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Çia.Japon harbi şiddetle devam ediyor 

Japonlar, dün Nankini 
bombardıman ettiler 

Çinliler, 16 Japon tayyaresi düşürdüler. Japonlar, 
Çine gönderilen silah ve mühimmat vapurlarını 

yolda tutup para ile satın alıyorlar 
Tokyo, 2i (Rnd· 

yo) - Çin sahille· 
rine jıtpou takl'iyc 
kıtaatı "ı:: eilnh sev· 
kiyaıı devam etmek· 
dir. Bu faaliyet ja· 
ponyanıo neye mal 
olursa ol un harbi 
kendi lehine uilıa· 

ctlendirmek istedi 
f?İni göatermektedir. 

Çintav. 27 (Rnd· 
yo) - Burada ıınıu· 

mi \'aziyet bozuk.tur; 
bir habere göre jo· 
ponlar \cbri i~gnl 
için snhillere 17000 
uker çıknrmsk i11.e· 
redirler. Nankeonun 
ıimaliuJ.elı.i \uy\•'} 
cehri dün ja)'onlıır 
tarafından işgal edil· 
ınieıir. 

fokyo, 27 (Rad· 
yo) - Domei Ajan· 
eı bildiriyor: 

jap(>D donan· 
m a ti ı Çin Co-O·Pi Çin askerleri 
.kruvazörfinü batırmı~hr. Çio 11t1hil· 
lerine japon ablukasının ilanı üze· 
rine Çin ticaret vapurlan Ameri· 

Çin mukavemeti ile karıılaımı~ 
lardır. 

kan ve 1ngizlere satılmıştır. japon· r 
ya hükumeti bu satışları tanımı· 

yacaktır. 
NankinıJen bildirildiğine göre 

casusluk töhmetile on sekiz Çinli 
kurıuna dizilmiştir. 

Tokyo, 27 (Padyo) - japon· 
lar Paoııiyang limanına asker Ç•· 

karmı"Jardır. 
Şehrin birçok mahalleleri Çin 

topçusunun ateşi ile yanmıştır, , e. 
birde ıivillerden iki maktul ve bir· 

Şangbay. 27 (Radyo) - Mu· 

Amerikada 
Üç buçuk milyon 

amele greve 
hazırlanıyor 

haeamat merke1i şimdi Yang~~ 

şı-:hri salıilinP. intikal etnıi~ıir. ja· 
ponlar Şapuyu i~gal etmişlerdir. Bu 
suretle Çinlilerin hııuı rieati teh· 
tikeye düşmüotür. 

Kalkanın şarkında l\Iogol or· 
dusu 3000 kişilik bir Çin kuvvetini 
ma~lub etmiştir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
-------

Hindistan da 
Filistinin taksimine 

razı değildir 
Kudüı, 2i (A.A.J - Arab 

Ajansının bildirdiğine göre, bir 
Hindli Aralı komitesi 3 e., lıllue 

J 

Allahabııdda filieıioin taksiwioi 
protı· to makamımla hir Filisıin 
gilnh tcrtib cı.locek.tir. 

UiodiQtııoın birçok şehirlerin· 

ılc birçok tezahürler yapılmıştır. 

Tezahürleri yapanlar, }'ilistinin tak. 

simi kat'il~tiği takdirde lngiliz 
millenaa boykotaja batbnacagı 

tehdidinde bulunmuelaıdır. 
Kudüı, 27 (A.A.] - Mandater 

hükumet makamlannın bildirdiğine 
göre, fevkalade komiser Sir Arthur 
Vaauchope önümüzdeki hafta için· 
de Lonchaya gidecektir. B. Vaaoc· 
hopeun bundan sonra yeniden Ku· 
dilse d~nmiyecegi aanılmaktadır. 

Kudüs, 27 (Redyo) - Kudüı 
baıınüftiltü, açtığı bir ianede yüz 
hin dolar toplmışhr. Bu iane ile 
Ômer camii tamir edilecektir. 

Kudüs, 27 [Radyo) - Filistin· 
df'ki İngiliz kuvvetlerinin kuman· 
danı General Yal Vof Kudüee va· 
sıl olmu~tur. 

Atatürk 
'I Yeni dünyada: 

Başvekili mizle 
konuştu 

İstanbul, 27 [Huau"i) - Ata• 
lilrk, bu;;ün Floryadan Dolmabah· 
çe sarayına inmi~ler ve Heybeli•· 
dadan gelen Ba~vekilimiz General 

İımet İnönü ile Dahiliye Vekili 
B. Şilkıü Kayayı kabul ettikten 
sonra, hep birlikte tekrar Florya· 
ya dönmü~lerdir. 

\.. ,) 

~Suriye isyanı şid
detle devam ediyor 

İstanbul, 27 [Huıusi) - Sari· 

ye isyanı eiddetle devam ediyor, 

Bugün Şamda çıkan hadiseler 
üzerine polisler harekete gelmiş ve 

halka kar§ı ıillih kullanmak mec· 
buriyetinde kalmı§lır. 

Vaziyet, Suriyenin bertarafında 

nazik bir ~~kil almıştır. 

Son haberlere göre, kabinenin 
istifaeı dakikadan dakikaya bek· 

leni yor. 

Bütün 

Faşizm ve harb aleyh
tarlarının kıyamı -·-·-----

Japon konsoloshane/erinin hepsine 
betçi dikildi, Hollün müdahalesi 

nö.-' 

müessir l olmamıştır ... 
lliii!~tr. tinin azalan jupoııyanın Çind~ki 

M. Hull 
Vaşington, 27 (A.A,) - B. 

Cordell Hollün davetine raP,'mt-n 
harb ve fa,izm aleybtarlan cemiye· 

askeri faali) etiui protesto etmek 
ınaksaıJile japon.) o sefaretinin önil· 
ne bayraklı nöbetçiler ikame t>l• 
mişlerdir. 

Ruz,·clıin talebi üzerine H ari· 
ciyc 1 'azın Hııll, l znk Şnrktııki 

l'aziyetiu nezaketini ileri sürerek 
cemiyeuen nöbetçilerin kal dırılma• 

sını istemiş \ 'C l.m ııureılc nöbetçi 
ikame etmenin nazik Lir af haya 
giren vaziyeti düzeltmekten zi) ade 
vahimleştirmcğe yarayacağını ııöy· 

lemi§ tir. 

Cemiyetin Nev}Ork şubesi sek· 
rcteri memlekette bulunan bütün 
japon konsolosbanelerinin önüne 
nöbetçiler ikame edileceğini beyan 
etmiştir. 

Avrupa bizi haklı buluyor 

Notalarımız, gayet müsaid 
birltesir uyandırdı 

Fransız gazetesi: ''Türkiye, Şarki Akdenizde , Bir 
vaziyete tamamen hakimdir.,, diyor 

İstanbul, 27 (Hususi) -
lspanyol posta vapurlarınm 
torpillenmesi hadisesinden hu· 
sule gelen vaziyet ve meçhul 
bir denizaltı gemisinin, Mar· 
mara denizine sokulmuş olma· 
sından şüphe edilmesi üzerine 
hükumetimizce Ankaradaki ec
nebi devletler elçiliklerine ve· 
rilen iki notanın metri, Avru· 

pa gazetelerinde intişar etmiş
tir. Bu notalar, bütün Avrupa 

siyasi mehafilinde çok müsaid 
tesir uyandırmış ve hükumeti
miz tarafından ileri sürülen 
mahzurlarla derm yan olunan 
nazı:ır noktası, çok muhik gö

Sonu 6 ıncı ıalıi/ede -

çok yaralı vardır. 
Türkiye -Almanya japonlar Liyasang kanalı üze· 

tinden ilerlemektedirler. Voşongtao 
iki kilometre ilerliyen japonlar 

Şikago, 27 (Padyo] - Üç 
bw.;uk: mil} on şimendifer amelesi 
grev için hazırlanmaktadır. Bu 
grev ilan edildiği takdirde bütün 
muvasalat L.esile<'ektir. Şirketler, 
auıeleuiıı wetalibatıoı reddetmiştir. 

\._ _,) 

Haoa postaları 

Ha tayda 
1"ürk serbest mınta. 
kası tayin ediliyor Müzakerelere yakında '~•anbul, 21 [Husu·iı - ıe. 
L.eoderunda tesis edilt>cck o]an 

tekrar başlanacak !Türk ~erhcsl mıntakası) 111 tn)in 

t 
etmek üzere mahalline bir he}et 31 ağustos a B ---- B. Rüşdü Aras gideceği söyleniyor. 

seferlere başlanıyor . Faik Kur~oğlu,. talima.t ala- Gürbüz çocuk müsaba-
//k olarak Profesö;· Bayan Afet, lstan- ı .... :...~~ ıa~=rl~~~ gıdecektır kası dün yapıldı 

sad Vekaleti Genel Sekrf'teri Bay • - -
buldan Bükreşe gidecektir Faik Kurdoğlu, bugün fktıead ve. Kazanan çocuklara muhtelif hediyeler 

~~!m!~u;,euı Bayarla tekrar ko· verildi. Fuar f ziyaretçileri çoğalıyor 

lstanbul, 27 (Hususi) - 31 Ağustüsla bir yolcu tayyaremiz, 
P ~uradan Bükreşe seferlerlere başlıyacaktır. ilk olarak, Bayan 

Afet bu tayyare ile Bükreşe gidecektir. 

Birinci postanın buradan hareketi münasebetile hararetli bir 
· tören yapılacaktır. Tayyarelerimizin, bilahare diğer Be.ikan 

memleketlerine de gidip gelecekleri ve muntazam seferler ya· 

~acaklan anlatılıyor. 

B. Faik Kurdoğlonun, talimat 
alurak yakında berline gidect'ği ve 
hükt1me1imizle Almanya ara,.ında 

hu~lamışkf'n muvakkaten duran 

/'" "\ 
Büyük bir kayıb 
Namık Kemal zade B. 

Ekremi de kaybettik 
lstanbul, 27 (Hususi)

Bir müddettenberi rahatsız 
bulunan Namık Kemalin 
oğlu bügük ediblerinıiz
den Ali Ekrem, bugün öl
müştür. 

Ali Ekremin cenazesi 
garın (bugün) merasimle 
kaldırılacak ve aile kab-
ristanına defnedilecektir. 

Ali Ekremin ölümü, 
lstanbulda büyük bir te· 
euür ugandırmıştır. 

B. Celal Bayar 
kliring ve ticaret anlaşmalarına de· 
vam edeceği söyleniyor. 

-------
lran Heyeti geliyor 
İstanbul, 27 [Uususf) - Trak· 

ya manevralarında bulunmak üzere 
memleketimize gelmie olan İran 
erUoıbarbiyei umumiye rdsi ile 
refakatindeki erUnıbarb heyeti, 

bugöıı İımirt hareket etmitlerdir. J - Y 11111 6 ıncı tahifcde -
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Cemiyet ve çocuk 
J:velki gııııku l'\ADOLC, hu seue kinderlıayuılcrde (<;ocıık olıııla· 

rmdo) lıo! gıdu, bol güoeş, l.ıol hava, iyi terbiye \'c İ) i bakım ahıoda, 

bir yaz tatili geçirtilen ya\'rulardan hah ediyorrlu. Çocuğun, hiçbir za· 
ınırn ehemmiyetini ka) betmiye.n \'C etmiyeı:t-k olan bir cemiyet nı ele.si 
halinde bulunduğunu bildi •im için, o hnlıerlt>ri alıllla ılc okudum. Bu 
L:üçülı; mikyaetal:i içtimai hıırcl.:et içiodl', ne kadar büyük bir kıymet 

Te a alet var rı, U) ni haberin it de!i altında o ni beıte acıklı ve hazin 

lılr leyfiyet tc mündemiçtir. 

l\lenılekeı degil, Yilii) et dt>ğil, ş11 kn aba bnkımınclım Jiitıünüyorııııı: 
l~mirde kaç çocuk vardır'~ H tıa lıiral Juha llıır ~erçe,•etle hıııir 

ilkıııektcbleriae de\'am cdib der yılı içinde, ıunlınlli lı yır teoekkiille· 
rinin bimmetile bir kap ıı.ıcak: yemek, biraz 'itanıiııli gulu :ılalıilen kaç 

çocuk vardır? 

- Hiç olmuz&ıı bine yal.:10! 
- Bunlara niçin 6lcak yemek ,.e gıda Ycrilmi~ıirt 
- (Jankü fakirdirler. Çt1nktı mcktelıe am·ok kuru lıir parçn k· 

aır.klc geliyorlar. 
Bu gıda tatilde ke ilmi~ midir? 

- Ever, çüoltü talebe dagılmıotır. 
- l't-ki onlar ue yııpmıolardır!. 

- . . . . . . 
- Evet, cevab yok, rünkü buua c<·vah verıncğe imk:&u yok. 

Hirçoklımndan ne kadarına. hangi ıe~okkül el uzıtıuıı.ıu ~ 

-- . . . . . . 
- Uemek ki onlar, ders )ılı içiudc, l.ıirknç nıcktdı lınpr ıceckkü· 

lüu{in verdi~ gıdanw luneti :le hu ıaıil nylarııu geçirmişlerdir'!. 

- . .... . 
EYet, ona <la cenlı verilemez. Vaziyeti bepiuıiz de itiraf ediyo• 

ruz. Falı:at bu itiraf \'e idrak o kadar kıymet jr, ki, o UJC\1.uıı tnm ve 
Jdimil ınannsile i~leyib lıir türlü, e h lıir yordııu, hir roplu çocuk ha· 
kıwı hareketi )Oraıanııyoruz. Filı.:rimcc, yolııız lzmir Şt'lırindcn ıntil 
L:ısmplıırıuıı iki lıiu çocuk gitoıeliydi .. 

fakat ne ileY. llnngi te.şekkül yııpn(·nk bunu?. 
Çocuklar araı..ında bir gıdalımnııı oduleıi lflzıuırlır. \ icılıııılarııııızıu 

ae ini, ınütf'L:uuıil ve yüksel.: lıir ı·eıııiyet hnrekrıi iı:inıfr ıııoziııı etıııeğc 

mecburuz. 

n ... · il'•" v=-":p ~Yt:tler 
Her memleketin kendine 

mahsus bir takım tuhaf adet
leri vardır. Bu adetlerin bir 
kısmı da evliliğe dairdir. Me
sela, Fransada Mayıs ayında, 
gemi azıya almış aşıklar ev
lenirler, tabii izdivaçların her 
birisi Mayısta yapılma~. Bu
nun da sebebi, bu ayın mu
kaddes bir ay olması imiş. 

Norveçte nikahlar salı günü 
kıyılır. Birçok memleketlerde 
uğursuz bir gün addedilen salı 
günü, Norveçte uğur ve mu· 
vaffakıyet günüdür. 

Nişanlı yaOmurul 
laponyada 45 yaşında bu· 

luı .. ı maruf bir zengin, Bay 
Yiusujoki Nakamura, evlen· 
mek istediğine dair gazetelere 
bir ilan vermiştir. 

Bu zat güzel, endamlı, iyi 
tahsil görmüş ve namuslu ol· 
mak üzere 40 yaşında bir zev
ce istemektedir. 

ilanın gazetede çıktığı gün 
20, ertesi gün 42, hafta so· 
nunda 400 kadın müracaat 
etmiştir. Doğrusu, 400 kadın· 
dan birisini seçmek her halde 
bir meseledir. 
Geç kalmış bir yenilik! 
Londranm Elizabet - Garet -

Anderson hastanesinde hasta 
bakıcıların kıyafetlerinde 1866 
ıene5indenberi hiçbir değişik
lik yapılmamıştır. 

Yetmiş sene sonra bu has
tanenin elbise modası değiş
tırilmiştir. Eski kıyafet altı 

parçadan mürekkeb idi: 
Bir gömlek, bir önlük, ya· 

ke, iki kol manşeti ve bir de 
kuşak. 

Şimdiki kıyafet ise, bizim 
bildiğimiz asri hastabakıcı 

kıyafetidir. 
En ihtiyar çam ağacı 
Strazburgtaki ormanlıklarda 

aon zamanlarda en ihtiyar 
bir çam ağacı bulunmuştur. 

Saime Sadi 

Bu çam, 43 metro yükseklik
tedir ve 5 metre kutra ma
liktir, ağacın gövdesini kucak-

lamak için on kişinin elele 
vermesi lazımdır. Bu ormanda 

diğer bir çam ağacının da 
kutru 4,5 metredir. 

Gönül ister ki, bizim or· 
manlarda da çamlar hiç ol· 
mazsa bir asır görebilsin!. 

Bir muamma 
Bir İngiliz işçisi Taymis 

nehrinde lehimli bir teneke 

kutu bulmuş ve kutunun için
den de bir hamam böceğile 

bir de kesik mumya eli çık
mıştır. 

Kutuda bulunan bir tezke· 
kereden de mumyanın 10,000-
12,000 sene evele ait ve 
ikinci Ffravm sülalesine men
sub olduğu anlaşılmıştır. 

A.mele bu mumya elini mü
zeye vermiştir, fakat mumya· 

nın elinin böylece denize veya 
nehre atılmasının sebebi bir 

muamma teşkil etmiştir; mum· 
yanın kendisinin nerede oldu-

ğu da mühim bir mesele ol
muştur. 

Yılancmın akıbeti 

Kahire civarımda Loksorda 
Musa adında bir adam vardır. 
Bu Musaya "yılancı fakir" adı 
verilmektedir. 

Musa, yılanlara hakimiyet 
iddia eder, bazı bazı da yı
lanlarla mucizeler gösterirmiş. 

Halbuki yılanlar zehirsiz, diş
siz mahlukattan ibaret imiş. 

Bir gün Musanın bulunduğu 
bir yerde İrice bir yılan çık· 
mış, Musa da şöhretini kırma-

mak için yılanı tutmağa teşeb
büs etmiştir. Fakat bu yılan, 

onun bildıği yılanlardan olma
dığından Musayı sokmuş ve 
kıvrandım, kıvrandıra öldür
müştür. 

Bir ictima 
' ---··· .. ·---.. 

Uzüm, incir işi 
görüşüldü 

Dün, vali B. Fazlı Gülecin 
riyasetinde Ticaret Oda~ı umu
mi kntibi ve Türkofis müdürü
nün iştirakile mühim bir top
lantı yapılmıştır. İçtimada, 

üzüm, incir işleri görüşülmüştür. 

Tahsili noksan tüc
carlar lisan dersi 

alacaklar 
Şehrimiz Ticaret lisesinde 

bir akşam kursu açılmıştır. 

Kursa istiyen memurlar ve 
tahsili noksan tüccarlardan 
arzu edenler devam edebile
ceklerdir. Kursta muhasebat, 
muhaberat, stonografi, Fran· 
sız ve fngilizce lisan dersleri 
verilecektir. 

Kömür f iatleri 
yükseliyor 

Son günlerde kömür fiat
lerinde yeniden bir yükselme 
görülmüş, ortada hiçbir sebeb 
yokken kilosu 5,5 kuruşa ka
dar çıkmıştır. 

Alakadarlar, ihtikara mey
dan vermiyerek, fiatleri yük
seltenler hakkında takibat 
yapılmasını kararlaştırmışlardır 

Orman idaresi, yeni sene 
için orman keşfiyatını ikmal 
etmiş ve kesim müsaadeleri 
hakkındaki mukaveleleri ha
zırlamıştır. Bu sene kömür 
buhranına sebebiyet verilme· 
mesi ıçm kesim mıntakası 
geniş mikyasta tutulmuş, la
zım gelen tedbirler alın· 
mıştır. 

Yeni orman kanununun tat
bikine başlandığından beri 
kömür kaçakçılığı yüzde 75 
azalmıştır. Kaçakçılık yapan· 
ların bütün vesaiti müsadere 
edilmekte ve satılmaktadır. 

Belediye mezbahayı 
teslim aldı 

Mezbaha şirketi, sah günün
den itibaren belediye teşkilatı 
ile işletilecektir. Mezbahanın 
şimdiki idare kadrosunda bazı 
değişiklikler yapılacak, memur
lar gene vazifelerinde kalarak 
belediye memuru olarak çalı
şacaklardır. 

Tarihçi lngilizler tetkiklerde 
bulundu 

lzmirde tetkikler yapmak 
üzere evelki gün gelen yedi 
lngiliz tarihçisi, dün Berga· 
maya giderek harabeleri gez
mişler, akşam şehrimize dön
müşlerdir. 

Orman tayinleri 
Orman müdürlüğünün yeni 

kadrosu Ziraat Vekaletinden 
gelmiştir. Yeni kadro ile or
man müdürlüğü Vilayet orman 
Başmühendisliğine kalbedil
miştir. 

Ormanların koruma vazife· 
sini deruhte edecek olan ef
rad ve zabıta memurları, 1 
Eylulden itibaren yeni vazife· 
lerine başlıyacaklardır. 

Yeni bahkhane işi 
iktısad Vekaleti deniz mah· 

sulatı işleri mütehassısı B. Is· 
mail, Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. B. İsmail burada ye
ni balıkhane inşası işile meş

gul olacaktır. Yeni balıkhene, 
şimdiki balıkhanenin yerinde 
ya yeniden veya tamir suretile 
kurulacaktır. 

Yolcu 
tayyareleri 

- •e .. ----

Hangar inşaatı 

Ortamekteb iht"yacı ta- Y~~~~!~ .. :~~;.~~!· 
1 
•. 

mamen halledilecek sis edilen modern hava istas· 

Maarif Vekaleti istendiği kadar 
kira tahsisatı verecek 

---------------
Buyıl, Ortamekteblerin bi

rinci sınıfına kaydedilen talebe 
fevkalade çoktur. Onun için 
şehrimizin muhtelif yerlerindeki 
Ortaokulların yalnız birinci 
sınıfları için yeniden 30 kadar 
şube açılacak ve talebeler, 
buraya alınacaktır. 

Vaziyet ve ihtiyaç, vilayet· 
ten Kültür Bakanlığına bildi· 
rilmiş ve gelen cevabta yeni 
açılacak Ortaokul şubeleri 
için münasib bina bulunarak 
kiralanması, ne kadar tahsisat 
lazımsa derhal verileceği bil
dirilmiştir. 

Vekalet, kira bedeli için ne 

kadar istenirse tahsisat gön· 
derileceğini bildirmekle, öğ

retmen tahsisatını da vere
ceğini ihsas etmektedir. Veka
letin, evladlarını tahsil ettir· 
mek istiyenlere karşı göster
diği bu kolaylık takdire şa· 
yandır. 

Kültür direktörlüğü, Orta
okul ihtiyacını karşılamak için 
lüzumu kadar yeni okul açmak 
üzere okul ittihazına elverişli 

bina aramaktadır. 
ilkokullarda kayıt ve kabul 

muamelesine 1 Eylulde baş· 
lanacak, 15 Eylulde son verı

lecektir. 

Bağlarda sergilerde bulunan üzümler 

Kasabaya az miktarda 
v v 

yagmur yagmış 
Manisadan gelen telgrafta oraya 
yağmur yağmadığı bildirildi 

- Dün hava birdenbire bu· 
Kurtuluş ıutıanmış, müstahsil ve tücca· 

b rın bu yüzden yüzlerini endişe 
ayramı kaplamıştır. Çünkü üzüm is-

--... • • ,. tihsali zamanında bulunduğu-
Buyıl çok parlak muz ıçm üzümlerin mühim 

olacak bir kısmı sergilerde bulun
maktadır. Hatta bir aralık 
Manisa ve Kasabaya yağmur 
düştüğü ve bağlara zarar yap· 
tığı hakkında bir haber çık
mışsa da yerinden yaptığımız 

9 Eylul kurtuluş bayramı 
programı, Parti başkanlığınca 
zengin bir şekilde hazırlan
mıştır. Busene, kurtuluş bay
ramı fevkalade parlak bir şe· 
kilde kutlulanacaktır. Sabah· 
leyin Şehidlerde, İzmirin is
tirdadı esnasında ilk defa şeh
re girerken şehid düşen kah-
raman askerlerimiz için diki· 
len abide önünde ve Karşı· 
yakada Atatürkün validesi Bn. 
Zübeydenin mezarı önünde 
tören yapılacak ve öğleden 

sonra büyük bir .zafer alayı 
tertib olunacaktır. 

Şehidlerde yapılacak mera
simde öğretmen B. Ziya Şolen 
ve Karşıyakada Atatürkün an
nesinin mezarında yapılacak 
ihtilalde kız öğretmen okulu 
öğretmenlerinden Bn. Vedide 
taraflanndan nutuklar irat edi
lecektir. Ayrıca bazı zevat 
daha nutuklar söyliyecek ve 
öğleden sonra Atatürkün hey
keli önünde de söylevler veri· 
lecektir. 

Zafer alayı, öğleden sonra 
Basmahaneden hareketle bütün 
çarşıyı dolaşacak ve heykel 
önüne gelecektir. 

tahkikatta Manisaya yağmur 
düşmediği anlaşılmıştır. Hatta 
buna dair şehrimiz Türkofisi· 
ne de resmen malumat gel
miştir. 

Yalnız Kasabaya az mik
tarda yağmur düştüğü kuvvetle 
söyleniyor. Oradan yağmur 
hakkında dün akşama kadar 
maliimat almak mümkün ola
mamıştır. Türkofis ve borsaca 
yağmur düşüp düşmediği bağ 
mıntakalarından telgrafla so
rulmuştur. 

Yazın sıcak günlerinin bir
denbire değişmesi ve havala
rın serinlemesi yağmura dela
let etmektedir. Alakadarlar, 
bugün değilse bile önümüz· 
deki onbeş gün zarfında yağ
mur düşeceğini söylemektedir· 
ler. Bağlarda mühim miktarda 
üzümün sergilerde bulunduğu 

şu sırada yağmur, herhalde 
bağcılarımız için zararlı ola
caktır. Hatta dün borsada 
hava vaziyeti yüzünden üzüm 
fiatlerinde kilo başına on para 
kadar bir yük eliş kaydedil· 
miştir. 

9 Eyliil kurtuluş bayramı 
münasebetile taşradan gelecek 
heyetlerle bando muzıka ta- Romanya • /talya 
kımları için şehrimizdeki yatılı Bükreş, 27 ( Rııdy.o ) -
okullarda yatak temin oluna- ltalya ve Romanya murahhas-
caktır. Buseneki kurtuluş bay- ları arasında bir hava yolu 
ramı, geçen yıllara nazaran tesisi için müzakerelere baş· 
çok üstün olacaktır. lanmıştır. , .. . ., 

Ozel Yusuf Riza ANA ve iLK 
okulu direktörlüğünden: 

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

1 
Müracaat saatları : Her gUn sabah dokuzdan 

onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76 Telefon : 2914 

yonu meydanının toprak tes-
viyesine başlanmıştır. Bu işte 
yüz kadar işçi çahştmlmaktn· 
dır. Yolcu tayyarelerine mah· 
sus hangarın inşaatı süratle 
ilerleyor. Müteahhidin, bu 
süratle hangar inşaatını kısa 
bir zamanda bitireceği anla
şılmıştır. 

Göcmen evleri 
' 

Pazarlık sure. 
tile yaptırılacak .. 

Geçen sene Bulgaristandan 
vilayetimize gelen ve köylerde 
muvakkaten iskan edilen göç· 
menler için yaptırılacak evle
rin inşasına münakasa yolile 
talip çıkmadığından pazarlık 
suretile yaptırılması vilayetçe 
muvafık görülmüştür. İlk par
tide Torbalı, Bergama, Kemal
paşa, Foça ve Menemende 
iskiln edilen göçmenlerin evleri 
inşa olunacaktır. Çeşmedeki 
göçmenlerden de iskan isti
yenlerin ve şimdiye kadar ken
disine arazi tevzi olunanların 
evleri yaptırılacaktır. 

Buscne Bulgaristandan gel· 
miş \'e vilayetimizin muhtelif 
yerlerine yerleştirilmiş olan 
göçmenlerin evleri, gelecek 
yıl içinde yaptınlacaktır. Bu 
hafta içinde Bulgaristandan 
gelen 1600 göçmenden Ke
malpaşa ve Torbalıya müret
tep olanlar, dün çift ve koşum 
hayvanlarile yeılerine sevke· 
dilmişlerdir. Kadınlar ve ço· 
cuklar, otobüslerle daha evel 
mürettep oldukları yerlere gön· 
derilmişler ve yerleştirilmiş· 
lerdir. 

Mekteplerde 
Kayıt ve kabul muamele· 
sine devam olunuyor •. 

San'atlar mektebinde dün 
leyli· meccani imtihanı yapılmış, 
l 08 talebe imtihana iştirak 
eylemiştir. imtihan sualleri Ve· 
kalet tarafından gönderilmiştir. 
imtihan evrakları Ankarads 
tetkik edilecek, muvaffak olan 
talebenin hepsi de alınacaktır 

Lise ve ortamekteplerde d 
leyli ve meccani imtihanı ik 
Eylul Perşembe günü yapıl• 
caktır. 

ikmal imtihanlarına San'atl 
mektebinde 6 Eylulde Lis 
ve ortamekteplerde de 7 E 
lulde başlanacaktır. Evvela ta 
rih imtihanları yapılacak v 
tarih muallimleri büyük tari 
knrultayına iştirak etmek üzer 
lstanbula gideceklerdir. lknı 
imtihanları 22 Eyliile kada 
bitirilecektir. 

Mekteplerde kayıt ve kab 
işlerine devam edilmektedi 
Busene Ticaret liscsiıı e ort 
mektep mezunlarının da kab 
edilmesi Vekaletçe alakada 
lara bildirilmiştir. 

Navlun meselesi 
Tam bir mutabakat 

hasıl oldu 
Vapur navlunları me5el 

hakkında dün Türkofiste 
toplantı yapılmıştır. Ofis ııl 
müdürünün riyaset ettiği iç 
mada, ecnebi vapur kuınP 
yaları acentalan hazır bulu 
muşlar ve hükumetimizin n° 
tainazarının galebesile 11 

celenen anlaşmanın tatb 
görüşülmüştür. Dünkü top"
neticeainde her hususta t 
bir anlaşmaya varılmıştır. 



Madrid düşmedikçe F ran
ko galib sayılamaz 

---· 
Satander ve Bilbao belediye reisleri, şimdiden meş
hur yollara İtalyan isimleri vermiye başladılar 

Paris, 27 (Rad)'O) - En
transijan gazetesine göre, Ka
talonyadan gelen murahhaslar 
Biyariçte Frankonun murah
hasları ile sulh müzakeresine 
başhyacaklardır. 

Londra, 27 ( Radyo ) -
Deyli Telgraf gazetesi, Satan
derin sukutundan bahsederek: 

"Bu sukut, tabiidir ki Mi
lislere bir darbe teşkil elmek
lcdir. Fakat Madıid sukut 
etmedikçe, vaziyet tamamen 
Frankonur lehine addedile· 
mez. Esasen Milisler Madri
din sukutundan evel silahla
rıııı bırakmı)'acaklardır . " 

Taymistc: 
.. Satnnderdeki asilerin ınu-

vaffakıyeti üç İtalyan fırkasının 
iştirakile elde edilmiştir. 

Asilerin tayyarelerine ge
lince, bunlar da umumiyet iti
barile Alman tayyarelerinden 
ibarettir., demektedirler. 

Satander, 27 (Radyo)- 45 
Bask ve Astorya bölüğü İtal
yan kıt'alarına teslim olmuş
lardır. Bunların yekunu takri
ben 35,000 dir. Dehalet de· 
vam etmektedir. 

Satanderin iaşe işleri yolu· 
na konmuştur. 

Fakir kalka yiyecek veril· 
mektedir. 

General Franko halk tara
fından şiddetle alkışlanmıştır. 

Şehir harbden hiç bir zarar 
görmüş değildir. Müstahkem 
mevkilerde elde edilen silah 
ve mühimmat mikdarı pek 

çoktur. 
Bilbao ve Satander bele

diye reisleri, bazı meşhur cad
delere İtalyan adları verecek
lerdir. 

Berlin, 27 (Radyo) - Al
man askeri mehafili, Satan
der zaferinden memnuniyet 
göstermektedirler. Bu muvafa
kıyetin diğer cebhelere de te
sir edeceği kanaati umumidir. 

Nasyonal Çaytung gazetesi: 
"Satanderin sukutu, ispanya 

dahili harbinin sonunu Fıanko 
lehine çe•ıirmektedir. İspan· 
yollar artık Frankonun haklı 
olduğunu kabl'l etmişlerdir. " 

Demektedir. 
Roma, 27 (Radyo) - 14 

ağustostan 28 ağustosa kadar 
Santander cebhesindeki hal-

ı•-------~~-ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 

Sıılıip ve lıeşyıızganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi ne,riyat ve yazı i~leri 

Müdürfi: Hamdi Nüzhet Çançar -1darehanet1i: 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •· Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700. ilç 

ylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruotnr -anu geçmit nüehalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MA1'BAASl1'DA J 
BASILMIŞTIR 

General Franko 
tan askerlerinden l 6 zabit, 
60 nefer maktul ve 1000 den 
fazla mecrnh vardır. 

Roma, 27 (Radyo) - Bay 
Mussolini, Satanderin sukutu
nu haber veren Frankonun 

1 
1 

telgrafına şu cevabı vermiştir: 
"Satander zaferi hasebile 

İtalyan kudret ve muharibliği 
de tahakkuk etmiştir. Bu har· 
be iştirak eden erkan, zabit 
ve neferleri tebrik ve takdir 
ederim. ltalya, İspanyadaki 
muhariblnile iftihar edebilir.,, 

İtalyan gazeteleri bu cevaba 
büyük bir ehemmiyet \!ermek
tedirler. 

Satander, 27 (Radyo) -
Kısmıküllisi kadın ve çocuk 
olmak iizC're 500 mülteci yel
kenli gemilerle Satandere dön 
müştür. 

Valansiva, 27 (A.A.) - Mii· 
dnfaa Neznretinin tebliği: 

Aragon cephl:sinde hükumet 
kuvwtleri Villanıayor De Gal-
tego kasabasını işgal etmişler· 
dir. Saragos bu suretle topla
nnın menzili dahiline gir
miştir. 

Saragos civarında vukubu
lan büyük bir hava muhare-
besi esnasında hükumet tayya
releri beş asi tayyaresini dü
şürmüşlerdir. 

Küçük Antant 
konferansı toplanıyor 

~~~----------~~ Konferans, pazartesi günü Sina
yada faaliyete başlıyacaktır 
Bükreş, 27 (Radyo) - Kü 

çük itilat Hariciye Nazırları 
konferansından bahseden res-
mi Vitorol gazetesi: 

"Beynelmilel siyasi vaziyetin 
icbarile Sinaya küçük itilaf 
konferansında yapılacak mü· 
zakereler çok mühim olacak
dır. 

Dünden itibaren başlamış 

olan temas ve noktai nazar 
teatisi gibi siyasi f ~aliyetler 
bu ehemmiyeti şimdiden gös· 
termektedir. 

Bu konferansa Romanya 
Hariciye Nazırı B. Antonesko 
riyaset edecektir. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı 
Bay Stoyadinoviç ve Çekoslo

vakya Hariciye Nazırı Bay 
Kamil Krofta pazar sabahı 

gelecekler ve konferanstan 

evel ihzari bazı konuşmalar 

yapacaklardır. Asıl konferans 

pazartesi sabahı Vestiyada 

başlıyacaktır. 

Yarın (bugün) küçük itilaf 
devletleri matbuat mümessilleri 

geleceklerdir. Yugoslavyadan 
11, Çekoslovakyadan 40 ga· 

zcteci gelecek ve küçük itilaf 
matbuat konferansına iştirak 
edeceklerdir.,, 

Demektedir. 

Belgrad, 27 (A.A.) - Bay 
Stoyadinoviç dün öğleden 

sonra kral naibi tarafından 
kabul oiunmuştur. 

B. Stoyadinoviç küçük an

tant devletleri Hariciye Nazır
larının içtimaında bulunmak 

üzere cumartesi i'Ünü akşamı 
Sinayaya hareket edecektir. 

İngiltere 
lhtaratta bulunacak 

Londra, 27 (A.A.) - Ha
riciye Nezaretinin bir tebliği, 
İngiltere hükumetinin Ağustos 
tarihinde İspanyol asileri ma· 
kamatından hükumetçilerin el
lerinde bulunan. limanlara gi
decek lngıliz ticaret gemileri 
tarafından ittihaz edilecek ted
birler hakkında bir takım tek
lifat alması üzerine mezkur 
makamat ile temasa girmiş 
olduğunu bildirmektedir. 

lngiltere hükumeti lspanyol 
asilerine ticaret gemilerine 
karşı geceleyin yapılacak taar· 
ruzların ( bu taarruzlar hangi 
millete mensub gemilere karşı 
yapılmış olursa olsun ) hukuku 
düvel kaidelerini küllıyen ih
lal telakki edilmek lazımgele
ceğini ve lngiliz ticaret gemi
leri hasara uğradığı takdirde 
İngiltere hükumetinin meseleyi 
pek vahim mahiyette addet· 
mek ıztırarında kalacağını bil
dirmiştir. 

Maamafih Londra kabinesi 
verilecek bir cevaba intizaren 
seyrisefain odasının alakadar 
makamata bir tamim gönde
rer~k onlara bazı ibtaratta 
bulunulmasını muvafık gör· 
müştür. 

Hitlerci gent;ler 
Parise vasıl oldular 
Paris, 27 (Radyo) - Hit· 

lerci gençlerden bir grub, 
şeflerinin riyaseti altında Pa· 
rise ielmiştir. Versayı ziyaret 
eden bu gruba Versay bele· 
diye reisi tarafından bir ziya· 
fet verilmiştir. 

Birşey deiil. 
Veya birşeydir ki. 

Hadiseler, bir yığın mille· 
tin oturduğu masanın şurasına, 
burasına yumruklarını vur-
dukça, dünya diplomasisinin 
mihrakı olan Cenevre ve Ce-
nevreyi oynatan ınalCım dev· 
!etler, bir kere yerlerinden 
iıçrıyor, v-izlicc yutkunuyor, 
biribirinc bakıyor ~e: 

- Birşey değili 
Diyorlar. 
Almanya, bir yı2'ın emrivaki, 

Cenevrenin çatılarını sarsa 
sarsa tatbik ederken onlar, 
hep böyle sıçradılar, birşey
ler mırıldanmak istediler ve. 
en sonra: 

- Birşeyler değil galiba, 
ne yapalım, 

Dediler. Bunu ansızın, Ce· 
nubi Avrupadan, Afrikanın 
Şimali şarki sahillerine doğru 
uzanan bir çizmeli ayak ha· 
reketi takib etti. Cenevre bir 
patırtı yapar gibi oldu. Evet, 
bu, bir patırtı idi. Tarih ona, 
sadece bu adı verecektir. Bir 
müddet devam eden bu nes· 
neııin arkasından derin bir 
gevşeklik ve kayıtsızlık çöktü. 
Masanın etrafında gene otur· 
dular ve söylendiler: 

- Ne yapalım, oldu olan, 
birşey değil.. 

Ardınca, bir üçüncüsü çıktı. 
ispanya topraklarında iki ku
tub halinde yaşıyan doktrin, 
tokat tokata, yumruk yumruğa 
geldi. Ortada harab olmağa 
yüztutmuş bir ispanya vardır 
ki, hala ve hala ufuklarında 

cehennemi tarrakalar çınlayıp 
duruyor. 

Cenevre bu defa, Habeşis· 
işinde midesine indirdiği de· 
mir külçeyi hazımla meşgul 
olmalı ki, yerinden bile kımıl
dayamadı ve damdan düşen 
bir komite, bu işe elatmak 
istedi. Ne yaptı, ne yapacak, 
hiçi... Evet, hiçbir şeyi.. Ko
mite, her hadiseyi, birşey de
ğile benziyor galiba, diye dur· 
sun. O harb devam edecek 
ve ondan da bir netice çıkacak. 

. , vrupanın batısı alevlenir 
de Şarkın meşhur köşesinde, 
maruf ve malum ihtiraslar boş · 
durur mu hiç? 

Çin - Japon harbi de baş· 
layı verdi. 

Bu da hiçbir şey değildir, 
çünkü pek uzaklardadır. Men
faatlerin temellerinde yürüyen 
suyu gören çoktur, fakat kim· 
de cesaret var? 

Hazin bir yaldızlama ve 
maskeleme ile "hiçbir şey de
ğil, birşey değile benziyor, 
birşey çıkmaz" damgasını yi
yen bütün bu hadiseler, ma
hiyetleri ve neticeleri itibarile 
teslim ve itiraftan çekinilen 
öyle "şeyler,. dir ki, en bü
yük .. şeyler,, i gebedir ve do
ğacak nesne, şimdiden ayak· 
Jarını insanlığın karnına çar· 
pıp durmaktadır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Aslı çıkmadı 
1stanbul, 27 (Hususi) - Bir 

akşam gazetesi, Bandırma 
açıklarında bir denizaltı gemi
sinin batırıldığı şayiasını kay
detmişse de aslı çıkmamıştır. 

Pire takımı 
BugUn maç yapacak 
lstanbul, 27 (Hususi)- Pire 

muhteliti, bugün şehrimize 
gelmiştir. Yarın (bugün) ilk 
maçını Taksim ıtadyomunda 
yapacaktır. 

Fransız gazete
leri ne yazıyor 

Paris, 27 (A.A.)- Eko Dö 
Paris yazıyor: 

f ngiliz sefirine karşı Japon· 
lar tarafından yapılan taarru
zun bu baptaki tahkikat sona 
erdikten sonra ne gibi netayiç 
tevlid edeceğini şimdidt:n ta
yin etmek müşküldür. Yalnız 

şu ciheti kaydetmek İcab edJr 
ki Çin meıelesile Akdeniz 
ınc:ıeleai yekdi~erine ~ıkı bir 
ıurette lmerbut iki meseledir. 
ÇünkO her ikisi de nufuz ve 
mcnafiin himayesinden ibaret 
olan ayni meseleye müteallik 
bulunmaktadır. Yalnız bunla
rın ne dereceye kadar doğru
dan doğruya hal ve fasla mü· 
tehammil olduklarını ve mü· 
tekabilen alakadar devletlerle 
müştereken bir takım teşeb· 

büsler icrasına yol açıp açmı· 
yacaklarınt bilmek meselesi 
kalıyor. 

La Journaldan: 
Japon r.imamdarları ıçın 

biri Londradan vaki olan ve 
Paris tarafından da müzahfret 
olunan diğeri Vaşingtondan 

yapılan iki davet uzerine te· 
emmül etmenin tam sırasıdır. 

Fırsatı kaçırmağa gelmez. Fa
kat vukun gelmiş olan feci 
hadise hakikaten müessir olan 
çarenin B. Cordell Hull tara
fından irae edilmiş olan çare 
olduğunu göstermiştir. 

lki muhasın taraf silahlarını 
bırakarak ihtilafı muslihane 
bir surette halle çalışmalıdır· 

lar. Şanghaydaki imtiyazlı 
mıntakalann bitaraflaştırılması 

suikasdin önüne geçmeğe kafi 
gelmezdi. Çünkü facia Şang
haya 80 kilometre mesafede 
vukua gelmiştir. 

Ôvr gazetesinde Madam 
Tabouis yazıyor: 

Şanghayın bitaraf bir hale 
getirilmesi için İngilizler tara
fından yapılacak yeni teklifle
rin arifesinde bulunuyoruz. 
Müessif hadisenin yeni lngiliz 
teşebbüsünü son derece ağır· 
laştıracağı muhakkaktır. Zan· 
nolunduğuna göre, İngiltere 
tarafından Nankin ve Tokyo 
hükumetlerine yapılacak olan 
ve beynelmilel imtiyaslı mın
takanın inzibatı mesııliyeti ile 
Çin ve Japon mendfııı Je da
hil olduğu halde Ecnebi me· 
nafiinc riayet ettirmek ınesuli
yetinin münhasıran İııgılterece 
deruhte edilmesınden ıbaret 

bulunan teklif bittabi bu ka· 
bil bir teklifte Amerikanın 

göstereceği hakiki müzaherete 
bağlıdır. Zira Fransanın müza
hereti daha şimdiden temin 
edilmiştir. 

B. Mussolini 
26 EylOlde Berlinde 

bulunacak 
Paris, 27 ( Radyo ) - İyi 

haber alan mehafile göre B. 
Mussolininin Berlin seyahati 
26 Eylulde olacaktır. 

B. Mussolini tayyare ile 
Berges Kaftene gidecektir. 

ltalya Başvekili, Hitlerle mü
lakattan sonra, Alman büyük 
manevralarına gidecektir. 
Bu manevralara üç kolordu 
iştirak edecektir ki, umumi 
harptenberi bu kadar büyük 
Alman manevrası olmamıştır. 

Hiçbir karar verilmedi 
Vaşington, 27 (A.A.)- Ka

bine azası dünkü kabine top· 
lantısında B. Ruzveltin uzak 

Beynelmi el 
Telgraf Ajansları 

mümessilleri 
Belgrad, 27 (A.A.)- Avala 

Ajansının Dubrovnik vapuruna 
yerleştiı ilmiş olan radyo istas
yonu dünkü celsede Telgraf 
Ajansları mümessillerinin kral 
ikinci Piyere, Naibi hükumet 
Pola ve Başvekil ve Hariciye 
Nazırı B. Stoyadinoviçe birer 
tazim Vf selam telgrafı çek
miş olduklarını bildırmektedir. 

Bundan sonra konferans 
Avalı Ajansı direktörü B. 
Petroviçi fahri reis intihap et
miştir. Petroviç bu münase· 
betle bir nutuk irad ederek 
dünya efkarı umumiyesini ten· 
vir için mühim vesaite malik 
olan beynelmilel telgraf ajans
ları mümessillerine pek mühim 
olan rolünden bahsetmiş ve 
murahhaslara Yugoslavyada 
hoşça vakit geçirmeleri temen
nisinde bulunmuştur. 

Müteakıben riyaset divanı 
şu suretle intihap edilmiştir: 

Havas Ajansı direktörü ve 
meclisi idaresi azasından Bay 
Meynet reis, 

Reis muavinleri : Royter A
iansı genel direktörü B. Bur
ray ve D. N. B. Meclisi idan.· 
reisi Bay Majcr . 

Riyaset divanının intihahin· 
dan sonra B. Meynot bir nu
tuk söyliyerek be) nelmilel 
Telgraf Ajansları mümessill~
rine gösterilmiş olan iyi ka· 
bulden dolayı Yugoslavya hü-
kumeti ile Avala Ajansı mü· 
messillerine hararetle teşek
kür etmiştir. 

Kadın çorapları 
Standardizasyonu için 
nizamname çıkıyor. 
İstanbul, 27 (Hususi) -

Vekiller Heyeti; ipek ıtC.t.;1.~Y 
· şekillerdeki kadın çoraplarının 
standardizasyonu için tanzim 
olunan nizamnameyi kabul et· 
mi~tir. 

Zonguldakta 
Kömüriş şirketinin 

yeni tesisatı 
Zonguldak, 27 (A.A.) 

fş Bankasının Kozluda kur
duğu Kömüriş şirketinin ye-
ni yaptığı tesisatın açılma tö
reni çok kalabalık davetli ve 
binden fazla halk ve işçinin 
iştirakıle yapıldı. 

Zait 27 den tahtelarz 100 
rak&mına inen bir kuyudan 
bu techizat sayesinde günde 
1600, senede 550,000 ton kö
mür çıkacak ve bu kömür in· 
san eli değmeden Lavvara 
kadar otomatikman gidf'cektir. 
Bu şekil maden tesisatı hav· 
zada ilk defa vücude gdiril· 
miştir. 

Bu münasebetle sosyete ge
nel dırektörü Ihsan Soyak bir 
söylev vererek bu tesısatın 

istıhsaldeki tesirini izah et· 
miştir. 

iş Bankası tarafından hav· 
zada kurulan maden kömürü 
şirketlerinin kuruluş yıldönü
mü olmak münasebetile Türkiş 
şirketinde bir gardenparti ter
tib edilmiştir. 

1 TAKVİM 

1 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

AAustos 15 Cem. ahar :?.O - Ağustos 

i 28 ~ 
7 7 

Cumartesi -doğu vaziyeti hakkında etraf- ll·E-vk•a•t·E~z-an~\~T a·M•t .. E-vk_a_t_E_za_n_V_ua-lt 

lıca tahkikatta bulundutunu Gtıneı 9,25 4:54 akşam 12 ı 9,28 
ve fakat hiçbir karar ittihaz ö&Ie 4,51 12,20 )ateı 1.51 21,:!l 

• di 8,48 16,llim!ıtk 7,19 2,4 
etmcdi~ni bildirmişlerdir. 
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; uklarını yazıyor .. 

~-=--------__;=-

iç Almanın İngiltereden uzaklaş- evinde yangın çıkmış ve ev 
tamamen yandıktan sonra sön-ırılmasının sebebi de bu imiş .. 

---=--------- dürülmüştür. Zarar 1100 lira 
Moskovada çıkan İzvestiya nakdi mükafattan ileri geldiği tahmin edilmektedir. Tepecikte oturan Gülsüm 

gazetesi Alman muhabirlerinin anlaşılır. İşgüzarhk ve tertib- Hırsızlık adında 14 yaşında bir kızın, 
hudut harici edilmeleri hak- severlik ise, casusluk vazife- Çeşme kazasının Toğoğlu Di Amerikan tütün kumpan· 
kında lngiltere hükumetinin lerinin başanlmasını kolaylaş- mahallesinden Mehmet oğlu yasında çalışan Hüseyin Yay 
v rdiği karar etrafındaki ha· tıran bir maskeden başka bir Mu::.t ıfa, ayni mahallede Salih admda bir genci sevdiğini, 
herler iizerinc yazılan maka- şey değildir. Teşvikat propa· oğlu Neşetin evinden 116 kılo analığının miimaneatına r<ığ-
lede şu yolda mütalea yüri.ıt· ganda genel sekreterliği ve buğday çaldığından yakalan- men bu gençle evlenmeğe ka-
mektedir: tecessüs idareleri, casusluk, mışlır. rar vererek bir gece Halka· 

"İngiltere hükumeti Alman suikasd ve yıkıcılık işleri için Esrar İçmek pınarda bahçeler arasında 
ebaasından bulunan Kroıne, ecnebi memleketlere pek çok Çeşme kazasının Ilıca mev- sazlıkta kaldığını ve sonra 

Vrede ve Fon Longen namın· ajanlar göndermektedirler. kiinde sabıkalılardan Arif oğ- analığına giderek: 
daki eşhasın hudut harici Faşist Almanya diğer mem- lu Ali, esrar içerken yakalan· - Biz artık biribirimizle 
edilmelerine kanır vermiştir. leketlere ticaret acentaları b" d d 4 evleneceg"·iz. Bizi hiçbir kuv· 

mış ve ce ın e e gram 
Onlar lngilteredc gazeteci sı . göndermek suretile oralarda esrar bulunarak alınmıştır. vet ayıramaz. 

Bundan sonraki mahkememiz· 
de heyete bu veziyeti anlata
cağım ve evlenmemizin müm· 
kün olmadığını söyliyeceğim. 

Hatta beni ve kızı doktora 
muayene ettirsinler. Bende 
böyle bir hastalık bulunma
dığı anlaşılacaktır. 

Kııı çok sevdiğim halde 
onun böylf! iğfal edilmiş ve 
miithiş bir de hastalık knpmış 
olması karşısında ondan ayrı 
kalmaktan başka ne yapabili· 
rim. Siz söyleyin Allah aşkma! 
-----~----

fati e yaşamakta idiler. Haki- yaşıyan Almanlar arasından Kahvehanede hırsızlık Dediğini, analığının da iki-
katte ise bu eşhas edebiyatla kendine yarıyacak ajanlar seç- - sini birden önüne katarak za- Tenis macları 

mektedir. lkincikordonda 111 sayılı b k , 
gayet uzıktan alakadar bulu· Bunlardan bazılarını para kahvehanede, sabıkalılardan ıtHaya teslimyettiğinikyfazmd1ştı . Karşıyaka kortla. 
na l teşvikat . propaganda ge- ile, bazılarını da tehdit sure- Musa oğlu Recep; kahveci üseyin az, tev i e ilmiş 
nel sekreterliğinin verdiği gizli tile elde etmektedir. Bilhassa Şevki oğlu lbrahimin kahve ve Ağırceza mahkemesine ve- rında yapılacak 
vazifeleri ifa ile meşguldüler. Almanya ile hemhudud mem· götürmek üzere dışarıya çıktığı rilmişti. Hüseyinin mevkuf bu- Fuar münasebetile Roman· 
Teşrifat • propaganda genel leketlerde bu tehdit usulü da- bir sırada iki çay kupasile bir lunduğu sırada genç kız, Hu- yadan gelecek tenisçiler, önü-
sekreterliği ajanlarının lngil- ha fazla kullanılmaktadır. Bu kahve fincanını çalarak kaçmış kuk mahkemesine müracaatle müzdeki hafta içinde şehrimiz-
tereden çıkarılmaları, İngiHz gibi memleketlerdeki Alman ve yakalanmıştır. yaşının büyük olduğunu tes- de Ankara, lstanbul ve lzmir 
efkarı umumiyesinin nazarını ajanları halkı, Almanyanm ya· Para çalmış bit ettirmiş ve davasından da tenis ekiplerile karşılaşacak-
Faşist Almanyanın lngilterede kın bir atide mezkOr havail- Dolaphkuyu mevkiinde, Ha- vazgeçtiği için Hüseyin serbest l.ırdır. 
yapmakta olduğu mazarretlı yi zaptedeceğine ve Alman- san oğlu amele Mustafa; kö- bırakılmıştı. Rumen tenisçileri, salı günü 
işlerine celbetmiştir. Değil ya ıçın hizmetten istinkaf sele tüccara Ahmed oğlu Sü- Dün bir muharririmiz, Hü· lstanbuldan hareketle çarşam· 
yalnız bu "gazeteciler" 1 hatta edenlerin müthiş cezalara uğ· leymanın evinde kimse bulun· seyinle adliye koridorunda gö· ha günü lzmire gelecek ve 
ccblerinde Alman gazetelerinin rıyacaklanna ikna etmektedir· madığı bir sırada içeri gire- rüşmüştür. Hüseyin, çok derin İzmir sporculan tarafından 
muhabirlik cüzdanları bulunan ler. Faşist Almanya ayni za· rek beş lira para çalmıştır. düşüncelere dalmış bir vazi· karşılanacaklardır. Müsabaka-
dığer bir çok Almanların da manda muhtelif memleketlerin 8 yaşındaki hırsız yette muharririmize şu izahatı lar, Karşıyakadaki tenis kort-
casuslukla meşgul bulunduk· halkı arasından da kendine T k vermiştir! farında yapılacaktır. Bu kort-
ları bildirilmektedir. ür pazarında Apdullah - Bu km çok seviyorum ajanlar intihap etmektedir. .. ı 8 ı d H d ların tanzimin~ başlanmıştır. 

Bununla beraber mezkf.ir og u yaş arın 8 ay ar, ve hapishaneden çıkmak is-

i 
Mezkur teşkilatların en sadık Avram oğlu manav Salamo- b 1 1 Busene Yıamanlara 

Ozom sat.şiarı 
Ç. Ahcı K. S. 

125 Ş. Rıza Ha. 15 
116 Alyoti bira. 13 
109 Ş. Remzi 14 
102 f nhisar 12 50 
93 Vitel 12 50 
88 M. A. Me. 12 
86 Y. 1. Talat 14 
82 D. Arditi 12 50 
80 J. Kohcn 14 25 
71 K. Taner 13 
62 Albayrak 18 
36 Ü. Kurumu 15 25 
34 J. N. Ben. 14 
29 S. Ergin 15 50 
20 F. z. Abdul. 15 
13 Şahap Ala. 11 
10 G. Abdullah 12 50 
9 K. Akyığit 21 
3 N. Börekçi 15 50 
4 B. Alazraki 20 

1658 
8163 
4 ~821 

incir saltşlar• 
Çu. Alıcı K. S. 

393 Tüt. ile. te. in.7 
384 A. H. Nazlı 8 75 
371 Ş. Remzi 8 50 
199 Ş. Rıza Ha. 8 
171 M. J. Taran. 9 50 
110 A. Muhtar 6 
63 P. Paci 10 50 
50 D. Arditi 8 
28 F. Solari 9 
22 E. R. Roditi 8 
1790 

11263 
13053 

K. S. 
18 
17 JÜ 
17 
15 50 
16 50 
12 75 
17 25 
17 
17 
15 25 
15 50 
15 375 
22 25 
15 50 
15 
17 50 
17 
11 
16 50 
21 
15 50 
21 

K. S. 
14 
13 
8 50 

13 50 
12 
10 50 
14 
8 50 

10 
8 50 

sekreterliğin ngilterede yaşa- hizmetçileri şüphesiz ki, Troç· d k teyişim, ir an eve ev enme Zahire satışları 
makta bulunan Almanlar ara- n~n Ü kanı çekmecesinden muamelemizin tamamlanması l f k 

d k d
. b. k .. kist ve sağcı haydutlardır. Av- 21 lira çalıp kaçarken yaka- .. d' M hk b t ge en er ÇO tur Ç. Cinsi S. K. K. S. 

ksın an en ıne ır aç yuz rupa gazetelerinin ifşaatından lanmıştır. ıçın 1
• a emece sder es Yamanlardağındaki Verem 93 K. D. 7 50 

adar ajan seçtiği de kaydedil- anlaşıldığı üzere faşist Alman- bırakıldıktan sonra erbal Mücadele cemiyetinin kampı, 12174 Ki. Yapak 53 61 
mektedır. lngiltereden alınan ya ajanlarının faaliyet sabalan Kurşun çalmışlar kızın evine gittim, kendisini beş Eyliilde kapanacaktır. 75 B. Pamuk 40 
bu haberler gayet ciddi ve fevkalade muhteliftir. Onlar lkiçeşmelik Kocatepe oku- arad1m; üç gündenberi eve Kamp, busene çok alaka gör- ------
mühim bir meseleyi ifşa et· k A 1 k lundan, sütçü Mustafa oğlu gelmedig" ini ög" rendim. Bütün Jtalya kralı as en casus u , sanayi casus· müş, geçen senelere nisbetle 
mektedir. Ceplerinde Alman luğu, arzu edilmiyen eşhasa 8 yaşlarında Rifat, 9 yaşında tanıdıklanma sordum. Hiçbiri istirahat için lzmirden ve diğer San Valeryo madenlerini 
pasaportu bulunan ve kendi- karşı suikasd, Alman muha· Ferhat ve 11 yaşında Sabri, bilmiyordu. Nihayet, adliye şehirlerimizden kampa gelen· gezmiştir •. 
lerini muhtelif ihtisas men· . l . . f . l h l mekteb belalarından kurşun koridorlarında dolaşan bir 1 .. . 1. k L1·verto, 27 (Radyo) _ Kral cır erım ve aşıst a ey tar arı· er uç mıs me çı mıştır. 
supları olarak takdim eden k boru söküp çalarken yaka· nane şekerci tarafından alına- Viktor Amanuel a"nı· olarak 

nı ta ip gibi işlerle meşgul G • •Jı..1 • 
birçok kimseler bütün Avru- bulunmaktadırlar. Onlar bun- !anmışlardır. rak götürüldüğünü, iğfal edil- ırı ae yenı asarı. buraya gelmiş ve San Valeryo 

payı dolaşmaktadırlar. Görü- dan başka, Alman istilasına Yankesicilik diğini ve sonra bu adam alika bulundu madenlerini gezmiştir. 
r. nüşte gayet sade ve mültefit maruz kalacak harp esnasın- Basmahane istasyonunda, tarafından, başkalarının evine A ( ) Madenciler bu ziyaretten 
6( b hl h 1 f l K b l R f l M h d ld" .. ·· h ı·f k k tina, 27 Radyo - Ati· sonra krala teşekkür etmic;:. 

u seyya ar, mu le i o an da mukavemetlerini zaafa uğ· asa a ı i at oğ u e me ' götürü tlğunu, mu te ı er e - nadaki Fransız asarıatika mek- lerdir. " 
memleketlerde kilerci, vareyte ratacak bir takım tedbı'rler de Osman oğlu Yahyanın yelek !erle tanıştırıldığını duydum. b G d te inin iri de yaptığı haf· p 111 • 
artisti, teknisiycn, mühendis, almaktadırlar. Malum olduğu cebinden saatini yankesicilik Nihayet kendisini de buldum, riyatta 45 tonluk eski bir renses ır.ıarı 
doktor ve yazıhane memuru üzere, Alman ajanlarının faa· le çalmıştır. görüştüm. Bana müthiş bir lahid bulunmuştur. Bundan Salzburga vardı 
gibi bir takım vazifelerle işe liyetlerine mezkiir genel sek· I Hakaret hastalığa yakalandığını söyledi, başka birçok eserler daha el- Salzburg, 27 ( Radyo ) 
yerleşmektedirler. Bu gibi eş- reterlik, askeri tecessüs ida- kiçeşmelik Çakmak soka- o sırada nasıl ç1ldırmad1ğıma de edilmiştir. İtalya Veliahdının zevcesi 
has fazla kazanç peşinde koş- resi Alman nasyonal sosyalist ğmda, Süleyman karısı Zey- hala hayretteyim. Prenses Mari buraya gelmiştir. 
mamaktadırlar. Onlar gayet partisinin harici siyaset şubesi neb, çocuk meselr.sinden 40 Bu hastalık meselesini ba· Amerikan Sansulye Suzning, bir me· 
kanaatkar, işgüzar ve tertib ve ayni partinin hariçteki te- yaşlarında Kühraya hakaret bası da duymuş. Beni buldu, Vapurunun tayfası isyan etti muru mahsusla Prensesi kar-

un scverdirler. Lakin bu eşhas şekküUeri rehberlik etmekte· ettiğinden yakalanmıştır. görüştük. Şimdi efrenci bir Cenova, 27 (Radyo) - şılamıştır. 
a dıkkatle tetkik edilecek olur- dirler. Kumar oynamak hastalığa yakalanmış olan bu Amerikan Presidan Adams va- Fransız kabinesi 

sa, onların maaş hususunda Batpazarmda sabıkalılardan kızla nasıl evlenebilirim. Unu puru buraya gelmiştir. Vapu- Paris, 27 (Radyo) _ Ka· 
elf gö5iiterdikleri bu kanaatkarlık- Gardenparti Bayram oğlu Mehmed, Mu· himaye edecek, onunla. alaka· run mürettebatı isyan etmiş· bine yarm Elize sarayında 
e l lan ahlaki meziyetlerinden 4 Eyh1l Cumartesi günü ak- hiddin oğlu Ahmed, Ali oğlu dar olacak kimse bulunmadığı lerdir. toplanacak ve Maliye Nazırı 

değil, belki yukarıda ismi şamı fuar gazinosunda Vali İsmail, Mustafa oğlu Osman, için iğfal edilen sevgilim ile Vapur bu isyan hasebile tarafından, yeni mali layiha-
geçen sekreterlikten ve diğer Bay Fazlı Gülecin himayesinde sokak ortasında zarla kumar şimdi ben nasıl evlenebilirim. Marsilyaya hareketini tehir et· lar imza ettirilecektir. Ayni 
muhtelif gizli Alman teşkilat- Kızılay menfaatine bir garden· oynarlarken ve paralarla suç Gece gündüz bunu düşünüyor miştir. Amerikan konsolosu zamanda yeni büdçe projesi 
larından aldıkları hatırı sayılır parti verilecektir. üstü yakalanmışlardır. ve uyku bile uyuyamıyorum. hadiseyı tetkik ile meşguldür. de tetkik edilecektir. 

urmlll~~~~!E:!:nıam.t:mı:ımma:.ımınnılZ!'.Bmgasua ............................................................................................................ ... 
la meçhul diyarlara gittim. Şimdi red cevabı vermedi. Diye bağırdı. Muayene eden doktorlardan 

bir kısmı fazla dimağ yorgun
luğundan doğma bir hastalık, 
bir kısmı menenjit, diğer bir 
kısmı da beyin humması de· 
diler. 
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·zn Cihangir 
_43_ Nakleden: F.Şemsedd~n Benlioğlu 

generalim şimdi anlıyorum ki, kısmında elem ve ıstırab ifade 
muhabbet ve aşk olmadan ediyordu. 
hiçbir şeye kıymet vermek Mars: 
mümkün değıldir. Aşksız arz, - Ben sızın için ne yapa· 
ölmüş aız demektir. Evet, bilirim, nasıl müfid olabi· 
ben cihana hakimim, fakat lirim? 
ölmüş bir cihanın cihangiri, Diye sordu. 
hakimi! Aşk ile bu ölü cihanı - Bana Lidyayı iade ede-
canlandırmak istiyorum, amma bilirsiniz? 
böyle bir aşk halkedemiyo- General hayret ve dehşet 
rum. Bu aşk, ne fenle, ne de içinde olduğu halde dinliyor· 
makine sanatı ile doğmuyor, du. Meçhul ses devam ettL 
kendiliğinden doğuyor. Benim - Lidyayı ihmal P.ttiğime, 

gü ve bir başkasının bu hususta ondan ayrıldığıma çok piş-
n hiçbir nüfuz ve tesiri yoktur. manım, dedi. Lidyayı fenne 
!'Sa, b ıı • Sahi i görünmiyen ses sus· kurban ettim. "Ezeli kudret,. 

tu. Bu ses, sözlerinin son için Lidyayı bıraktmı, kaçtım, 

"ezeli kudrete., hakimim, her s~s devam etti: - Anladım, anladım .. Lid· 
kuvvet ve kudret benim elim· - Uyukluyor musunuz yok· yayı siz de seviyorsunuz!. 
dedir. Fakat mesud değilim, sa?. Söylediğimi kendi ihtiya- - Çok yorgun ve bitkin 
tatmin edilmiş olmaktan çok rınızla yapmanızı istiyorum. bir haldeyim. Beni biraz ken-
uzağım. Aşk ihtiyacile yanı- Beni icbara sevketmeyiniz. di halime bırakınız. 
yorum. Lidyayı barıa ver, seni Bilirsiniz ki, elimde her kud- _ Evet, sizi hakikaten çok 
de cihana hakim kılayım!.. ret vardır. Elimde sizin bil- yordum, sızı rahat bırakı-

Mars gittikçe artan bir mediğiniz başka kudretler de 
hayretle: vardır. Lidyayı istediğim şekle yorum. 

k b 1 F k b d 
Mars, başını iki eli arasına 

- Fakat, Lidyanın sizi se· oya i irim. a at un an 
b f d ? B aldı. sıktı. Başı çatlıyacak gibi 

vebilmesi için benim ne yapa· ana ne ay a _en. o~?n 
bileceğimi tahmin ediyorsu- ruhunu, onun kendı ıstegıle ağrıyordu. Bunalacağını sandı, 
nuz? doğacak aşkını istiyorum. Bu- taze ve serin havaya ihtiyacı 

Diye sordu. nu bana temin ediniz, .ben de vardı. Bunun için kalktı, müş-
- Doğrudan doğruya bir- size arz üzerinde hiçbir kim- külatla kalkabildi, fakat bir 

· ı·k l d v k d adım bile atacak halde de-şey pac.,ğmızı sanmıyorum, semn ma ı oma ıgı u ret· 
fakat dolayısile bana müfid leri vereceğim. ğildi. Zıle dokunur dokunmaz, 
olabilirsiniz!. Mars, müşkül ve korkunç olduğu yere düştü, kaldı. 

- Ne gibi şartlarla? bir vaziyetteydi. Biraz sustu; Zil sesi ile gelen neferi, 
-Evvela, Lidyayı kendiniz- sonra, derin bir a-afletten ıenerali bu halde iÖrünce çok 

den soğutursunuz. uyanır gibi: korktu. 
Mars, bu teklife kabul veya - Yapamam .. Yapamam!.. General ağı; hastalanmıştı. 

General, dalgın ve hiçbir 
şeyden habersiz bir halde idi. 
Hastalığın şiddetinden letarji 
husule geldiği de sanılmıya 
başlandı. 

General arasıra gözlerini 
açıyor, fakat hiçbir şey gör
müyor gibi etrafına bakınıyor, 
gene kapatıyordu. 

Doktorlar, generalin ha} a
tından ümidlerini kestiler. Fa
kat başvekil ile prnfesör Roz 
ümid kesenler arasında de
ğildi, Başvekil ve profesör 
Roz hastayı sık sık ziyaret 

- Sonu Var -



........ , 

Artist kartları Otomatik mıydı? 
lig.., 1 karşısında Avrupa Amerikada, maruf yıldızla· ş h•J. d .. K" k' 

::;ibçıp~:~as~:~,akl:~n:~:k :: a ıa Ja? ~T'!1~ . ~zım, va ay~ 
imalı bakışıarıa doıu oıan ve Demır Alının ıtırafını anlattı ~~~---.-.-----..... ~~-

Avrupa ihtiyar lamıştır. Avrupada insan-
lar az doğuyor, çabuk ihtiyarlıyor, 

cok ölüyorlar .. 
J 

Jaron H arbiye Nazırı Ge
neral Gell Sugigama 

Bu tehlike sarıların istilası 

kartlara, piyasadan toplam· -
yormuş .. Bunu iki sebebe at· Buca nahiyesinde bir kuyu lamadığı anlaşılmış ve muha· 
fediyorlar: meselesinden Giridli B. Ha· kemenin devamı başka bir 

1 _ Bu artistlerin mevki· midi öldürmekle maznun güne birakılmıştır. 
Jer:inin bu çıplaklığa bağlı ol· fırın cı Demir Alinin nıuhake- /lıtilas 

mesine devam edilmiştir. Bu ihtilas suretile zimmetlerin~ 
madığını bilahare sadece san'at 
dolu eserler le ispat etmek. celsede şahid sıfatile jandar· para geçirmekle maznun Sel· 

2 _ Artık umumi zevkte, ma B. Kazım dinlenmiş ve çuk nahiyesi Kredi kooperatifi 

1 k · vak'ayı şöyle anJatmıştır: reisi B. Hasan Hulki, muhasi· 
çıp a lı ğa kıymet verilınemekte 
olduğundan bu suretle emni· - Jandarma karakolunda bi Nazif, aza Mehmed, Şem· 
yet tertibatı almak. vazife görüyordum. Nahiye seddin, Sıdkı ve Ali Haydarın 

Sizin anlıyacağınız, birinci· müdürünün evinden telefonla muhakemelerine dün şehrimiz 
tdı l ik<:si m i diı ? sini ortaya süren ve kartları haber verdiler, (yolda biri öl- Ağırceza mahkemesinde de· 

Mukadder ve müstakbel teh- toplatan gene artistlerin ken- dürüldü) d~d i ler, derhal vak'a vam edilecekti. Uzun zaman· 
lıkeyc vakıa sarı ırk alet ve 
sebep olacaktır. Fakat bu teh· 
like hakiki şekli ile şudur: 

"Avrupa iht iyarlamıştır; 
Avrupada insanlar az doğu· 

yor, çabuk ihtiyarlıyor, çok 
ölüyor!" 

Avrupada, hayat şartları çok 
değişmiştir. Vakıa Jvponyada 
da hayat, en çetin bir müca· 
dele halini almıştır.Fakat Av· 
rupada duygularla, Japonların 
duyııuları arasında çok derin 

Son lıarpl•re iştirak ettirilen Japon kıtaatından ve bir fark vardır. Japon işçisi 
motörize kuvvetlerinden bir kısmı bir avuç pirinç lal?asını bu· 

Diyorlar ki : önüne geçmek daha ziyade li· lursa kendisini mesud adde· 
- Son uzak Şark kanlı zımdır. Verem, çocuk ölümü· der; Avrupa işçisi için vaziyet 

ihtilafı Japonyanm harikulade nün gayri tabiiliti, alkolizm, böyle değildir. Avrupalı işçiye 
bir şekil alan doğum ve nü· fakrü zaruret yüzünden doğan yaşamak için pirinç kafi gel· 
fus fazlalığının bir icbarıdır; cebri ölümler var. Dotumdan mez. 
bütün cihan bu ihtilafa göz evel vasati ömrü uzatmak, Japonyada, hayat her za· 
dikmiştir; fakat Japonyanın yaşıyanları sağ ve salim ya· man ve herhangi bir ihtiyaç 
nüfus fazlalığı karşısında, başta şatmak lazımdır. Diye bağır· karşısında harcanacak kadar 
Fransa olmak üzere bütün maktadarlar. kıymetsizdir; bunun için ja-
Avrupa derin bir endişe için· Bu münakaşada her tarafı ponyada çocuk doğurmak hiçbir 
dedir!. haklı ve haksız görmek müm- istikbal endişesi icab ettirmi· 

Evet, fazla doğum, Japon· kündür. Vavamızda bu fikir- yen bir ittir. 
yadaki şekli ile belki bir fe. )erden hangisinin muıib oldu· işte tehlikenin şekli, nevi 
nalıktır; fakat doğum azlığı ğunu aramak değildir. Esa- budur. Sarı ırktan 400,000,000 
en büyük bir fenalıktır! sen, Almanlar, ltalyanlar istila Çinliyi de yakında 10,000,0000 

Avrupada doğum gittikçe siyasetini daha iyi tatbik et· adedini bulacak, muhtemel 
azalıyor; içtimaiyatçı ve siya- mek için nüfus siyasetine ehem· yaşaması kolay ve basit japo· 
setçilar: miyet vermektedirler. Fransız· na katarsak, bir sürü nazenin 

- Mümkün mertebe fazla )ar da nüfuslarının azalmasın- ile dolu ihtiyar Avrupanın ha· 
çocuk yetiştirelim! Diye bey- dan sade bunun için kork· lini, istikbalini tayin ve tak· 
hude yere bar, bar bağırmak- maktadırlar. dir mümkün olacaktır. 
tadırlar. Çunkü bu ihtara ve- Halbuki, nüfus azlığının Av· Buna, bu tehlikeye, bu san 
rilen cevablann nihayet huli- rupa ıçın en büyük bir tehlike tehlikeye çare? Şimdilik bu 
sası şu olmaktadır: olduğunu acaba düşünen var suale cevab yokturl 

- iyi bakamıyacak, büyü- mıdır? Dövmek 
dükleri vakit işsizlik belasına Almanya ve ltalya gibi ço· Türkpazarında Hüseyin oğ· 
maruz kalacak olduktan sonra cuk doğumu çok olduğu iddia lu şişeci Avram; sarhoşluk 
çoçuk yetiştirmekte ne mana olunan memleketler de dahil saikasile elbiseci Hayım oğlu 
vardır? Yaşadığımız devirler olmak üzere bütün Avrupa Eskinaziyi dövdüğünden yaka· 
cennet ve altın devri değildir. büyük bir tehlikeye maruzdur.~lanmıştır. 
lktısadi buhransız ve harpsiz 
bir hayat temin etmelisiniz. Komşu devletlerde: 
Bir lngiliz kadının, nasıl bes· s 
liyeceğini tayin edemediği bir on tahtelbahir h8dise-
yqmdaki çocuğuyla kendisini 

denize atbğını tekrarlamak leri ve Yunanistan 
lizım değildir! _ --~----------·--• Vakıa, bu itiraza, bilhassa B v l . -1 
bu misale içtimaiyatçı, ahla· azı ı unan gazere erınae bu tah-
kiyatçı veya siyasetçiler ne telbahirlerin Avrupa1vı harb -'ev-
cevap veriyorlar. 'J aı 

- Bu misal, en fena bir resine avdet ettirdikleri yazılıvor. 
misaldir. istikbalde aç kalır mı 'J 

endişesile bir çocuğu .bir ya· Atinada çıkan Etiniki gaze· - kadar gelmiş ve lspanyolların 
ıında öldürmek kadar çirkin tesi, Çanakkale önünde torpil· dünyayı ateşlemek niyetinde 
birşey var mıdır? Bu çocuğun lenen ispanya vapuruna dair olduklarını ispat etmiştir. 
bir milyoner olması da ihti· yazdığı lakonik fıkrada, bu Ha b · d ·· ha 
mal dahiline giremez mi?. Fran· meçhul tahtelbahirlerin, Avru- b" rkıtn unyanın h~nll . ~s 

1 ır no asına ve sa ı erımıze 

aızlar, Alman veya talyanların payı harb devresine avdet et· k d ki" b' .. · · · ı k · · 50 ·1 . . d 1 . . F a ar na ı ve ır zumrenın esm o mama ıçın mı yon tırdiklerın en, ngılız ve ran· d.ğ · k h lb h" h b" 
olmağa mecburdurlar! Çünkü sız mahfillerini çok kızdırdık· ı enne ar~ı ta te a ır ar ı 
1936 senesinde Fransanm 41 larıaı kaydettikten sonra, bu açması, Londra ve Paris hü
milyon 905,968, ltalyanm 43 çetin buhranın bertaraf edil· kumetlerini haklı olarak sinir· 
milyon, Almanyanın da 67 mesini temenni etmektedir. lendirmiştir. Heniz yaralarım 
milyon nüfusu tesbit edilmiştir. Akropolis gazetesi de, bu tedavi edememiş olan Ege 

Fakat bu i~timai münaka· hususta "Ege denizinde harb" havalisi, sulha dört elle sarıl· 
taY• doktorlar da karışmak- başlığı altında yazdığı başına· mış bulunduğundan, rahat bı· 
ta ve: kalede diyor ki: rakılmasını istemekte ve bu 

- Dotumu arttırmak la· "Son zamanlarda çotalan dileğinin kabul olunaca~nı 
.. , fakat vakitaiz ölümün deniz hadiseleri, yakınlarımıza ummaktadır .• 

Yerine koştum. B. Hamidi danberi bu dava evrakı üze· dileri imiş. Onlara: 
_ Sizin şöhret ve muvaf- yerde ölü buldum. Orada bu· ri nde tedkikler yapmakta olan 

lunanlara B. Hamidin kim ehli vukufun tedkikatını bıtir· 
fakıyetiniz, cinsi cazibenizde 
ve çıplaklığınızın iştihaaver tarafından öldürüldüğünü sor· 

dum: 
oluşundadır. 

Diyorlarmış. Onlar da buna 
cevab vereceklermiş. Doğrusu 
ya, ben de çıplaklığın, kısa 
bir müddet, bütün tecessüs 
ihtirasları söndükten sonra 
derhal kıymet ve cazibesini de 
kaybettiğine kailim.. Babala
rımız, çarşaf ve peştemal al
tında, kat kat peçelerini yüz· 
lerine örterek geçen kadın· 
lara karşı, bugünkü erkeğin 
yarı çıklak bir kadını temaşa· 
ya karşı duyduğu arzudan 
çok büyük bir ihtiraı taşır· 
larmıf. Yağmurlu ıünlerde, 
su dolu bir çukurdan atlıya
cak bir kadının, bir güzel 
tazenin, çarşaf ~e1a feracesi· 
nin eteklerini toplamasını bek· 
lerlermif. Çünkü ortada bir 
memnu vardır ve o memnu 
şeye karşı ihtiras duymak, 
gayet tabiidir. Haramın" zev· 
ki de bundan ileri gelir. Fa· 
kat onu ortadan kaldırınca, 
herşey yavaş yavaş tabiileşir. 
Dün, kadınm avuç içi bile 
bir yasağa tabiydi. Buıün 
plajlarda tabanlarını gösteri
yor. Bunun içindir ki, artistler, 
çıplaklığı terkederek tecessüs, 
iştiha ve merakı gıcıklamak 
istiyorlar. 

Fakat şu da var ki, gençler 
arasında çıplaklığa rağbet, 

hakikaten tam manasile düş
müş değildir. Amerikada kart· 
ların toplanması ile de mesele 
bitmez. Mekteblilerin cepleri, 
çantaları, çekmeceleri, çıplak· 
lar kolleksiyonu halindedir ve 
eter bunları toplamakta mu· 
veffakıyet hasıl olsa, belki 
kitab yıtınlarınd•n çok bü· 
yük bir yekun basıl olurdu. 

Gençler, çıplak kartı, ki· 
tabdan daha evci okuyorlar. 
Bir fizik kaidesini, Merih yıl· 
dızının arzımıza olan uzaklı
ğını, telgrafı kimin keşfetti
ğini, lzmirin nüfusunun kaç 
olduğunu bilmezler amma, 
filan yıldızın bacaklarının şek
lini, gülerken gözlerini nasıl 
kıptığını bilirler. Çimdik 
~-----~ ... ----~~~ 

Denizlide cinayet 
Denizli, ( Hususi ) - Acı 

Payamlı olup Denizlinin Peltili 
bağı mahallesinde müsteciren 
mUkim Ali oğlu Hulusi, öte· 
denberi bir aile namusu me
selesinden, Denizlinin Dükkan 
önü mahallesinden Mustafa 
oğlu tP-rzi Şükrüyü evinin av· 
lusunda bıçağile a~ır surette 
yaralamış. yaralı birkaç saat 
aonra hastanede ölmüştür. 

Katil kı1çmış, fakat emniyet 
memurları tarafından tutula
rak adliyeye teslim edilmiıtir. 

- Fırıncı Demir Ali öl· • 
dürdü, bekçi kendisini yaka· 
ladı ve karakola götürdü. De· 
diler. Bunun üzerine ben de 
derhal karakola gittim, Demir 
Aliyi orada buldum. Cinayeti 
niçin işlediğini sordum: 

- Aramızda bir kuyu mes· 
elesi vardı. Kuyunun yanında 
bulunan taşları B. Hamid al· 
dırmak istedi, ben mani ol· 
dum. Aramızda kavga çıktı, 
şemsiyeyi bafıma vurdu. Sonra 
karakola şikayete gittiğini gör· 
düm. Mani olmağa çalııtım, 
durmadı. Ben de eve gittim, 
zaten evelce aramızda uzun 
süren davalar olmuştu, ken· 
disine yetiştim ve silahı ateş 
ederek öldürdüm. Dedi. 

Demir Ali bu sözleri anlat-
tıktan sonra tabancasını mu· 
ayene ettim. Bu otomatik bir 
silahtı, yani tetiğe dokununca 
içindeki bütün mermiler bir 
anda ateş alan cinsdendi. 
Sonra müddeiumumi geldi, 
tahkikata başladı. 

Şahidin bu izahatından son· 
ra maznunun sabıkası bulun· 
madığı bakkmda müddeiumu· 
milikten gelen. bir tezkere 
okundu ve dosyaya kondu. 
Mahkemece tabancanın oto· 
malik olup olmadığının tetkik 
ettirilmesi için muhakeme baş· 
ka bir güne bırakıldı. 

lkiçeşmelik cinayeti 
lkiçeşmelikte Alanyalı Hü

seyini öldürmekle maznun ber· 
ber Salibin muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
side devam edilmiştir. 

Bu muhakeme celsesinde 
maznunun vekili hadise yerin· 
de keşif yapan ehlivukufun bir 
noktayı unuttuklarmı söyliye
rek amme hukuku şahidlerin· 
den Münür ismindeki çocuğun 
evinin, hadise yerine uzaklı· 
ğının tesbit edilemediğinden 
bahsetmiş ve bunun tesbitini 
istemiştir. 

Müdafaaya taalluku nokta· 
sından mahkemece bu nokta· 
dan da keşif yapılması muva· 
fık görülmüş, muhakeme bq· 
ka bir güne bırakılmı;tar. 

Baca cinayeti 
Buca nahiyesinde Kocakafa 

Mehmedle HakklJll öldürmekle 
maznun pehlivan Mustafa ve 
lcaraeşlerinin muhakemelerine 
dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesince devam edilece&tti, 
maznunlar getirildiler. Fakat 
evelki muhakeme celsesinde 
verilen karara ıöre, hadise 
yerinde yapılması lizımıelen 
keıfin bazı ıebeblerden yapı· 

mediği an laşılmış ve muhake· 
menin devamı , başka bir güne 
bırakılmıştır. 
--------------·ı 

Denizli haberleri 
Denizli, (H.ususi) - Baba 

dağı yolunun tehlikeli bir va· 
ziyet aldığını nazarı dikkate 
alan vilayet makamı bundan 
sonra Denizliden Tavasa gi· 
decek bilumum nakil vasıta

larının Sanova yolundan git· 
melerini emretmiştir. 

Denizli defterdarhOı 
Defterdanmız Muhiddin Bal· 

kan Afyonkarahisar defterdar
lığına tahvil olunmuştur. Yerine 
de Isparta deherdarı lsmail 
Hakkı tayin edılmiştir. 

. Çalda 
Tütüncüler Birlili 

Çal, (Hususi) - ilçemiz 
tütüncüleri tarafından bir Tü· 
tüncüler Birliği teşkil edilmiı 

ve riyasete Avukat Ömer Ôz· 
men seçilmiştir. Birliğin istih· 
daf ettiği gaye, tütün ziraati 
nin fenni surette yetiştirme ve 
işletme zamanında ihtiyaçları 
olan kredi vesairenin ve tütü· 
nün revacının temini gibi ıey· 
lerdir. 

Birlik henüz yeni teşkil edil· 
mit olmasına rağmen derhal 
bir tütün mütehassısı celbede
.rek sergi mahallerini kontrata 
başlamıştır. 

Zavallı kad1n 
Çal, (Hususi) - ilçemize 

bağlı Kuyucak köyünde mu· 
kim Ahmed kızı Sultan öküz· 
)erini kuyu başında sulamakta 
iken içlerinden bir öküz bqı 
ile vurarak biçare kadını ku-

yunun içine düşürmüştür. Kadın, 
köylüler tarafından derhal çı· 
karılmış ise de biraz sonra öl-
müştür. 

Adanah bisikletçiler 
Uşak, (Hususi) - Adana 

Spor bölgesi ldmanyurdu 
bisikletçilerinden dört genç 
Konya· Afyon tarikile şehrimi· 
ze gelmişler ve sporculanmız 
tarafından karşılanaraıe Halke· 
vimizin konuğu olmuşlardır. 

Ertesi. gün Alaşehir yolile 
lzmire müteveccihen hareket 
etmişlerdir. 

Bir kaza 
Avlanırken bir kişi öltlii 
Ödemiş kazasının Mursalla 

köyünde lbrahim oğlu Hasan 
arkadaşı Kadir Çalışkan ile 
Çataldereainde avlanırken Ha· 
sanın tüfeği kazaen ateş almıf, 
Kadir Çalışkan yaralanarak 
ölmüştür. Hadise tahkikatına, 
müddeiumumilikçe el konmuı, 
Hasanın katil kasdile hareket 
etmediti anlqılmııtır. 
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Japonlar, dü Na 
rini b mba dı~ 
Başı 1 inci sahifede 

Nankin, 27 (A.A.) - Ja
on tayyareleri dün gece şeh
in üzerine bir akın yaparak 
ıirkaç bomba atmışlar ve 
nuhtelif yerlerde yangın çıkar· 
nışlardır. Sivil ahaliden birçok 
.işiJer yaralanmıştır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Ami· 
.at makamından neşredilen 

:>ir tebliğde, 14 den 25 Ağus
osa kadar geçen zaman zar· 
ında Japon bahriyesine men
ıub tayyarelerin 110 Çin tay· 
faresini tahrib ettikleri, 66 sını 
düşürdükleri ve 25 hangar 
tahrib ettikleri bildirilmektedir. 

Japonlar 16 tayyare kaybet· 
mişlerdir. 

Hankov Geçidi, 27 (A.A.) -
Doıııei Ajansının muhabiri, Ja· 
pon kıt'alarının dün Hankov 
geçidine 8 mil mesafede kain 
Pataling şehrini işgal ettikle
rini haber vermektedir. 

Tsinghai, 27 (A.A.) - Ja· 
ponlar dün Tsingha,yc girmiş· 
terdir. Çinliler 500 telefat 
vermi~lerdir. Bin kadar da ya
ralıları vardır. Japonlardan 50 
kişi maktul ve 70 kişi yara· 
lan. ıştır. 

Japonlar, Mankouastsun mın
takasındaki Çinlileri mevzile· 
rinden çıkarmışlardır. 

Londra, 27 (A.A.) -Siyasi 
mahfiller hukukan Çinde :hali · 
harp mevcut olmadığını ve 
yoldan geçen bir sivil arabanın 
bombardımanı mazur görüle
cek bir hadise olmadığını 
ehemmiyetle kaydetmektedir· 
ler. 

Diğer taraftann Japonların 
Çinin cenubi garbi sahilini 
abluka etmek fikrinde olduk· 
ları hakkındaki haber Londra· 
da nahoş bir tesir uyandır

mıştır. 

Londra mahfilleri, halibarb 
olmadıkça abluka teşebbüsü
nün gayri meşru bir hareket 
sayılacağını ve her ablukanın 
icabatından olan gemileri ara· 
ma hakkının hiçbir zaman 
Japonlara verilemiyeceğini be
yan etmektedirler. 

roııı haber teeyyüd ettiği 

takdirde logiliz ricali meı.eleyi 
tetkik etmiye başlıyacaktır. 

Tokyo, 27 (A.A.)- Domei 
Ajansı bildiriyor: 

Şanghaydan bildirildiğine 
göre, Japon kuvvetlerile bir
likte hareket eden Mogol kıt'a
J arı Çin kıt' alarmı her rasgel· 
dikleri yerde bilhasa Şangha
yın yüz kilometre cenubi gar· 
bisinde kain Vansunanda ve 
Kalkanın 70 kilometre gar
binde inhizama uğratmışlardır. 

Kalganı zapteden Kuang
tung ordusu Pekin • Suiyan 
şimendifer hattı üzerinde bu· 
lunan Hsunan Hua ve Hsin· 
paoon da Çin kıt'alarının ba· 
kiyesine taarruz etmiştir. 

Japon tayyareleri ricat et
mekte olan Çin kıt'alarını 

izaç etmektedirler. 
Pekinden bildirildiğine göre, 

Japon kıt' alan dün Nankvant
sun mıntakasında umumi bir 
taarruza geçerek Çin kıt' ala· 
rını mevzilerinden tardetmiş

Jcrdir. 
Şangbay, 27 (A.A.) - Ge· 

ce sükunetle geçmiştir. Çinli
ler hazırlıklarını bitirmcktedir
ler. Muntazam Çin kıt'alarının 
tamamiyle Şanghay civarına 
çekildikleri ve imtiyaz mınta· 
kaları hududunun bin metre 

----·---ilerisinde miistahkcm bir mev-
zi vücude getirdikleri söylen
mektedir. 

Şımal istasyonundaki bütün 
mevziler milislerin işga\i al· 
tındadır. Bunlar mükemmel 
surette müsellahtır. Ve nefte· 
rine itimadları vardır. 

Nankin, 27 (A.A.) - Çan
Kay·Şekin karargahındau bil
dirildiğine göre, Japon kıt'a· 
ları Nankeo önündeki muvaf
fakıyetsizlikleri dolayısile 89 
uncu Çin fırkasına karşı ağus
tosun 24 ve 25 inci günleri 
zehirli gaı kullanmışlardır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Şang

haydan gelen bir Japon tel
grafına göre, Japon harb ge
mileri dün akşam Yuangtse 
nehri üzerinde Şanghaya tak
riben yüz kilometrelik hir me· 
safede Coju ismindeki Çin 
gambotunu batırmışlardır. 

Gambot iki Japon gemisine 
ateş etmiştir. 

Diğer cihetten Tsingtaodan 
bildirildine göre. Japon gene
ral konsoloshanesi dün akşam 
biitün Japon tebaasının tahli· 
yesini emretmiştir. Konsolos
hane memurları 1 Eylulde şeh
ri terkedeceklerdir. · 

Tsingtao belediye reisi Ja· 
ponlar tarafından terkedilecek 
emlakin muhafazasını deruhte 
etmiştir 

Pekin, 27 (Radyo) - Ja
ponlar Kalkandan 15 kilo· 
metre mesafede kain Fuyong 
Siyang istasyonunu işgal et
mişler ve yüz vagon iğtinam 
etmişlerdir. 

Paris, 27 (Radyo)- Japon 
tayyareleri, dün Çinin merkezi 
olan ve Nankin, şehrini bom· 
bardıman ettiler. 
Bombardıman neticesinde 

mühim hasarat kaydedilmiştir. 
Paris, 27 (Radyo)- Japon

lar, Amerikadan ve sair yer
lerden Çine gönderilen silah 
ve mühimmatla dolu vapur
lar yolda yakalıyarak hamule
lerini alıyorlar ve konşimento 
mucibince derhal paralarım 
tediye ediyorlar. 

Şanghay, 27 (Radyo) - Y &· 

bancı askerler, imtiyazlı mın
takalara girmek istiyecek olan 
Çin veya Japon kuvvetlerine 
ateş etmek emrini almışlardır. 
Mogollar da Japonlarla 

beraberdir 
Mukden, 27 (Radyo) - Ja

ponyaya dost Mogol ordusu, 
yirmi bin kişilik bir kuvvet 
halinde Japonların idaresi al
tında ilerlemektedir. Mogollar 
Nanke üzerine doğru yürü
mektedirler. Mogolların bu 
yardımı, istiklallerinin Japonya 
tarafından tanınmış olmasın· 
dan doğmuştur. Yeni hükü· 
metin adı •Mogol Suo,, ola· 
caktır. 

Londra, 27 (A.A.) - Çin
deki lngiliz sefirinin yaralan
ması hadisesi hakkında hü· 
kumetin ne gibi tedbirler 
alacağı henüz malum değil 
ise de Şanghaydaki Japonla
rın sadece teessür izhar et· 
meleri meselenin halledilmesi
ne kafi gelmiyeceği tahmin 
edilmektedir. 

Londra, 27 (Radyo) - Son 
haberlere göre, İngiliz sefirinin 
yaralanması tamamen kaza 
eseridir. 

Şanghay, 27 ( Radyo ) -
OJdukça rahatsız geçen bir 
geceden sonra İnhiliz sefiri 

lzmir Tramvay ve jlQ 

Elektrik Şirket.inden i ·· çük Harika! 
EylOl 1937 ayııı<la cereya- 1 

nın aşağıda gösterılcn mınta· ı 
ka ve günlerde kc5ilebileceği I' 

(Hokcş) bu sabah biraz sü· sayın müşterilerimizce bilin-
kunet bulmuştur. ınek üzere ilan olunur ; • 1 

5 ve 19 EylGI 1937 pazar· 1 
Bütün Avrupa bizi Iarı saat 7 den 17 ye kadar: 

V numaralı Çarşı mıntaka- 1 
haklı buluyor sında ı· 
Başı 1 inci sahi/ede X numaralı Konak mınta-

rülmtiştür. kasında 
Fransız gazeteleri, bu hu· xı ve xıv Gazi BulvR· 

susta uzun makaleler yazmakta rında 
ve bizi haklı görmektedirler. AVI Gümrük mıntakasında ' 
Bu gazetelerden biri, yazdığı Xfl Mezarlıkbaşı mıntaka· 
bir makalede: sında 

"Türkiye, şarki Akdenizde Vl·VIl-VIJI ve Xlll Traın-
vaziyete tamamen hakimdir.,, vay caddesi ve mücavir so-
Demektedir. kaklarda. 

U 12 ve 26 Eylul 1927 pa· 
luslar sosyetesinin, Eylul zarları saat 7 den 17 ye 

iptidasında yapacağı ·toplan· kadar : 
tıda notalarımtz etrafında tet- ı numaralı Darağaç mınta-
kikat yapacağı söyleniyor. kasında 

Hariciye Vekilimizin ya- il numaralı Tepeci!.: mınta· 
kında, Cenevreye hareket et· kasında 

meleri muhtemeldir. 111 numaralı Alsancak ının-

G b takasında 
Ür ÜZ çocuk müsa- IV numaralı Basmane ının-

baka ı dün yapıldı takasında 
hınr ıuiinıısebetilc ll'mire ~ey· lX numaralı Eşrdpa~a mın-

yalı akanı devanı t'tmektt·dir. Dü· takasında 
tim tren \'ı' vapurları{,. ) c•r lınl malı:; 
hile kabil olaınıımnkınrlır. Yıılnız 

ı•vellı..i gün hariçten ,.e dalıildeıı 

gcleulerin sap ı :H27dir. Sou güu· 
lt>rde Suriye ve l:lataytlau ılu ge· 
leuler ıırtınıştır. 

;;ıiwdiye kadar fuarı zirarel 
edcnlt"r 128,80:i kişic.lir. Buulnnu 
19.296 ı e\•elki geceki ziyaret•;İ· 

!erdir. 
Çuctık Esirgeme Kurumu tara· 

iindan tertih cc.lileo IGürbfü: çocuk 
müsabakası], dün gece saat 21,30 
ıla fuar gazinosunda birçok da,·eı

liJer huzurunda yııpılwı, tır. 

,\Iüsabakn neticesinde: 2 ya· 

fırıda R~id Pirali, üç yaşında 

Giingör, clörı ya~ında Suzan Mahaş, 
8 ya~ında Taşkın Demir, 9 yaşında 

.A yban TaJ mao birinciliği ve üç 
yaşında Semiraıniz Akarl'nlı ile on 
yaşında Aslan ikinciliği kaznuınış· 

)ardır. 

ı\lüsobakada kazanan çocuk· 
lara muhtelif hediyeler verilmiştir. 

.Bir Yunan vapuru 
Meçhul bir tayyarenin 

hücumuna uğradı 
Atina, 27 (A.A.) - lngiliz 

bandralı Bandrof yük gemisi 
Barselondan Pireye gelmiştir. 
Geminin kaptanı Barselona 
yirmi mil mesafede milliyeti 
meçhul bir tayyarenin vapura 
hücum ederek beş bomba at
tığını ve bombaların denize 
düştüğünü söylemiştir. 

Erzurumda 
imar faaliyeti 

Erzurum, 27 (A.A.) - Er
zurumun imarı faaliyeti büyük 
başarılarla devam etmektedir. 
Merkezden telgrafla gelen tah
sisatla etrafı açılan ve şehir 
meydanı haline konulan büyük 
Mimar Sinanın ölmez eserle· 
rinden biri olan Lalapaşa ca
miinin etrafı süslenmekte ve 
modern bir çeşme yapılmak· 
tadır. 

Belediye de yeni açtığı cad
delere parke döşemektedir. 

Ana caddelerden bir kısmı 
asfalt olacaktır. 

Şehrin elektirik ihtiyacı için 
yakında esaslı faaliyete başla· 
lanacaktır. Buyıl modern bir 

XV numaralı 
mıntakasındn 

Karşıyaka 
Turan 
Bayraklı 
Bornova 
Buca 

Kültürpark 

ııııntokasında 

" 
" 
" .. 

Müzayede ile 
f evkalô.de 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
ları, 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 iki komedinosu, aynalı 
divan, Avrupa mamulatı iki 
adet birer kişilik kesme bror.z 
karyola ma samyaları, pera· 
kende muhtelif Avrupa iskem
leleri, poker masaları, yeni 
bir halde ayaklı iiç çekmeceli 
Singer dikiş ve nakış makine
si, abajur, 2 kişilik nikel kes
me karyoln ma somyası, tek
rar birer buçuk kişilik beyaz 
boyalı 2 adet karyola somya· 
!arı ile, beyaz lake aynalı do· 
lap tuvalet ve komedinosu, 2 
adet büyük sehpa, etejcrler, 
Amerikan duvar saatı, lüks 
salon gramofonu, aynalı ceviz 
Gardinyera, yazıhane, aynalı 

ı şemsiyelik, sigara masaları, 
porselen tabaklar ve bir çok 
seccadeler ve sair bir çok eş· 
yalar müzayede suaetile sa
tılacaktır. 

Sayın müşterilerimden; 

• • 
~ :::s 

J.2 
<• ..... 
..a cu 

Büyük ko aylık! 
Çamura - Çukura - Kazaya 

karşı sigorta 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

JU IOR 
Em- Ceb f ene;leri 

Türkiye umumi satış hakkı: /!)mail Ömer /şçe11 
Galata Haıaççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav
yonu karşısında 

• • 
~iMDi ART1K 
İSTEDİKLEQİMİ 
ALABİLiRİM 

YEili 
MALLAD PAZADLARI 
/. 10 TENZiLATlA 
SATIŞ YAPIYOR 

İzmir Birinci İcra Memur
luğundan: 

Bayan kabile Müberranın 
Emlag ve Eytam bankasından 
taksitle satın aldığı gayri men
kulden mütevellit borç için 
bankaya borç eylediği İzmirde 
Kasap Hızır mahallesinin Ali 
efendi sokağında 15/ ve 13/1 
Numarah iki evden 15 numa
ralı evin yukarısında bir oda 
bir sofa aşağıda mutbak ve 
taşlık üstü taraça olup 400 li· 
ra kıymetinde olan bu ev ile 
13/1 numaralı evin alt katında 
iki odası bir mutbağı, yuka
rıda iki oda bir mutbak ve 
daha üst katta bir oda ve 
tıraçası olan 800 lira kıyme
tınde bulunan bu iki gari men· 
kulün mülkiyeti açık arttırma 
suretile ve 844 numaralı Em
lak ve Eytam Bankası kanunu 
mucibince bir bef'aya mahsus 
olmak şartile artırması 6/10/937 
çarşamba günü saat 14 de ic
ra dairemiz içinde yapılmak 

Üzere 30 gün müddetle satılı-

Fuarda 27 No.lu pavyonda
ki karyola sergimi bir defa 
ziyaret etmelerini dilerim .. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon : 2056 

ğa konunldu. 
Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödemesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi ycpılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu bü· 
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk della
liye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve itifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde llakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay· 
laşmadan harıç kalırlar. 25ı9ı937 

tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla· 
rın yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/3165 
dosya numarasile Birinci icra 
memurluğuna müracaatlan ilin 
olunur. H. iş. No. 674 2982 

otelle süslenen imar birliği şi

falı ılıca suları için yeni yap•· 
lacak büyük tesisatı hazırla
nılmaktadır. 

Çinli profesör 
Tetkikat yapmak üzere şeh

rimize gelmiş olan Çinli pro· 
fesör Pean mihmandarı doktor 
Bay Remzile birlikte dün Ma
nisaya gitmiş ve Moris Şinasi 
hastanesile daha bazı müesse
seleri gezerek tetkikatta bu· 
lunmuştur. 

NEOl{ALM iNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 

ağrıları, Artritizm 
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Yazan: M. Ayhan İrnıiı Mdstuhkerıı Mevki Satııı Alm' Komisyonundan: 

' ı, Cinsi 

Nohut 
~ K. Fasulye 
~ Bulgur 
i l 

M ık taıı 

2100 Ki. 
29000 " 
36000 il 

Kilo unuıı MU\ Rkk 
ınuh . bedeli Y ekGn tutarı lt-minat 

Kuruş Lira Lira 
12 2520 189 
13 3770 283 
13 4680 351 

Müııaka:;a~ı 

3/ Evlul 937 
~ 

C uma 

" 
,, " 

il JI " 

Sn at 

l l 
16 
17 

rini, pencereye doğru yürüd ··• Ki- ·~~-- ! 
yara da onu hareketine bakıyordu _ ~ 

2 
3 

Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı ıçın yukarıda yazılı 
üç kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle ve açık eksiltme ile münakasaya konu lmuştur. 
Şartnameleri bedelsiz olarak her gün Manisada tümen satın komisyonunda görülebilir. 
Münakasaları Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Münakasa tarihleri, günleri ve saatleri ile kilolarının muhammen bedelleri yekun tu
tarları ve muvakkat teminatları yakarıdaki ced\"elde gösterilm iştir. Kiyara , sanki bir rüya gö· 

riiyordu. Biitün başından ge
çen ş yl r , onun sükunclt" 
alışmış dimağında, fevkalade 
birer rüya gibi aksediyordu. 
Hele hele, İrininın oynıyacağı 
tehlikeli oyuna karşı en kü· 
-çük bir şey düşünmek imka· 
nım bulamıyordu. 

irini bir iç sıkıntısı ile uzun 
müdde~ do\aşt1 ve belki bir 
saat kadar hiç konuşmadılar. 

irini birdenbire Kiyaraya 

döndü: 
- Şarab -dedi· şarab ge· 

tirt KiyaraL içmek istiy?r~m. 
Esasen ben fevkaliide hadıse· 
lere atılırken, duima sarhoş 
1 · · O takdirde o mağı ıstermı. Z 

cesaretim, cüretiıu artıyor. e-
kam, iradem daha fazlalaşıyor. 

Biraz sonra odanın ortasın· 
. b" · k" 1nasnsı ku· da zengm ır ıç 1 

rulmuştu: 
_ Sen de iç biıkaç tane 

K. A ahın bunn muhtaçtır. 
ıyara . s d .k. 
K. ses çıkarma an ' ·ı ıyara, 

bardak şarab aldı. Yarım saat 

l · · li bir hale gel· sonra rını neşe 

mişti. Yanaklarının üstün~~n 
pembe bir buhar uçuyor, goz
lerinin içinden ateşler, kıvıl
cımlar çıkıyordu . 

Kiyaraya yaklaştı.: .. . 
_ Yavrum -dedı- musterıh 

ol.. Ben muzaffc.r çıka.cağım. 
Kendimi, 0 ateh getirmış, kart 
zü e Dokanın kollarına at-

pp 1 d.... IA t 
mıyacağım . ste ıgım ına uma ı 

mutlaka koparacağım. 
Kiyara: 

-Allah -diye mırıldandı· Allah 

isterse .. 
_ Evet kızım. Ben, hiç bir 

za ahlakan düşmedim. Se-
man ·~ 

nim başımdan geçen 1 1• _şey 
vardır. Biri bir izdivaç, hırı de 

bir aşk. 
- Demek siz de sevıyor-

sunuz? . 
l . . . . · kti ve derın 
rmı, ıçını çe 

derin göğüs geçirdi: . . 
- Evet, vaktile sevmıştım. 

Fakat şimdi.. . ... 
irini pencereye doğru yur~-

dü. Kiyara da, onun haşmetlı, 
nefis güzelliğine ve arkad~~ 

.. ·· ·· ·· baktı Cümlesını gorunuşune · •v • 

tamamlamadığını hissettıgı hal-
de bir yaraya dokunmamak 

için sustu. 
Saatler ilerileyordu. Akşam 

karanlığı çoktan basmıştı.. . 
Kiyara, sanki korkunç hır 

dakikayı bekliyormuş gibi idi. 
Bu hissini ezmek için o da, 
lriniye uydu, birkaç kadeh 
içki daha aldı. Şimdi onun da 
başında bir bulut dolaşıyordu. 

- Yemeği nerede yiyecek· 
siniz Prenses, buraya mı ge· 
tirteyim? 

- Hayır, yemek isteıniyo
tum. Biraz meyva kafi .. Çün
kü daha içeceğim .. Ya sen? 

- Ben de öyle .. Fakat size 
bir şey söylemek isterdim 

l>renses: 

- Söyle yavrum! 
- Bu akşam buradan çık-

tnıyacaksınız. 
- ......... .. 
- Evet, onun odasına git

tniyeceksiniz. Her ne pahasına 
olursa olsun, gitmiyeceksiniz. 
Çünkü tehlikeye düşen şeyin 
kıymeti, namuslu bir insanın 

. 

taşıdığı tatlı 
kıymetlidir. 

canından çok Bu duvardaki gizli knpıdan 

bir genç çıkmı~tı . 
Haklısın yavrum, fakat.. 

- Fakati, nıakat i yok .. Bu· 
nu o da duysa herhalde isyan 
eder ve sizi böyle tecrübeden 
vazgeçirtir.. Dü~üniinüz bir 
kere, düşününüz .. Aman Alla
hım onun size ... 

İrini dlt-rini ona doğru uza. 
tar ak ko~tu. H y~canlı hiı 
sesle: 

- Sen · dedi· sen ha'?. 
O gP-nç, bu elleri yakaladı 

öptü: . 
- Ben tabıil.. Bent.. lşte, 

Kiyara sözüne devam ede
medi. Duvardan bir ses geli· 
yordu. Bıribirinc baktılar ve 
geri çekildiler. 

Doka sarayına ve onun bir 
tanecik misafirinin odasma 
kadar gelebiliyorum .. 

Kiyara, birdenbire sendele
di ve bayıldı.. irini kapıya Duvarda, muayyen bir yer 

oynıyordu ve bu yer, birden
bire açıldı. ikisi de hafif birer 
çığlık attılar ve biribirine sa· 
nldılar.. Gözleri büyümüştü. 
Fakat bu, ancak bir, iki sani· 
ye devam etti. Evvela irini 
kendisini toparlıyabildi. 

koştu ve kilidi çevirdi. 
Çünkü, herhangi birinin 

odaya girmesi muhtemeldi ve 
bunu bitirince geriye döndü: 

- Tut ·dedi· kaldıralım. 
Zavallı o kadar he)ecanda ki .. 

- Sonu Var -

İzmir Komutanlığı İlanları 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Eski~t!hirde yaptırılacak lıirinci sııııf bir çift hangar 

2 
3 
4 
5 

inşaatı kapalı zarfla eksilmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. 
ihalesi 31 Ağustos 937 salı günü saat 15 tedir. 
Jlk teminatı on bin ikiyüz doksan altı lira 27 kuruştur. 
Şartname, ke{iif ve projeleri 946 kuruşa M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 :sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu işi yapabileceklerine dair 937 yılında alınmış ba
yındırlık Bakanlığı vesikası ve mali vaziyetinin bu işe 
ınüsaid olduğuna dair 937 yılınaa alınmış Ticaret 
odası vesikası ile birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden behemhal bir saat evvel M. M. V. satın alma 
ko. na verilmeleri. 13 18 24 28 2793 

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

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

2 

3 
4 
5 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen tutarı (19716) lira, teminatı (1478) lira 
70 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
terinde yazılı belgelerile ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarile teklifnameler ini ihale saatinden 
en az bir saat evet satın alma komisyonuna vermeleri. 

18 22 28 2 2879 

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

kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 6 191 937 pazartesi ~ünü saat 17 ,30 da kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

3 
4 
5 

55 kuruştur. 
Şartnamesi her gün: komisyonda görülebilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayltlı olması şarttır. 
lst:klilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerınde yazıh belgelerle ilk teminat makbuz veya 
banka mektupları ve teklifnamelerini ihale saatinden 
en az bir saat evel kışlada satın alma komisvonuna 
vermeleri. 18 22 28 2 2877 

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

Keşif tutarı (j2036) lira 84 kuruştur. Keşif proje ve şartna
meleri parasile inşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 7 /9/ 937 
salı günü saat 11 dedir. lık teminatı rı402 lira 70 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve 
teklıf mektuplarını havi zarflar ihale günü saat ona kadar 
M. M. V. sat. al. ko. na verc;inler. 18 24 28 3 2880 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

l - Gaziemirde tayyare alayı garnizonunda su ve elektirik 

2 

3 
4 

5 

tesisatı pazarlık suretile yaptırılacak ve ihalesi 3/9/937 
cuma günü saat 17 de icra edilecektir. 
Muhammen tutan (584) lira 37 kuruş, teminatı 43 lira 
83 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şarttır. 

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

4 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika göstere c-kler ' e ruuvak· 
kat teminatlarHe birlikte belli giin \'e saatlerde komi yona müracaatları . 13·18·24·29 

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

2 

3 

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

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

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

lzmir Mst. Mv. K.· Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltmede 

bulunan ve 23·8·937 de ihalesi yapılacak olan 77400 
kilo ayaktan sığır etine bu defa istekli çıkmadığından 
ihalesi l-9·937 Çarşamba günü saat 17 ,30 da kışlada 

2 

3 

yapılacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir . 
Muhammen tutarı ( 17088) lira teminatı {1277} lira 1 O 
kuruştur. 

lsteklil rin ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. 
İsteklilerin 2490 :sayılı kanunun 2 ve üçüncü madde· 
lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 
mektuplarile beraber ihale saatinde kışlada satın alnın 
komisyonuna müracaatları 

lzmir Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. ~ den: 
1 - Mü tahkem Mevki kitalarının ihtiyacı ıçın açık eksilt

mede bulunan ve 23·8·9..37 Pazartesi günü saat 11,30 
da kışlada ihalesi yapılacak olan 220 ton linit kömü· 
rüne istekli tarafından teklif edilen fiat pahalı görül-
düğünden ihalesi 2-9-937 Perşembe günü saat 16,30da 
kışlada yapılacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda 
görülbilir. 

2 - Muhammen tutarı 2910 lira olur teminati 218 lira 63 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olaması şarttır. 
4 - lsteldilerin 2490 sayılı kanuuun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarile birlikte ihale günü saatinde kış· 
lada satın alma komisyonuna müracaatları . 

İzmir Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den : 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla mü

nakasada bulunan ve 23·8·937 Pa zartesi ghnü saat 
11 de ihalesi yapılacak olan 427 ton linit kömürüne 
istekli tarafından teklif edilen fiat bahalı görüldüğün
den 2490 sayılı kanunun ı:tO ıncı maddesi mucibince 
bir ay zarfında intac edilmek üzere açık pazarlığa 

dökülmüştür. ihalesi 2·9·937 Perşembe günü saat l 7 
de kışlada satın alma komisyonund<.1 yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

2 - Muhemmen tutarı 6298 lira 25 kuruş olup ilk temi
natı 472 lira 37 kuruştur. isteklilerin ticaret odasında 
kayitlı olmalari şarttır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarile beraber ihale günü ve saatinde 
kışlada satın alma komisyonuna"' müracaatları. 

lzmir Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. mıntakasındaki kıtaat ihtiyacı ıçın 

açık eksiltmede bulunan ve 21·8-937 Cumartesi günü 
saat 11 de ihalasi yapılacak olan 42000 kilo sığır 
etine vaktinde istekli çıkmadığından ihalesi 1-9-937 
Perşembe güı1Ü saat 15,30 da kışlada yapılacaktır. 

2 

3 

Şartnamesı hergün komisyonda görülebil!r. 
Muhammen bedeli 10080 lira olup ilk teminat 756 
liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin_ ticaret odasında kayıtlı bulun
maları şarttır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle teminatj makbuz veya 
banka mektuplarile bera ber ihale saatinde kışlada 

satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir ikinci lem M. dan: 
Bayan Rejiye Roziyenin Em

lak ve Eytam Bankasından 
taksitle satın ald ığı gayri men
kulden mütevellit borç için 
bankaya ipotek eyJediği f zmir· 
de Birinci Karataş postacı Ali 
Rıza sokağında 11 knpu 15 
tai 608 ada 18 paresi numa
ralı evin kapısından girilince 
uzun bir koridor, soldn iç içe 
iki oda, karşıda uf ak bir bah
çe, içinde hela olup merdi
venle yukarı çıkıldıkta bir so· 
fa ve üç harap odası ve kum· 
panya suyunu havi 250 lira 
kıymetli bu evin mülkiyeti 
açık artırma suretilc ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
def'aya mahsus olmak şnrtile 
artırması 6/ 101937 çarşamba 
günü saat 14 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması · hasebile k ıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emliik ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri· 
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icab 
eder. 

Aksi halde haklarf tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 25·9·937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/4212 
dosya numarasile ikinci icra 
memurluğuna müracaatları. 

H. İş. No. 834 2983 

r ' Kitapçı Hüseyin 
Avni 

Her lisandan esli kitablnr, ı;a· 

r.ete, mecmua ve ıromnnlor alınır 

ve atılır. Sorulocak ııuollere veri· 
lecek cevablnr için altı kuruşluk. 

pul konulınusı lıizımdır. Hariçtcıı 

sip:ıri~ kabul olunur. 
Ege kitop eTi Hisnrönü 

lzmir Ticaret:Lisesi direktör- "----um_
0
r_

0 4
_·6 __ ..J 

lüğünden: 3009 ı 
l - Orta okul mezunlarına . 
Teşkilatımız tamamlanarak Orta okul mezununlarının da 

Lise kısmımıza kayt ve kabulüne başlanmıştır. 

2 - Devlet ve ticaret evleri memurlarına. 
Akşam Ticaret okulu kısmında yapılan tadilat üzerine ak

şamları, ayrıca muhasebe, ticari hesap, muhaberat, daktilografi 
ve ecnebi lisanı kursları açılmıştır. 

Kayt ve kabul için her gün 9 .dan 12 ye kadar Ticaret 
Lisesi diıektörlüğüne müracaat edilmesi ilnn olunur. 28 31 3 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlıı 

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

Telefon : 3479 ..................... 



ç 
1 

Va 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"RHEA,, vapuru 18 Ağus· = 

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

"GANYMEDES,, vapuru 5 -
Eyhilde ROTTERDAM, AMS- -
TERDAM ve HAMBURG '= 
limanlarına hareket edecektir. = 

EN GÜZEL 
(";;At~AR 
~RESMOR 

= · -- - Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

- --------------------------------.;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:::;:;;:;;::::;:= -"GANYMEDES,, 22 Ey· = 
lfılde BURGAS, V ARNA ve _ 
KÔSTENCE limanları için yük -
alarak hareket edecektir. = 

SVENSKA ORIENT -
LlNIEN = "VIKINGLAND,, motörü = 

-Gayri menkul em· 
=vali işletme türk li

mited şirketinden 
NAVYA limanlaı ına hareket ;; Şirket sermayesinin 140 bin lirdan 40 bin liraya tenkisi 
edecektir. = = hakkındaki heyeti umumiyece müttehaz karar, lzmir sicili ti-

23 Ağustosta ROTTEROAM, = 
HAMBURG ve ISKANDI-

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey· ~ 
11 

= caret memurluğunca sicili ticaretin 2057 numarasına kayt ve 
lulde ROTTERDAM, HAM· § C tescil ve 13 Ağustos 1937 cuma günü intişar eden ANADOLU 
BURG ve ISKANDINAVYA :: 1 = gazetesile de ilan edilmişti. 
limanlarına hareket edecektir. = < = Ticaret kanununun 396 ıncı maddesi mucibince işbu karar· 

SERViCE MARITIME ~ dan malUmat husulile eshabı matlubun alacaklarını kayıt 
ROUMAIN § =: ettirmek üzere şirkete müracaatları lüzumu ilan olunur. 

11ALBA JULIA,. vapuru 16 - - 25 28 31 
Ağustosta MALTA ve MAR- ;;; _-_- • Jlllllllllllllllllllllllllllıı . Doktor .ıtllllllllllllllllll\1111111111•_ 
SIL YA limanlarına hareket = - == = 
ed~s~~fAvA.. vapuru 7 = ~ = A. Kemal Tonay ~ 
Eyliılde M ~L TA ve MAR- - _ - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları E==-

SIL YAya hareket edecektir. ;; = = Birinci Sınıf Mutahassısı = 
Yolcu ve yük kabul ederler. = - - = 
ilandaki hareket tarihlerile - = = C Verem ve saire) =: 

1 
,r#<J • = =: Batmahane istasyonu karşısındaki Dibek eokak baeıncla 30 aayıh =: 

navlunlardaki değişikliklerden - 1 f 4 = = h · d b h 8 d k 6 = 
ac;ı~~. ~::~!i~::.i~:ı~~::'~~~: i ı,. &il sa , , • = ~flllllll;~ıı:~ı:~;~;~;ıı~rıifuıttiiırıı;muiı~rıuıı ~;;.,;:n:·; 1 s ;· ııııııııl 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye = K••ıt•• L• • d• k •• }.-;--binası arkasında FRATELLI = '™...-""' ____ ...-.,.___ •-------------J = ll Ur ISeSI Ire tor U-
SPERCO vapur acentalığına ____ .. __________________ _.. ________ ._ gv Ünden 
müracaat edilmesi rica olunur. V. N. p f : 

Telefon: 4142/422112663 w F H VAN azarlık sureti e verilecek Lise ve orta mektep diploması almak isteynler için açılan 
~~2::~:ımı::ımı-.----ı • • • • J • lise ve orta mektebi bitirme hazırlık dersleri geçen sene mu· o . er ve Der ZEE & co. yo ınşaatı! vaffakiyetli neticeler vermiştir. Geceleri saat 19dan 21 e kadar 

Manisa valiliğinden: devam eden bu derslere kız ve erkek herkes devam edebilir. 
Şü ekaSI DEUTSCrı~ı~EVANTE 1 - Borlu Demirci yolunun 17+108-27 + 448 inci Derslere 1 Eylill 1937 de başlanacaktır. Kayd için 3 fotograf 

kilometreleri arasında hepsi 18682 lira 87 kurus hüviyet cüzdanı ve sıhat raporu ile hergün ( Kültür Lisesi) ne 
Limited 

Vapur 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 Eylfıle kadar 
LONDRA, için yük alacaktır. 

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

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

UVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacaktır. 

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

BRISTOL LEITH ve NEV
GASTELE HATTI 

''JOHANNE,, vapuru Ey· 
ifil ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va· 
puru Birinciteşrin ortasında 
LEITH ve NEVGASTEL için 
yük alacaktır. 

DEUTHCHE LEVANTE 
LINIE 

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

Tarih ve navlunlardakide· 
ğişikliklerdcn acente mes'u· 
yet kabul etmez. 

G. M. B. H. HAMBURG keşifli 22 adet betonarme menfez inşaatı ile aynı müracaat edilmesi. 
" ADANA .. vapuru 25 yolun 26+850-29+911 inci kilometreleri arasında 

Ağustosa bekleniyor. ROT- 3061 metre uzunluğunda şose inşaatı eksiltmesine. 
TERDAM, HAMBURG ve giren olmadığından mezkur inşaat 29 Ağustos 937 
BREMEN için yük alacaktır tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla isteklisine 

"CAIRO,, motörü 6 Ey- verilecektır. 
fiilde bekleniyor. 12 Eylule 2 - Bu işi pazarlık suretile almak istiyenler bu bir ay 
kadar ROTTERDAM, HAM· müddet ve mesai zamanları içinde Manisa vilayeti 
BU G E Daimi encümenine geleceklerdir. 

R ve BR MEN için yük 3 - Bu işe aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa müdür· 
alacaktır. lüğünden parasız olarak alınabilir. 

"ANKARA,, motörü 21 4 - fş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidden ihale 
Eylulde bekleniyor. 28 Ey- bedelinin yüzde on beşi nisbetinde kat'i teminat 
lille kadar ROTTERDAM, alınacaktır. 
HAMBURG ve BREMEN 5 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin Nafıa Vekale· 
limanlarına yuk alacaktır. tind"n alınmış ehliyet vesikalarile bu yıla aid Ti-
AMERICAN EXPORT LI· caret odası vesikaları yanlarında olduğu halde 

NES müracaatları ilan olunur. 2658 8 15 22 28 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXPRESS,, vapuru 2 Ey· 

liilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

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

"EXIRIA,, vapuru Eyliil 
sonunda bekleniyor. NEV
YORK içi'.\ yük kabul ede· 
cektir. 
THE E.APORT STEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMALI 
SEYRi SEFERLERi 

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

"LlCHORDA., vapuru 10 
Eyliilde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

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

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

• ... •• • ( • t ~ • ' • • • .. • • il. 

il daimi encümeninden: 
742 lira 58 kuruş açın tutarlı Eşrefpaşa h&stanesi Kaosiman 

altının onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa geregince hazırlıyacakları 
teminat ve müteahhitlik belgesile birlikte 9 Eylül 937 Per· 
şembe günü saat 11 de il Daimi Encümenine baş vurmaları. 

2952 

reket edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 29 

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

"DUNA., vapuru 6 Eyliil
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
14 INCEMORE" vapuru 29 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULiNA, GALATZ ve iB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

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

"BAALBEK,, motö ü 23 
Ey.lulde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK Ve! NORVEÇ li-
manları için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde ririşi-
lem ez. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış No. Lira 

846 Reşadiye Üçkuyular mevkiinde 22072 metre 24250 
bahçe 8 senede ödenmek üzere nakden. 

894 Şehitler tramvay cd. 66 taj No. lu ev 2 inci 
tertip tasfiye vesikasile. 

896 Tepecik Sevgi S. No. 29 taj ev 2 inci tertip 
tasfiye vesikasile. 

500 

200 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdi· 
den haddi layikle talip çıkmadığından 23/8/937 tarihinden 
itibaren bir ya müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin 
komisyonun içtimaı olan pazartesi ve perşembe günltri Milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. 2991 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yunanlı icar Lira 

71 Bayraklı Burnava cd. No. 55 ev J6 
260 1 inci kor don No. 230/1 tajdükkan 80 
472 Darağaç tramvay cd. No. 23 depo 50 
Yukarıda yazılı emvalin icarlarına bidayeten ve temdiden 

haddi layikla talip cıkmadığından 23/8/937 tarihinden itiba· 
ren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin kooıis· 
yonun içtima günleri olan pazartesi ve perşembe günlerinde 
Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 2990 __,,,,..,, 

il daimi encümeninde : 3010 

İzmirde Ağamemnun ılıcalarında yeniden yaptırılacak bina· 
larla tesisatının projesinin tanzimi işi 4 ay müddetle müsaba· 
kaya konulmuştur. 

İstenilen bu projenin tanziminde birinci gelecek olana 2000 
2 incıye 750 3 üncüye 250 lira mükafat verilecektir. . 

Tanzim olunaeak bu projenin vaziyet planı ile şartnarnesı 
lzmir • Ankara - İstanbul Bayındırlık direktörlüklerinde mev· 
cut olduğundan iştekliler adı geçen direktörlüğe başvuraıB~ 
inceleyebilirler. 

Tanzim olunacak projenin Birincikanun 937 nihayetine k3 " 

dar lzmir Bayındırlık direktörlüğüne yollamaları ilan olunur·/ 
'-------------------··--

il daimi encümeninden: 
1495 lira 84 kuruş açın tutarlı Ödemişte Beydağ köprüsii: 

nün onarılma İşi 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konuld~· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre haıır 1• 
yacakları teminat ve müteahhitlik belgesi ile birlikte 13·e1. 
lul-937 pazartesi iÜnÜ ıaat 11 d il daimi encümenine baş 
vurmaları. 3005 


