangın çıkaracağı için 
altında bulunan şehir, hemen 
cehennem manzarası alır. 

Tarihin her askeri devrinde 
bir silah bulunmuştur ki layı
kilc tatbik ve istimal edildiği 
takdirde o devrin harblerin· 
deki mukadderatı tayin et· 
mlştir. 

Bu devrin o türlü silahı da 
bomba tayyaresiôir. 

Evelce, bomba tayyaresine 
karşı emniyeti vücude getiren 
şey hava idi. Büyük harbte 
hava şartları yüzünden bir çok 
tayyareler havalanamamış, yer· 
de kalmışlardı. Fakat bu pü
rüzü ortadan kaldırmak ıçın 
seneden az bir müddet kafi 
gelmiştir. 

Şimdi körü körüne uçma 
aletleri ve otomatik pilotlar 
sayesinde tayyareler, bulutlar 
ve sisler arasında açık, güneşli 
havadaki kadar güzel uçabil· 
mektedir. 

Gece uçuş yapabilmek için 
ay ışığına ihtiyaç duyulan de· 
virler arhk geçmiştir. 

Kombria eski büyük tayya· 
renin lrlandadan yeni dünyaya 
yaptığı son uçuş, modern tay· 
yarenin nelere kabiliyeti ol
duğunu göstermiştir. 

Bu tayyarelerin kumandanı 
olan yüzbaşı Povel karanlıkta 
yağmur ,Itmda ve bulutlar 
içinde ve rüzgara karşı tam 
sekiz saat, hiç bir şey olmak· 
sızın uçmuştur. 

Uçuşun ne demek olduğu· 
ğunu bilenler, bütün bu şart· 
lara karşı gelmenin ne olaca· 
ğını tahmin ve takdir ederler. 

Havada yağmur vardır; tay
yarenin ışığı bir odada yanan 
lamba gibi durur. Hiçbir ta· 
raf gözle görülmez. Bütün fır
tınalı ve ıslak sahne içinde 
nıuvazene halinde bulunan iki 
kanat .... 

Sonra bu uçuşun telsiz yar· 
dımı da olmaksızın yapıldığım 
hatırlayınız. 

Okyunusun iki tarafında bu· 
lunan radyo istasyoularının 
hiçbir yardımı olmaksızın Ka· 
'Abrianm kaptanı, 1200 millik 

- Deyli Herald gazetesinden 

bir mesafeyi uçmustur. 
Üç sene önce böyle bir 

uçuş imkansız sayılırdı. Bu 
kadar kısa bir devre içinde 
uçuculuğun ne kadar terakki 
ettiğini düşününüz! 

Ressamlar, mühendisler, 
alimler ve üstad pilotlar, bir 
asırlık rüyayı ne kadar çabuk 
gerçekleştirdiler.! 

Bir sivil tayyarenin başar· 
dığı işi, askeri bomba tayya· 
resi de, tabiatiyle, başaracak· 
tır. 

Bununla beraber, bomba 
tayyaresini askeri bir silah 
olarak kullanmak istiyen bir 
kimse, gök yüzünde neler ya· 
zıh olduğunu hesaba katma· 

mazlık edemez. Tarihin hiç bir 
devresinde ondan önceki harp 
san' atını bu kadar değiştiren 
bir inkişaf olmamıştır. 

kadar bir neticeye varmadı? 
Bunlara vereceğim cevab 

şudur: 

- ispanyada bir tarafa kafi 
derecede bombardıman tayya· 
releri veriniz. Harb hemen ni· 
hayet bulacaktır: Habeşistanda 
olduğu gibi .. 

ispanyadaki tayyarelerin ço
gu avcı ve rasad tayyaresi ti· 
pindedirler. 

Avam Kamarasında Temmu· 
zun on dokuzuncu günü söz 
söyliyen Sir Henry Page Croft 
General Franko tarafından 
şimdiye kadar ispanyaya ge
tirilen tayyarelerin 239 tane 
olduğunu bildirmişti. 

Bunlardan ancak 37 tanesi 
bomba tayyaresidir. Geri ka
lan 202 tanesi ise rasad ve 
avcı tayyareleridir. 

Azami neticeyi elde ede· 
bilmek için bir bomba tay
yaresi gayet iyi bir surette 
cebhane ile techiz edilme
lidir. 

Eski tecrübelere bakarak 
istikbal harblerinin getireceği 
ihtimalleri hesablıyan askeri 
kumandanlar mukadderatını 
ellerinde bulundurdukları mil· Alman askeri muharrirlerin· 

den Albay Rudolf Von Kasi· 
letin emniyetini tehlikeye koy- l d .. M d . d 
mamağa gayret etmelidirler.• an ~re g_~:>re, a rı e yapı· 

Ali h .. k.. k" h ·· b" "k . lan ılk hucumlarda 100 lib· a a şu ur ı enuz uyu l'k b 
'11 ti · h d t ki re ı ombalar kullanılmıştır. 

mı e erm ava a çarpış ı a· B l 
r - d'k 1914 d 1918 un ar, taprağa üç kadem 
mı gorme ı . en e b d _f . . 

kadar tayyareler kara kuman• oyun a nu uz etmışlerdır. 
da l ·ı · ı'ı · 'ht' Madridi gayet iyi tanıdı""ım n arı e amıra erın · ı ıyaç . . b k lS 

ıçın unu ta d' d bT · ve kumandalarına verilmişti. ır e e 1 mm. 
O zamanlar, tayyare ufak harb- Çünkü ş~hrin birçok sokak· 
)erde bir silah olarak kullanıl· l~~ı'.. hafı.f bombalara. karşı 

buyuk bır mukavemetı olan mıştır. 

Bununla beraber Habeşis· 
tanda, İspanyada ve Çinde 
tayyare vaziyetinin aldığı şekil 
üzerinde müessir olmamış 
mıdır? 

Politik herhangi bir taraf. 
girliği bertaraf ederek konu· 
şalım: Hücum edenlerin mu· 
hasarasına kuvvetle mukave
met eden Bilbao, acaba tay· 
yare bir hücum ve taarruz 
silahı olarak kullanılmasaydı, 
düşer miydi? 

Eğer Japonlar, tayyarelerini 
tereddüt etmeksizin derhal 
harekete geçirmiş olmasalardı, 
acaba şimali Hopeideki hare· 
ketleri bu kadar çabuk inkişaf 
edebilir mi idi?. 

Tiensinde de Japon tayya· 
relerinin on beş dakika içinde 
harekete geçmeleri Çin asker
lerinin kendilerini toparlama
sına mani olmuş, şehir yer 
yer harab edilmiş ve Çinliler 
çekilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Bazıları bana şu suali so· 
ruyorlar: 

- Mademki bomba tayya· 
releri bu kadar tesirli idi; ne· 
den ispanyadaki harb şimdiye 

granit taşlarile döşelidir. 
Fakat daha sonra 550 lib

relik bombalar kullanılınca 
tesir ve nüfuz büsbütün farklı 
bir şekil almıştır. Altı kath 
binaların üstüne düşen bom
balar, zemine kadar işlemi1, 
gene bu hücumlar demir ve 
betonla yapılan beş katlı ev
leri delip geçmişlerdir. 

Böylece bir hava harbinde 
istenen neticeyi elde edebil
mek için ehemmiyeti gayet 
büyük olan iki mühim nokta 
gözönünde bulundurulmalıdır: 

1) Muayyen bir teşebbüse 
girişilirken bomba tayyarele· 
rinin sayısı kafi derecede ol
malıdır. 

2) Bunlar hedef ve mak
sadlarına göre, İcab eden bü
yü"lükte bombalar taşıyabil· 
melidirler. 

Bomba tayyaresi bir tarzda 
kullanıldığı takdirdt: muvaffa
kıyet muhakkaktır. Bunun se
bebini anlamak ta güç de
ğildir. 

Süratle harekete geçmek 
hususunda bomba tayyaresi, 
mevcud silihları·n hcpisinden 

edilen koca 
Akşam karanlığı düştükten 

sonra, şöyle kendi kendime, 
başımı dinliye dinliye bir do
laşmak ihtiyacını duydum ve 
sokaklara daldım. lzmirde 
oturup ta ömrümde ancak bir 
defa, iki defa geçebildiğim 
sokaklardan geçmek istiyor· 
dum. Bunun da bir ihtiyaç 
olduğunu takdir edersiniz. Üç 
sene evet geçtiğiniz bir sokak 
olur ki, tanıamile başkalaş· 

mıştır ve siz farkında değil · 

sinizdir. 
Bir evin önünden geçcrk('n 

içeriden ince, taze, berrak bir 
ses geldi: 

- Kocaaaal 
Bir erkek cevab verdi: 
- Efendim. 
- Yok, olmadı, 

türlü söyliyeceksin. 
- Karıcığım!. 

- Gene olmadı. 
- Şeriiiil.. 

başka 

- Yok, yok, onu da sev· 
mem.. Gel, şöyle karşıma 
otur, bakayım.. Benim adım 
ne? 

- Amma tuhaf sual ha? 
Ne olacak, Nezihe!. 

- Tamam!.. Bu isim, üç 
hecelidir. Halbuki, senin beni 
asri şekilde, yani modern bir 
ağızla iki hece ile çağırmak· 
lığın lazım. 

- Bu da nasıl .şey?. 
- Nasıl mı, bakınız "Nezi,, 

diyecek.!in, anladın mı? Fakat 
düpedüz, damdan düşer gibi 
söyliyecek değilsin ha? Ağ· 
zını biraz kısacaksın, sesini 
hafifçe incelteceksin. Sonra 
•Ne,, deyince çok kısa bir 
göz açışı kadar tevakkuf ede· 
ceksin, duydun mu? 

- Evet, duydum. 
- Sonra sesini daha al· 

çaltacak ve •zi,, derken çe· 
keceksin. 

Adamcağız bir kahkaha 
attı: 

- Zaten çekiyoruz a karı· 
cığım, çekiyoruz. Dünyaya 
çekmeğe gelmişiz biz .• 

- Y.a, demek benden çile 
çekiyorsun, benden şikayet 
ediyorsun ha?. 

- Yok canım, öyle demek 
ıstemedinı. Hani, bazan .. hey 
hey,, çekiyoruz, hazan "mey,, 
çekiyoruz, hazan "ya sabır,, 
çekiyoruz,. 

- Haşşöyle.. Ben de baş· 
ka sanmıştım.. Duydun ya 
söylediklerimi; "Zi,, derken 
çeKeceksin.. Haydi bakalım, 

başlıyalım .. 
Kocaaaal 
Adam kalın bir sesle cevab 

verdi: 
- Nezil. 
- Olmadı.. "Ne,, deyip 

duracak, "Zi,, deyince çeke
ceksin .. 

- Ne zil. 
- Sesin incelmedi. "Zi,, 

yi de çekmedin genel 
Adam başladı ekzersise .. 

üstündür. Bunlar, hava ku
mandanının istediği yerde 
hem kara, hem de deniz kuv· 
vetlerine hücum edebilir. Ge
milerin yaklaşmasına mani 
olabilir. Kıt' alann ilerleyişini 

durdurabilir. 
Topçuyu harb safı dışına 

çıkarabilir. 

.. Oymxan parmak yazar ve 
yazdıktan sonra da harekete 
devam eder.,. 

--·--Hepimizin suçu vardır. Faka 
bu yollarda şoför ne diyebilir?. 

---------"9'---------
B ucanın sularında domuz yav-

ruları mı yüzüyormuş?. 
• 

Sağda Buca pazarında satıcılar, solda Bucaga 
giren bil' otobüs .. 

Bana küçükken babam: 
-_::Oğlum, dur bakalım ·derdi· 
biraz sabırlı ol! .. Hele şu aya· 
ğındakiler de eskisin de ondan 
sonra herşeyini baştan aşağı 
yenilerim. Şimdi nasıl olsa 
üstünü yenilesem ayakların 

Tepecikten bir gÖl'Ünüş 
çirkin kalacak. Hem böyle 
yapmazsak yeni birşey giydi
ğin göze çarpmaz!.. 

Benim hoşuma giderdi doğ· 
rusu bu fikir .. Bilmem sız ne 
dersiniz?. 

* • • 
Bizim "Buca,. da ayni vazi· 

yettedir. 
- Herşeyi eskisin de ondan 

sonra imar edelim. 
Deyip geçiyorlar galiba!.. 
lzmirin bellibaşlı, tanınmış 

üç. banliyösü vardır: 
Buca, Burnava, Karşıyaka .. 
Bitaraf bir gözle bakacak 

olursak, tabii güzelliğile, Buca 
bunların hepsinden üstündür. 
Fakat bugünkü vaziyetile hiç 
tereddüd etmeden diyebili
riz ki: 

- Buca hepsinden kötüdür. 
Çünkü hertürlü bakımdan ...................... 
Sanki konservatuvarın bir şu· 
besinde idik. 

- Biraz daha ince.. Kıs, 
kıs ağzını .. Aferin.. Yavaş ya· 
vaş oluyor.. Bir daha, bir 
daha •. "Zi,.yi biraz daha uzat.. 
Tamam, oluyor vallahi, oluyor .. 
Gördün mü, gördün mü, sen 
de asrileşiyorsun .. 

Gayn ihtiyari güldüm: 
- Öyle bir asrilik ki val· 

lahi -dedim· ben güleyim, sen 
ağla!.. Çimdik 

Gökyüzünde yazılı olan şey 
de bugün gözü olan herkesin 
görebileceği kadar meydan· 
dadır. 

Bomba tayyaresinin harb 
gemilerine de, ondan başka 
birçok silahlara da üstünlüğii 

böylece sabit olduktan sonra 
diyebiliriz ki: En kuvvetli 
bomba tayyaresi filosuna sa· 
hib olan memleket, yarının 

harbini kazanacaktır. 

mahrumdur!. 
Bana öyle geliyor ki, Buca 

hakkında babamın bana: 
- Herşeyin eskisin de, ye· 

nisini yaparsak daha iyi olur! 
Dediği gibi düşünülüyor! 

* * • 
Gelin sizinle Konaktan kal-

kıp otobüsle bir kere Bucaya 
gidelim ve Bucada biraz geze
lim.. O zaman herşeyi daha 
iyi görmüş oluruz. 

Basmahaneye kadar ·rahatça 
gidebiliriz.. Çünkü yollar düz
gün ve bakımlıdır .. 

Basmahaneden hareket edi· 
yoruz .. . Yol daralmış ve daral· 
dığı nisbette de bozulınağa 
ve lcalabalıklaşmağa başlamış
tır. Yolun bozukluğu Tepeciğe 
varıp Buca yoluna saptıktan 
sonra kendini büsbütün gös
terir .. Artık kendinizi otobüste 
değil, dalgaya tutulmuş bir 
gemide zannedersiniz. 

Zavallı şoförleri. Onlara çok 
defa kızmakla beraber, hazan 
acımamak elden gelmiyor. On· 
cağızlar yolun bozukluğu yü· 
zünden otobüsdekileri sarsma
mak için direksiyonu hiç dur
madan sağa sola kıvırırlarken 
bakmışsınız ki, önlerine irili 
ufaklı çocuklar çıkıvermiş •• Ar· 
tık oracıkta gayriihtiyari: 

- Allah belalarını versin 
bunları yetiştiriyorum diyen· 
lerinl.. 

Avazesi yükselir.. Kazaen 
şoför bunlardan birine çarpsa, 
vey1t birini ezse yakasına ya· 
pışır: 

- Gel bakalıml 
Deriz. Bana kalırsa bundan 

evel o çocukların analannın, 

babalarının yakalarına yapış· 
malıyız ... 

• "' . 
Şikayetlerimizden biri de 

şudur: 
- Ne bi.;im otobüs bunlar 

yahul. Bitpazarma yollamalı 
bunları!. 

Haklı konuşalım; böyle bo
zuk bir yolda işliyen otobüs
ler için: 

- Ne biçim otobüs bunlar 
yahu! 

Mu demek, yoksa: 
- Ne biçim yol bul 
Demek mi, daha doğru 

olur?. 
Çok iyi biliyorum, hatta 

bütün Bucalılar da biliyor; 
Bucadaki otobüslerin hepsi 
bundan üç ay evel garajdan 
yepyeni olarak çıkmıştı. Bozuk 
bir yolda günde en az yirmi· 
beş, otuz defa gidip gelen bir 
otobüsten hayır beklenmez!. 

- Lütfen çeviriniz -



zde 

ayy 
rme 
velk 

sa da 
Tü 

mek 

Buna rağmen Bucaya işliyen 

otobüsler İzmirc..lckilerin en ye
ııilerindendir. Bir otobüs ist>, 
t-n az üç dört st>ne iş göre· 
bilir .. 

• 
* "' Çok defa otobüste yer ol-

ııın n biletçinin: 
- Yerim yok bayım! 
Demesine rağmen biz ısrarla: 
- Zararı yok ayakta da 

duruveririz. 
Der ve otobüse zorla atla

rız. Hatta bazen de ileri ka
çarak ona çıkışırız bile .. 

Sonra başka biri ayni şe· 
kilde otobüse .binince hemen: 

- Yahu otobüslere balık 
istifi ediyorlar, insanları. Nedir 
yapılan bu marifet? 

Diye isyan ederiz. 
Bu vaziyet karşısında ma

rifeti işliyen acaba kimdir?. 
Biletçi bizi zorla kolumuzdan 
tutup içeri çekmiyor tabii .. 
Biz binmezsek mesele halle
dilmiş olur ama, o dakika için 
böyle birşey düşünmeyiz. 

Anlaşılıyor ki, işin bu cep- ı 
besinde, kabahatin büyüğü ne 
biletçide, ne belediyede, ne 
de şofördedir, bizdedir bizde!. 

* • * 
Bucaya yaklaşınca yol kena-

rında bir belediye memurunu 
görürsünüz. Vazifesi fazla yolcu 
alan otobüsleri cezalandırmak
tır. Bu memur sabah, akşam 
burada bekler. Soruyorum: 

- Bu memur aylardanberi 
burada bekliyor... Ne faydası 
olmuştur? 

Haydi bir faydası olduğunu 
kabul edelim. -Yoktur ya- bu 
işin kış günlerinde de devam 
etmesine imkan var mıdır? 

Bana kalırsa bu şekilde o 
memuru orada bekletmek, boş 
olmakla beraber onu boşuna 
israf etmektir. Bilhassa tozda, 
toprakta güneş altında bıra-
karak!. 

Bu işin önüne ancak biz 
yolcuların fazla olarak oto
büse binmen ekliğimizle geçi
lebilir. 

Hem o memurun bundan 
daha evel gelen birçok esaslı 
vazifeleri vardır ki, ihmali caiz 
değildir. Mesela: 

Yollar pistir, bakımsızdır. 
Evlerden pis sular sızmak

tadır. 
Bakkallar sıkı kontrol al

tında bulundurulmuyor. 
Kahveler de ayni vaziyet

tedir. 
Devam edelim: 
Ekmekler bozuktur. 
'<':oskoca Bucada üç bele· 

diye zabıta memuru vardır. 

Bunların biri otobüsleri bek
lerse ötekiler ne iş yapabilir? 

Hele hele Buca suyunun 
membaında domuz yavruları-

nın yüzdüğünü söyliyenler bile 
vardır. Yollarda kırılan künk
lerden çobanların el, yüz yı
kadıklarını ve Bucalıların da 
bu suyu içtiklerini ilave ede
cek olursak İşin ne kadar acı 
olduğunu daha iyi izah etmiş 
oluruz zannederim. 
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Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

J 1 
Ceb fenerleri 

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

~~~~~~~-----

Fuarda satış yeri TRAKYA pav-
1onu karşısında 

İzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 

1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı ıçın kapah 
zarfla eksiltmede bulanan ve 24-8·937 Salı günü saat 
16 da ihalesi yabılacak olan (110200) kilo sığır etinin 
lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan 

• ilan edilrf iğine dair te1graf gelmediğinden ihalesi yapı· 

3 

4 
5 

lanıamış ve yeniden kapalı zarf usulile 13·9·937 Pa· 
zartesi günü saat 16,30 da kışlada satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde tedarik edilebilir. 
Arzu edenler komisyonda görebilirJer. 
Muhammen bedeli (30305) lira olup ilk teminatı 
(2273) liradır. 

isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
isteklilerin 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 
rinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuzu ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat ev-
vel komisyona vermiş bulunmaları 27 1 6 1 l 

İzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 
İdareleri lstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 

60 altmış ton toz şeker 13/9/ 937 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16020 
liradır. ilk teminatı 1201 lira 50 kuruştur. Şartname ve numu
nesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif 
mektuplarını ıhale saatından bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 27 31 5 10 2988 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
Yapı An karada m uzika mektep binasının ikmali inşası ka

palı zarfla eksiltmey~ konmuştur. Keşif tutarı (43476) lira 35 
kuruştur. Keşif proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesin
den alınacaktır. ihalesi 6 191 937 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 mektuplarını havi zarflar ihale günü saatine kadar M. 
M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 18 22 27 2 2881 

İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki askeri hastane ihtiyacı için mü

nakasaya konulan 12 ton koyun etine teklif edilen 
fiat bahalı görülmüstür. 

2 - 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· 

3 

4 

5 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Matıisada Tümen satın alma ko
misyonu. da görülebilir. 
Muhammen tuıarı (4800) lira, muvakkat teminat~ (360) 
liradır, 

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

17 22 27 2 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
idaresi İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 

seksen üç 83 ton sadeyağı 31 /8/ 937 salı günü saat 15,30 da 
Tophane Levazım amirliği satın alma ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli (70550) Yetmiş bin 
beşyüz elli liradır. İlk teminatı 4777 lira 50 kuruştur. Şart· 

Fethi Y. Eralp namesi 353 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. İsteklilerin 
\ 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaaıh belge

lerle beraber teklıf mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 13 18 22 27 2792 

lll'r lisandaıı e ki kitahlor, sa· 
zete, me(·mııa ve romanlar alınır 
\'e satılır. Sorulacak uallere v~ri· 
lecek ı•c\·ablar i~in altı kuruşluk 

pul Jı:oouloıa!ı lit?ımdır. Hariçten 
eipariş kabul olunur. 

Ep;e kitap evi Hisarönli 
'umara 4·6 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Te:lefon : '3479 

İzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bir taneıne tahmin edilen fiatı 900 kuruş olan 15 bin 

ita 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 ila 
20 bin kiJo yün çorap ipliği ayrı ayrı kapalı zarfla 
alınccaktır. 

2 - Battaniyenın şartnamesi 1125 fanilanınki 158 ve ip· 
liklerininkini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyenin ilk teminatı 12500, fanilanın 2362,5 ve 
ipliklerın 3450 liradır. 

4 - .Battaniyenin ihalesı 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 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
birlıktc tekJif mektuplarını ihale saatlarından en az 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 17 22 27 • 2 2849 

fzınir müstahkeıı Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayı inşaat he:yeti ihtiyacı için tesviye aleti 

pazarlık suretile alınacaktır. ihalesi 1·9·937 Çarşamba 
günü saat 16.30 da yaplacakl ı r. ~artname hergün ko· 
misyonda görülebilir. 

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

ması şarttır. 

4 - İsteklilerin 3490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalar ile teminat makbuz veya banka 
mektuplarile birlikte İlmir kışlada satın alma komis-
yonuna müracaatları. 17 22 27 31 2848 

izmir Ziraat mektebi satın 
alma komisyonundan: 

9/91931 tarih Perşembe günü saat 15 de lstanbulda liseler 
muhasebeciliğinde toplanan Ziraat mektebi eksiltme komisyo
nunda 19780,26 lira keşif bedelli Halkalıda Ziraat mektebin
de yeniden yapılacak makina hangarları inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuş tur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasile buna mütcferri diğer evrak 
Liseler muhasebeciliğinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış ol
duğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını ve teminat 
makbuzunu havi kapalı zarfları 919/937 Perşembe günü saat 
14 e kadar Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyon baş
kanlığına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. 

27 29 3 7 2968 

lzmir Sicili Ti
caret memur
luğundan: 

İzmirde Birinci kordonda 
muamele yapan İzmir incir 
ve Üzüm Tarım satış koope· 
ratifleri birliğinin 19·8·937 ta
rihile tasdikli sirküleri ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici
lin 2073 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 - Sirküler 
lzmir Sicili ticaret me· 
murluğu resmi mühi.irü 

ve F. Tenik imzası 

Sirküler 
Yönetim kurulunun 26.7. 

937 tarihli kararı ve lktısat 
Vekaletinin 2.8.937 tarihli ve 
1015 numaralı tasdikiyle Bir
liğimiz namına imzaya sala
hiyettar olan zevatın isimleri 
ve imza suretleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Ana mukavelenamenin 32 
inci maddesi hükmüne tevfi
kan ancak Genel direktör ve
ya vekili ile Yönetim kurulu 
üyelerinden veya diğer imza 
selahiyetini haiz zevattan biri
nin müşterek imzalarının Bir
liğimizi taahhüt altına koya
bileceğini arzederiz. 

Saygılarımızla 
İzmir incir ve Üzüm Ta
rım Satış Kooperatifleri 

Birliği 

imzalar okunamadı 
Genel direktör Hakkı Veral 

şöyle imza edecektir: 
Hakkı Veral 

Genel direktör vekili ve mu
avini Selahiddin Cuhruk 

şöyle imza edecektir: 
Cuhruk 

Genel direktör vekili ve ikin
ci muavini Ali Nadir Pek
erman şöyle imzaedecektir: 

Ali Pekerman 
Yönetim kurulu başkanı Dr. 

Sabri Akın ~öyle imza 
edecektir: 
Sabri Akın 

Yönetim kurulu Asbaşkanı 
Necmi Kendirik şöyle imza 

edecektir: 
N. Kendirik 

Yönetim kurulu üyesi Ke
mal Akyüz şöyle imza ede

cektir: 
Kemal Akyüz 

Yönetim kurulu üyesi Meh· 
met Sait Akkaş şöyle imza 

edecektir: 
M. Akkaş 

Muhasebeci vekili Hüsnü 
Eronat şöyle imza edecektir: 

H. Eronat 

Muhaberat-muamelat şefi ve· 
kili Zeynel Sun şöyle imza 

edecektir: 
Z. Sun 

ihracat şefi vekili Sezai Çul
lu şöyle imza edecektir: 

Se7.ai Çullu 

Genel sayı Özel sayı 
8414 1/ 106 

Mahallinde imza ettirilen 
bu 18 Ağustos 1937 tarihli 
sirküler altındaki firma ile 
birlikte kullanılan imzaların 

"İzmir incir ve Üzüm Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği,, 
unvanlı şirketi temsile me
zun oldukları anlaşılan zat 
ve hüviyetleri marufumuz Hak
kı Veral, Selaheddin Cuhruk, 
Ali Nadir Pekerman, Dr. 
Sabri Akın, Necmi Kendirik, 
Kemal Akyüz, Mehmet Sait 
Akkaş, Hüsnü Eronat, Zey· 
nel Sun ve Sezai Çullunun 
imzaları olup icindekilerini 
tamamen kabul ile ikrar et· 
tikten sonra bizzat vazeyle
diklerini tasdik ederim. 1937 
senesi Ağustos ayının on do
kuzuncu perşembe günü. 

T. C. lzmir İkinci Noteri 
M. Emin Erener resmi 

mü hürü 

Genel sayı 
8415 

ve ımzası 

Özel sayı 
1/106 

Bu sirküler suretinin dai· 
rede saklı 8414 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. t 1>37 senesi Ağustos 

ayının on dokuzuncu perşem
be günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
resmi mühürü M. Emin 

Erener ımzası 

İzmir Birinci icra memur· 
luğundan: 2980 

Bay Adnanın Emlak ve 
Eytam Bankasından taksitle 

satıu aldığı gayri menkulden 
mütevellit borcu için bankaya 
ipotek eylediği Karşıyakda 
Alaybey Nadir sokak 34/36 
numaralı ada 45 parsel 17 de 
kain 66 metre murabbaır.da 
tek katlı kargir kapıdan giril
dikte zemin pılaka taşlarile 
döşeli bir koridör sağda yan
yana iki oda ve bir miktar 
avlu mutfak ve helası mev· 
cutlur. Ehli vukufça 300 lira 
kıymet takdir olunan mezkur 
evin mülkiyeti açık arttırma 
suretile ve 844 numarah Em· 
lak ve Eytam Bankası kanunu 

mucil>ince ır e aya ma sus 
olmak şartil~ arttırması 5-10· 
937 Salı günii saat 14 te icra 
dairemiz için<le yapılmak üze
re 30 gün müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu arttırma neticesinde sa· 
satış bedeli heme olursa ol-

sun borcun ödenmesi tarihi 
2280 numaralı kanunun mer

iyete girdiği tarihten sonraya 
müsadif olması hasebile kıy· 

metine bakılınıyarak en çok 
arttıranın üzerine ihalesi yapı· 

lacaktır. Satış 844 numaralı 

Emlak ve Eytam Bankası ka-

nunu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci arttırma 

yoktur. Satış peşin para ile 
olup müşt~riden yalnız yüzde 

iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

sahiplerinin gayr\ menkul üze

rindeki haklarım hususile faiz 

ve masrafa dair olan iddiala

rını işbu ilan tarihinden itiba· 

ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuri· 

yetimize bildirmeleri icabeder. 

Aksi takdirde haklari tapu 

sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar 

24-9-937 tariginden itibaren 

herkese açıktır. Talip olanla· 
rın yüzde yedi buçuk teminat 

akçesi veya milli bir banka 

itibar mektubu ve 3712731 

dosya numarasile birincı icra 

memurluğuna müracaatları ilan 

olunur. Hukuk işleri 603 

Müzayede ile 
f evkalcide satış 

Yolculuk dolayısile Ağusto· 
sun 29 uncu pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da Birinci 
Kordon Gün Doğduda dok· 
tor Bay Esadın 7 numaralı 
apartımanında 2 nci katında 

Selanik bankası ikinci müdürü 
Bay Menaşeye aid bilcümle 
eşyaların açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
fevkalade lüks kristal camlı 
büfe Kare açılır yemek masa· 
lan, 6 adet sandalye, yeni bir 
halde maruken kanepe ve iki 
koltuğu. iyi bir halde Ralli 
markalı Alman piyanosu ma 
taburesi, cevizden mamul Şi· 
fünyeralı aynalı dolap ve tu· 
valet ve)ki komedinosu, aynalı 
divan, Avrupa mamulatı iki 
adet birer kişilik kesme bror.ı 
karyola ma samyaları, pera· 
kende muhtelif Avrupa iskem· 
leleri, poker masaları, yeni 
bir halde ayaklı üç çekmeceli 
Singer dikiş ve nakış makine· 
si, abajur, 2 kişilik nikel kes· 
me karyola ma somyası, tek· 
rar birer buçuk kişilik beyaz 
boyalı 2 adet karyola somya· 
ları ile, beyaz lake aynalı do· 
lap tuvalet ve komedinosu, 2 
adet büyük sehpa, etejerler, 
Amerikan duvar saatı, lüks 
salon gramofonu, aynalı cevit 
Gardinyera, yazıhane, aynalı 
şemsiyelik, sigara masaları. 
porselen tabaklar ve bir çok 
seccadeler ve sair bir çok eş· 
yalar müzayede suaetile sır 
tılacaktır. 

Sayın müşterilerimden; 

Fuarda 27 No.Ju pavyonda· 
ki karyola sergimi bir defi 
ziyaret etmelerini dilerim .. 

Fırsat arttırma salon° 
Aziz Şınık 

T elcfon : 2056 
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irini, Doğanı kurtarmak için Doka
nın yanına girmeği kabul. etti 

Doka, yerinden kalktı. Çok 
n~şeli görünüyordu: 

- Biliyor musun -diye de· 
vaııı etti- neden geri bıraktım? 
O hain henüz şehirde.. Bir 
türlü Venedikten uzaklaşmıyor. 
Fakat Dokalığın pençesi onun 
da yakasına yapışacaktır. Be· 
nim kuvvetlerim, onu saklan· 
dığı delikten muhakkak çıka· 
rıb geleceklerdir ve ben onu, 
Dokalık sarayının tam önündP. 
asacağım. 

Kiyara gayri ihtiyari: 
- Demf'k ki sağ? 
Dedi. 
- Evet, öyle aolaşıhyor .. 

Kaçmış olsaydı haber alırdık. 
Sen müsterih ol yavrum .. Şey, 
zannediyorum, bir saat sonra 
nişanlın da seni ziyarete gele-
cektir. 

Kiyara, hafifçe titredi .. Ni
şanlısının yüzünü görmek ıste
miyordu. Şimdi içinde_ niha
yetsiz bir sevinç esıyordu. 
Çünkü Doğanın sağ olduğunu 
ve yakalanmadığını anlamış 
bulunuyordu. 

Doka Kiyaraya yaklaştı, 
onu alnından öptü: 

_ Gördün mü, sana ıyı 

halierlerle geldim kızım .. Hay
di Allaha ısmarladık .. 

Dedi ve odadan çıktı .. Ki
yara, doğruca Mesihin. heyke
line doğru koştu ve hır istav· 
roz çıkardı: 

- Allahım, Allahım, sana 

çok şükür!. 
Doka salondan geçerken 

Prenses İrini ile karşılaştı ve 
adeta koşarak ona yaklaştı: 

maw--ı 

zımgeldiğini de biliyordu. Belki kabildir. Doğan ise bugün 
bu fedakarlık, onun kolları tehlikededir ve onun buluna· 
arasına atılmak derecesine ka- bileceği yerleri ancak Doka 
dar gidet>ilirdi.. İrini karannı biliyor. Binaenaleyh ben bu 
vermişti, Dokayı söyletecckti. gece yarısı, Dokanın odasma 
Fakat kendini, onun dişlerine tekrar gideceğim. 
atmamak için herşeyı yapa- - Fakat bu .. Bu ... 
cakh. Yerinden kalktı: 

- Ben -dedi- Dokaya~idi
yorum .. 

Kiyara, ona dikkatle baktı. 
Fakat o, sadece bir cümle da
ha söyledi: 

-Öyle lazım.. Doğanın kur
tulması, buna bağlı. 

Ve yürüdü. Kiyara, tam ya
rım saat soma dönmüştü. Yarı 
memnun görünüyordu. 

- Yavrum, sana, senin bil
memekliğin icab eden gizli 
bazı şeylerden bahsedeceğim. 
Dokamn bana karşı müthiş 
zafı vardır. izdivacımız üze· 
rinde şiddetle ısrar ediyor. 
Ben ise bunu imkansız görü
yorum. Çünkü ben ha)'atımı 

başka emellere vakfetmişim ve 

muvaffak olmaklığım da ancak 
Doğanın bana muzaheretile 

- Evet, anlıyorum. Lakin 
müsterih ol yavrum; ben Do-
kanın kollarının arasından sıy· 
rılmağl ve daha evel istediğim 
şeyi çalıp öğrenmeği de be
cereceğim. 

Kiyara, kıpkırmızı oldu: 
- Büyük fedakarlık!.. Kor· 

kulu bir tecrübe!. 
Diye mırıldand1. 
- Ne yapahm ki, zaruret 

var. Hatta, o vakte kadar sa-
na misafir olacağım.. Geç 
vakte kadar burada kalmak-
lığımda mutabıkız ... 

Kiyara, ona bakıyordu. Evet, 
genç, güzel bir kadınm, ken
disini sevmediği bir erkeğin 
kolları arasma atıvermesini, 
aklına sığdıramıyordu. irini de 
esasen çok durgun ve düşün· 
celi idi. 

- Sonu Var -

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve vasıf· 

Jarı aşağıda yazıh balastlara talip zuhur etmediğinden dolayı 
14/9/937 salı günü hizalarında yazılı saatlerde yeniden kapalı 
zarf usulile Balıkesirde 3 üncü işletme binasında satm alına· 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı mu: 
vakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmı 
gazetenin 1/71937 gün 3645 No. Ju nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gün Muradiye için saat 14.30 ve Sığırc1 civarındaki balastlar 
için saat 15.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

·-- - - . . 
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ERKEK 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 

- Orta ve lise sınıf Janna yeni talebe kaydına başlanmı~tır. 
2 - 2.0 agusıosa. kadar kaydını yenilemiyen eski talebenin yt•rine yeni talebe alınır. 

3 - Yatılı talebe ilcretl üç taksitle 200 liradır. Memur \'e ınütekaicl çocuklarından yüzde l 
ı;ocukların birinciııiuden taw diğerlerinden yüzde 15 tonzilAt yapılır. 

~ - Çocuklarını ııağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malt'lwat ile yetiştirmek isliyenlerin 
8nat 9 dan 12 ye kadar Beyler sokağındaki (Kültür lisoei) ne müracaatları. 

lzmir Komutanlıtı ilanları 
İzmir Mst. Mv. K. Sat. Ko. RS. den: 
Cinsi Miktarı Tutan T a:nıiılalı İlıalc tar ıh i Saati 

Lira K. Lira K. 
Yulaf 132 Ton 6600 00 495 00 8 9/937 16 
" 242 .. 12100 00 908 00 8/9/937 16 
" 275 .. 13750 00 1032 00 819/937 16 
"' 66 .. 3300 00 248 00 9/9/937 16 .. 715 .. 35750 00 2682 00 9191931 16 

110 .. 5500 00 413 00 9/9/937 16 
Piriç 7800 Kilo 2028 00 153 00 10/9/937 16 

" 63 Ton 16380 00 1229 00 10/9/937 16 
Bulgur 135 " 17550 00 1317 00 10191931 16 

10200 Kilo 1326 00 100 00 10/9/937 16 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla yukarıda cins ve miktarla 

2 
3 
4 

yulaf, pirinç, bulgur ayrı ayrı şartnamelerle satın alınacaktır. İhalesi yukarıda 
şekilde Çanakkale Mst. Mv. satın a\ma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
makbuz veya banka mektuplarile teklifnamelerini ihaleden bir saat evvel Çana 
Mst. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. 22 27 1 7 

fzmir Mus. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. 
Cinsi Miktarı Muhammen tutarı İlk teminatı 

Kilo Lira Lira 
İhale günü ihal Saat 

Kuru ot 
Saman 

1,300,000 35750 2681 6/9/937 15,20 
925,000 18500 1388 8191937 15 

Ka 

1 - lstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatm senelik iht 
için cinsi miktarlarile muhammen tutarları ilk teminatları ve ihale günleri, 
saatleri ve mün_kasa şekilleri yukarıda gösterildiği veçhile münakasaya konul 

2 - Şartnameleri her gün öğleden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk tem 
makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerind 
vesikaları ile beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mekt 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri 17 . 22 27 1 -----

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhalesi Saat İhale şekl 

Sadeyağı 40000 Kilo 37600 Lira 2820 Lira 2/9/937 15 Kapalı za 

1 

2 

-· 

" 19000 " 17860 " 1340 " " 15.25 ,, 
İstanbul garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyaçları olu 
miktarı, tutan, teminatı, ihale tarihi, saatı, yukarda yazıldığı şekilde satın alma 
Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk t 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddalerinde yazıl 
kalarile beraber ihale saatından en az bir -_saat evveline kadar teklif mektu 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. . 12 17 22 27 27 

- Oh, aziz misafirim, bizi 
bahtiyar ettiniz. S!zi~. sık sık 
ziyaretiniz saadetımızı, neşe· 

Şartnameler Balıkesirde 3 üncü işletme müdürlüğünde ve 
Muradiye Sığırcı istasyonlarında parasız dağıtılmaktadır. 

Muham· Muvak-
Balastın men kat te· 

11 Göz Hekimi 
mizi artıyor. 

İrini cazib ve tşveli bir te-

bessümle: 
- Bendenizi ihya ediyor

sunuz -dedi· muhterem Doka .. 
Gördüğüm teveccühlerin beni 
şımartmasından korkuyorum. 

Doka ona hafifçe fıs1ldadı: 
- O kadar güzelsiniz ki .. 
Ve sonra, gene tabii bir 

sesle devam etti: 
- Prenses Kiyarayı görse

niz -dedi- ona biraz arkadaş· 
lık etseniz .. 

- Maalmemnuniye.. Zaten 
ben iki ziyareti birden yap· 
mak istiyordum. 

Doka eğildi ve Prensesin 
elini öptü: 

- Beni ziyaretiniz yalnız 

salonda mı olacak? 
Şimdilik bu kadar muhte· 

rem Doka. Kiyarayı ziyaretten 
sonra dönerim .. 

Ve yürüdü, Kiyaranın oda· 
sına girdi. Kiyaranm yüzünden 
saadeti ve sevinci taşıyordu .. 
irini de bu haberleri alınca, 
ayni heyecan ve sevince ka
pılmıştı: 

bulundu· Kilometre Cir:si Miktarı bedeli minat ihale 
ğu yer M.3 Lira Lira saatı 

Muradiye 41-50 Toplama 6000 8880 666 15.30 
kırma 

Sığırcı 328-330 Ocak 6000 7800 585 16.30 
balastı 27-31-4-8 (2967) 

30 Ağustos 9:H günü uumlupınarda Başkumandanlık mey· 
dan muharebesinin 15 inci yıldönümü münasebetile yapılacak 
büyük törene muhterem halkımızın da bu fırsattan istifade 
ederek iştirakini temin için 29/8/937 günü saat 19/55 te iz
mirden hususi bir tren tahrik edilecek ve ertesi günü İzmire 
avdet edecektir. 

Bu trenle gidecek yolculara gidiş dönüş bileti almak şartile 
umumi tarifenin gidiş dönüş ücretleri üzerinden % 80 tenzilat 
yap1lacaktır. 2997 

lzmir kadastro komisyonu -
dan: 

İsmet kaptan mahallesinde eski panayır yeri içerisinde dört 
tarah 642 sayılı kanunla belediyeye intikal eden yangın yeri 
ile mahdut ve eskiden kutu fabrikası namile maruf 260.50 
murabba metresinde fabrika arsası Antuvan Boskoviç verese· 
lerınden Anna, Mari ve Petro ve Mariya ve Adda ve Alek· 
sand1r ve Arini ile Yunanlı İpatya ve Katerinadan kalma ola· 
rak maliye hazinesi adına kadastrolanmıştır. Bu yerle alakadar 
veya bu yer üzerinde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ilan 
tarihinden itıbaren iki ay müddetle ellerindeki tasarruf vesika· 
larile birlikte lzmirde Saçmacı hamamı sokağında 20 sayılı 
binada lzmir mintakası kadastro komisyon veya müdürlüğüne 
müracatları ilan olunur. 2989 

-Acaba Doka da onun nak· 
kında başka malUmat var mı? ~.lllllllllllllllllllllllllllhı . Doktor 

- Evet, zannediyorum. O = A K 1 T 
AfllllllllUlllllllUlillllllll~ -

kadar emniyetli konuşuyor· = . ema onay 
du ki... = 

irini gözlerini yumdu ve bir = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın'. hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı saniye içinde düşündü: = 
h .. 1 - (Verem ve saire) 

- Ben ona eşeyi soy ete· 5 Baemahane istasyonu .karşısındaki Dibek sokak baoında 30 eayıh 
bilirim.. ~ ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam ıaat 6 ya 

irini, Dokayı söyletmek için, = · kadar hHtaJannı kabul eder 

biraz fedakarlık yapmak la· •11111111111111111111111111111111111111 UlllllllllllllJUUl.~l9J~eI~e ~~~,_,._ 

------------------
== ---

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra l 
15,30 - 17 Tele. 3434 1 

lzmir birinci icra m. dan: 
Salih Zekinin emlak ve ey· 

tam bankasından taksitle sa· 
tın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç için bankaya 
ipotek eylediği Güzelyalı ma-
hallesinde Kasım efendi soka· 
ğında 9 yeni vergi numaralı 

305 metre murabbaındaki ve 
17 No. tajlı ve 1200 lira kıy
meti muhammeneli arsanın 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numarnlı emlak ve 
eytam bankası kanunu muci· 
hince bir defaya mahsus ol
mak şart ile artırması 5-10·937 
sah günü saat 14 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üze
re 30 gün müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma netıcesinde satış 
bedeli ner ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete VERli WALLA 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasebile kıyme· 
tine bakılmıyarak en çok ar· 

1)AZARLARIN1>AN A 

tıranın üzerine ihalesi yapıla- hakkı sahiplerinin gayri men-
caktır, Satış 844 numaralı em· kul üzerindeki haklarını hu-
Jak ve eytam bankası kanunu susile faiz ve masrafa dair 
hükümlerine göre yapılac;- olan iddiaların işbu ilan tari· 
ğmdan ikinci artırma yoktur. hinden itibaren yirmi gün 
Satış peşin para ile olup müş- içinde evrakı müsbitelerile bir· 
teriden yalnız yüzde iki bu- likte memuriyetimize bildir· 
çuk dellaliye masrafı alınır. meleri icab eder. 

!aşmadan bariç kalırlar. 
9·937 tarihinden itibaren 
name herkese açıktır. 
olanların yüzde yedi b 
teminat akçası veya mill 
banka itibar mektubu ve 
1281 dosya numarasile bit 
icra memurluğuna mürac 
lan Han olunur. Hukuk i ~ İpotek sahibi alacaklılarla Aksi halde hakları tapu si· 

-i&Uoi".._~k~~ ..... l~;i._ . ...._,.____..., ._:.._:.__......ıUL--.ı.....:._....L....._:_ __ L..o.-----------



üzde 

Sayfa ö 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

V apar Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"BORODINO,, 28 Ağus
tosa kadar LONDRA ve için 
yük alacaktır. 

"ADJUTANT,, 28 Ağus· 

tosta gelip 7 EylUle kadar 
LONDRA, için yük alacaktıı. 

"MALVERNIAN., vapuru 
10 Eylulde gelip 17 Eylule 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lul ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO,. vapuru Ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacaktır. 

"OPORTO,, vapuru Kara
deniz ve lstanbuldan avde· 
tinde BELFAST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

BRISTOL LEITH ve NEV
GASTELE HATTI 

"JOHANNE,, vapuru Ey
h11 ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va· 
puru Birincitcşrin ortasında 

LEITH ve NEVGASTEL için 
yük alacaktır. 

DEUTHCHE LEV ANTE 
LINIE 

"MILOS,, vapuru Eylul ib
tidasında HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardakide· 
A'itikliklerden acenta mcs'u
yet kabul etmez. 

- ----- -

v. N. lzmir P. T. T. müllürüğünden 
W • f • ff. VAN• Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo 

D ZEE & Co sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. mer· er . kezlerine müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 
DEUTSCHE LEVANTE 1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü 

LINIE yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar 
G. M. B. H. HAMBURG evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu 

" ADANA " vapuru 25 müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. 
Ağustosa bekleniyor. ROT- 937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 
TERDAM, HAMBURG ve Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin Ağus-
BREMEN için yük alacaktır tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemehal 

"CAIRO.. motörü 6 Ey- lazımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir para 
lulde bekleniyor. 12 Eylule istenilmiyecektir. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 2801 

~~~~R~r~~:~~~·iç~~~~ Tecim lisesi direktörlüğünden: 
alacaktır. Okulun, lise orta ve kurs kısımlarına talebe kayt ve kabulü 

"ANKARA" motörü 21 başlamıştır. Gerek kayt ve gerek sair malumat için her gün 
Eylulde bekleniyor. 28 Ey- 9 dan 12 ye kadar okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
liile kadar ROTTERDAM, 20 23 27 2898 
HAMBURG ve BREMEN ve NEVYORK için hareket BUDAPEŞTE, BRA TISLA VA 
limanlarına yuk alacaktır. edecektir. ViYANA ve LINZ için yük 
AMERICAN EXPORT LI· "EXCALIBUR" vapuru 24 alacaktır. 

NES EylU!de PIREden BOSTON JOHNSTON WARREN 
NEVYORK · · h k LINES L TD. The EXPORT STEAMSHIP ve . ıçın are et L 1 y E R p O O L 

CORPORATION edecektır. " "EXETER 8 8 . INCEMORE" vapuru 29 
"EXPRESS" vapuru 2 Ey- " vapuru ı· b ki · 1 rinciteşrinde PIREden 80.S.. ağustosta e enıyor. L VER-

lulde bekleniyor. NEVYORK TON v NEVYORK . . h • POOL ~e ANVERS limanla-
için yük kabul edecektir. e ıçın a rından yuk çıkaracak ve BUR-

•EXMOUTH" vapuru 14 reket edecektir. .. GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
EylUlde bekleniyor. NEVYORK SEV AHAT MUDDETI SULINA, GALA TZ ve Is. 
için yük kabul edecektir. PiRE • BOSTON 16 gün RAIL limanları için yük ala· 

"EXIRIA" vapuru Eylul PiRE · NEVYORK 18 gün cakttr. 
sonunda bekleniyor. NEY· SERViCE MARITIME DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
YORK için yük kabul ede- ROUMAIN o s L o 
cektir. B U C A R E S T "BOSPHORUS,, motörü 
THE EA.PORT STEAM· "DUROSTOR,, vapuru 29 28 Ağustosta bekleniyor. DI-

SHIP CORPORATION Ağustosta bekleniyor. KÖS- EPPE ve NORVEÇ limanları 
PiRE AKTARMALI TENCE, SULINA, GALA TZ için yük alacaktır. 
SEYRi SEFERLERi ve GALA TZ aktarması TU- "BAALBEK,, motö ü 23 

"EXCAMBION,, vapuru NA limanlarına yük alacaktır. EyJulde bekleniyor. DIEPPE, 
27 Ağustosta PIREden BOS- STE ROYALE HONGRO- DUNKERK v~ NORVEÇ li-
TON ve NEVYORK için ha- iSE DANUBE MARITIME mantarı için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
reket edecektir. "DUNA,, vapuru 6 Eylul- tarihleri ve navlun tarifeleri 

"üCHORDA" vapuru 10 de bekleniyor. BELGRAD, hakkında bir taahhüde girişi· 
Eylulde PIREden BOSTON NOVISAD, COMARONO, lemez. 

Bayındırda Pamuk pazarında postahane civarında 2 numa
rada (umum emtia tüccarı Hüseyin Güven) in unvanı ticarisi 
sicili ticaretin 4. 

Bayındırda Saman pazarında Kazım Paşa ~caddesinde 1 ve 
3 numarada (Kereste ve malzcmei inşaiye tüccarı Esad Ôz· 
damar) in sicili ticaretin 5. 

Bayındırda Bıyıklar mahallesinde Paşa çeşme sokağında 
517 numarada (Pamuk ve zeytin yağı tüccarı Hüseyin Pamuk) 
un sicili ticaretin 6. 

Bayındırın Furunlu köyünde aşağı mahallede 60 numarada 
(Un ve zeytin yağı fabrikatörü Ali Sıip Erşen) in sicilli tica· 
retin 7. 

Bayındırda Hacı İbrah im mahallesinde (Pamuk, zeytin yağı) 
ve un ticaretile iştigal eden fabrikatör Mehmed Kadri Pe
kerol) un sicili ticaretin 8. 

Bayındırın Çırpı köyünde belediye caddesinde 33 numara 
da (Un, araba imalathanesi sahibi Süleyman usta) nın sicil 
ticaretin 9. 

Bayındırın Çırpı köyünde Cumhuriyet meydaeında 28 nu 
marada (Pamuk ve zahire tüccarı Çiftçi Gedikli Ahmet Yıl 
mazer) in sicili ticaretin 10. 

Bayındırın Uladı köyünde (Pamuk, zahire ve zeytin ya 
tüccarı Ali Kara Oğlan) ın sicili ticaretin 11. 

Bayındırda Yağ pazarında 14 numarada (incir, pamuk v 
zahire tüccarı Bohor Dolgay ve Jako Karaağaç) m sicili ti 
caretin 12. 

Bayındırda Hastahane caddesinde 11 numarada {Pamu 
zeytinyağı ve zahire tüccarı lsmail Yanya)nın sicili ticaretin 1 

Bayındırda Mahmut Şevket paşa caddesinde 49 numarad 
(Umum emtia tüccarı Hasan Çelebi oğlu) nun sicili ticaretin 1 

Bayındırda Mahmut Şevket Paşa caddesinde 29 numarad 
(Pamuk, zeytin yağı ve zahire tüccarı Mustafa Erel) in sici 
ticaretin 15. 

Bayındırda Kapalı çarşıda 5 numarada (Attariye işile işt 
gal eden Halil Baykal) ın sicili ticaretin 16. 

Bayındırda Kapalı çarşıda 7 numarada (Manifatura tücc 
Yako Basmacı) nın sicili ticaretin 17. 

Bayındırda Kurt mahallesinde Sakarya sokağında 
muarada (Gazoz imalatçısı Hasan Türkşen) in sicili 
tin 18. 

Bayındırda Cumhuriyet meydanında Fevzi paşa caddesin 
1 ve 3 numaralarda (Pamuk, zeytin yağı ve malzemei inşai 
tüccarı Ecvet Erol) un sicili ticaretin 19. 

Bayındırda Pamuk pazarında postahane civarmda 2 nunı 
rada (Her nevi emtiai tüccariye taciri lsmail Saraç) ın sic 
ticaretin 20. 

Bayındırda Uzun çarşıda 30 numarada bakkaliye ve b 
davat taciri (Hamdi ve Mehmet Yanya) nın sicili ticaretin 
21 numarasına. 

Yukarıda unvanı tücarileri yazılı tacirlerin ticaret kanu 
nun hükümleri mucibince yazılan sicil numaraları 

ticarete kayıt ve tesçil edildikleri ilin olunur. 


