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MECLiS/ DAVET 
Ankara, 14 (A.A.) - Tebliğ: Niyonda devletlerle 

_yap_}ığ.!..mı~ukaveleyi tetkik ve tasdik etmek üzere 
Büyük Millet Meclisi~i18-Eyl0ll937 ~martesi günü-
saat 14 de,.içtimaa davet ediyorum. Reisicumhur 

ATATÜRK 

M evral 
om ec 

ız, 

tı 

zm 

Bu m~nevralar Trakyada yapılmış olan manevralara nisbetle 
daha mühim ve daha geniş olacaktır 

Bilhassa motörlü topçu, zırhh ve motörlü birlikler 
kolları da manevraya iştirak edecektir 

SaAlam membalardan aldığımız 
ınevıuk maltl.mata göre büyilk son· 
bahar manevralım Aydın 'C Söke 

lllıntaka ında geniş bir Hha üze· 
riııde yapılacııktır. Bu mauenalara 
IDolori&e cdilmi~ kuvvetlerimizle 

hava kuvvetlerimiz ve dünkü tel· 
grafımızda bildirdiğimiz veçhile 
donanmamız da ittirak edecektir. 

Doaanmamıı manevrada sahillere 
aeker ihracı hamını idare ede· 
cektir. 

Manevralara mühim miktarda 
piyade, süvari kuvvetleri ile zırhlı 
\"e motörlil birlikler, bilhassa mo• 
törlü topçu ve hava kuvvetleri i§· 
tirak edeceklerdir. 

Manevra komutanı Orgeneral 

Akdeniz konferansı bitti 

Niyon pro~okolu dün müt
tefikan imza edildi 

----~------~--~ ...... ---Fransız ve İngiliz donanmaları, Akdenizde he-
men karakol faaliyetine başladılar 

Niyon, 14 (Radyo) - Ak

deniz lconferanıı, bugün saat 

12,30 Franıa Hariciye Nazırı 
B. lvon Dclbosun riyasetinde 

toplanmııtır. 
Konferansa iştirak etmiş 

ol.n dokuz devlet delegas· 

Yonları, bundan evelki celsede 

Verilmiş olan karar dairesinde 

tanzim edilen prorokolu im

Zalamışlardır. 
Protokolun imzasından son· 

ra, konferıms reisi, B. lvon 

Delbos, kısa bir söylev ver

rniı ve Niyon konferansının, 
•Yni zamanda bir teşrikimesai 
noktasından çok iyi neticeler 

Verdiaini söylemiş, memnuni

)'etini beyan eylemiştir. 

Protokolün metni 
Protokolun metni, hulılsaten 

ıu mealdedir: 
11 İıpanyada zuhur eden ih

tilal münascbetile son zaman

larda Akdenizde bazı hadise

ler vulcua gelmiştir. Bu hadi

&clerde, yabancı devletlerin 
Posta ve yük vapurları taar· 

ruza uğrıyarak babrılmıştır. 
insani akidelere ve 1936 

•enelerinde Londrada imzala· 
0•n deniz muahedelerine ay

kın olarak vukua gelen bu 

badiıelerden aolayı, alakadar 

A~deniz devletleri, Eylülün 

9 undan 14 üne kadar Niyon

da toplanarak vaziyeti tetkik 

eylemişlerdır. 
Akdeniz devleleri arasında 

İrnzalanan protokolun ikinci 

Ve üçüncü maddeleri muci· 

hince, Akdeniıde gezen meç· 

bul de-nizaltı gemileri, korsan 

•ddedilecek, yakalanacakları 
- Sonu 3 iincil Nlai/ecl• -

Gene neş'eli, gene enerjik 

G. Kazım Dirik fuarımızı 
çok beğendi ------·-

Trakyaya gelin -diyor- gelin, ge
zin, görün ve yazın! 

General Kazım Dirik 
Şehrimize dört gün için gel· 

mit bulunan Trakya Genel Müfet· 
tişi ve eski valimiz G.Kium Dirik, 
dan çok yakından tanıyıp seviotiği 
muhtelif İzmir müeaaeselerini, ~h· 
rin müteaddid yerlerini gezmiş, 

birçok ziyaretler vermi~ ve bu 
meyanda gazetemize de ugnyarak, 
arkadaelarımızla, gene eeki hararet 
ve enerjisi ile Ege ve f zmire aid 
muhtelif i~ler üzerinde konuı· 
muştur. 

General, bütün gezmelerinde, 
derin 11empati ile kar§llaşmış. halk· 
tan birçok vatandatlarla konuomu11 

aanki 1zmirden hiç ayrılmamış gibi 
en küçük ve müteferri iolerde bile 
derhal kendisine mahsus kavrayıı· 
larla durmuıtur. 

Generale, Trakya ioleri etra· 
fmda sorduk. Güldü ve: 

- Gelin • dedi • gelin Trak· 
ya7L. GeliD, ıesia, J6riD Te ya· 

ıı:ıo;:.benim miııaf irim olureunoz. 
Baoka beyanat yapmıyorum. Çilokft 
beyanatm ifadesi. bence fakirdir. 
Sizinle ge~mio bu kadar hukukum 
vardır. Sizi Trakyaya davet etmek, 
benim hallımdır. 

General, bu sözleri mOteakıb 
ilhe etti: 

- Ege ile Trakyayı ayni bava, 
aynı kuvvet ve enerji içinJe oıüta· 
lea etmek lizımdır. Düoilnün, ayni 
eahildeo gidiyoruz. Kazda~lanndaa 

lbaktıuız mı, gözleriniz, her iki 
sahaya uzanır. 1 Çanakkale lıurada 
bir bağlaçtır. 

Buradan aynhp ta Trakyaya 
eitti&imde ilk nutkumda, Trakya· 
lılara: 

- Size, Egenin aellimlarını, 

heyecaolanoı getirdim. 
Demiıtim.. Hakikaten, bizim 

Egenin aımosferi, Trakyada da his· 
&edilir. Ege, mulıalı.k.alt ki, kiillfi· 
rel hareketlerin en genio eahala· 
rıadao biridir. Onun için burada· 
ki eski yollarımızın izini, Trakya· 
da da takib ediyoruz. 

General, bundan 11onra birden· 
bire Trakyay.ı baıırlar gibi oldu: 

- Gelseniz ·dedi· gelseniz ... 
Benim için değil, Trak:Ja ve mem· 
Jeket için.. Bir iki eene evel çnb 
demeıleri ile örtülü daoılarrn yt:• 
rinde oiındi kırmızı .kiremitli, be· 
yaz badanalı evler var. İ11im )Azım 

değil, bir köyümüz de var ki, bir 
sene e\·el gelen büyüklerimiz tanı· 
yamadılar. Hududda .kökleımenin 

- Soıııı 3 ncil ..Jıi/•d• -

İzzeddin Çalıılardar. 
Sayın Başbakanımız İsmet İnö· 

ofinfin de manevralarda bulunacak· 
lan ve manevralan takib edecek· 
leri haber almmııtır. 

Böyfik manevralann baılangıç 
zamanı birinciteırio ayıma bida. 
yetidir. Alikadar süel makamlar, 
büyük sonbahar manevralan ha· 
zırlıklarıoa büyük bir ehemmiyetle 
devam eımektedirler. Çok geoit 
tutulan hazırlıklara ve alınan ted· 
birlue göre sonbahıar manevralan· 
nıo Trakya manevralanna nisbetle 
çok geoit esaslan ihtiva edeceAi 
anlaoılmaktadır. Sahillerimize ibra· 
cat mevzuu· ayrıcı tetkik ve ihzar 
edilmektedir. 

Manevralardaa aonra ıanh or· 
dumu&, bilyflk bir geçid reami ya· 
pacakbr, Geçid reamine, manevra. 

Güreşçilerimiz geldi 
Beşinci Balkan gikeı miiaaba· ı.zmir ma~;';.8eyretmiol;r, gece de 

kalanaa, cuma günü akıamı Al· foan gezmişlerdir. 
sancak sahasında ba_olanal'aktır. Milll takımımız, Kenan, dünya 
Güreşlere girecek olan Milli tala· şampiyonluğunu kazanan Y apr, 
mımız, dfln Bandırmıı ekapreai ile Yusof Haaan, Ankaralı Hilseyin, 

Mersinli Ahmed, büyük Mustafa 
oehrimize gelmiı istasyonda spor. ç 

ve oban Mehmedden mfiteıek· 
cular tarafından karıılanmıol:ırdır. kildir. 
GilrCJçilerimiz, doğruca Ankarapa· 
lasa inmioler, bir müddet sonra 
Alaancak eahwaa gelerek Ankara· 

Yunan, Yugoslav ve Rumen 
güreşçileri de hugilo gelecekler ve 
merasimle kar§llaaacaklardır. 

Çekoslovakyanın banisi 
Mazarik dün öldü 

lara girecek olan billiln kuvvetleri· a .1 • J_ B LJ w • •ıh 
miz iıtirak eyliyecelt ve halkımı· ırıQZQTlR, OSna-cıeTSegın l akz. 
zm büyük geçid resmini görebilme· • • 1.... "' 
leri için de genio mikyasta ted· na ısyan etmışvegane adamdı 
birler alınacaktır. Manevra yapıla· Prag, 14 (Radyo) _ Mazari· 
cak olan sahaya halk busust tren· kin. 6)ü?1fi bütün Çekoslovakyada 
lede ve işletilecek otobüı ve diğer derm bu teeuür husule getirmiı 
vasıtalarla nakledilecektir. Geçid ve her tarafta aut olarak matem 
resmi yapılacak yerde tribünler de başlamıotır. 
inoa edilecektir. Balk bu acı hadiseyi ~nato• 

Şanh ordamuzun yeni yapaca. daki bandıranın yanya indirilme. 
ğı büyük aonbahar manevralarına eile anlamıştır. l\lazarakin ölilmü 
fevkalade ehemmiyet atfolunmak· birçok kim eler tarafmdan gözyao· 
tadır. larile karoılanmıotır. 

Kahraman ordumuzun yüksek Prag, 14 (Radyo) - l\luarigin 
kudretini bir kere daha yakından ölümü münasebetile bütün Çekos· 

lovakynda matem vardır. 
görecek olan halkımız, onu bir 

Ölüm haberini mütealtıb. bfl· 
kere daha ruhunun en derin nok· 

ı tün kiliselerin çaıılan, bir eaat 
ta armdan kopan heyecanlarla al· çalmıotır. 
kıolamak fırsatını bulacaklar. M.. Mazarı"k S 5 · · Jı ·~ -' 

ı - onu ıncı sa ı1eue -
ııtanbul, 14 (Husuai) - Garbi 

Anadolud11 yapılacak manevralara 
ioıirak edecek olan donanmamızın 
himayesinde karaya asker çıkarılı
cak ve 1zmir bombandımaa edi
lecektir. 

lzmir muhteı~ti Ankaraya 
3-1 mağlub oldu ------

Daimi az-:iık istedik Bizim muhtelitin çıkardığı oyuna 
Cenevre, 14 (Radyo) - h .. ldük h wl d k J w 

Türkiye Hariciye Vekili Bay em gu ' e11!_ ag Q l aOgTUSU 
Tevfik Rüştü Aras, Uluslar y•• b• • •ı•kı • d 
Sosyetesinde Türkiye hükumeti uzme lrlnCI 1 eri yarlD lr 
için daimi bir azalık iıtemiştir. Fuar kupası _ 

maçlarınm finali, 
dün Aukara ve "\ 

Fransız gazeteleri 
Mallarımızm, bundan son
ra yeni alıcılar bulacaöım 

yazıyorlar 
lstanbal, 14 (Husasf)

Pariste çıkan iktısadi ga
zeteler, ihracat malları

mızın istandardize edil
mesinden bahisle uzun 
makaleler yazmakta ve bu 
vesile ile mahsul /erimizin, 
bundan sonra çok müşteri 
bulacajını lcagdeglemek
tedir. 

İzmir muhtelit· 
leri araeında ya. 
pıldı. Ankara, İs· 
tnnbula kar~ı çı

kardığı takımı, 
Ankaradan ıel

graf la getirttiği 
iki oyuncu ile 
takviye etmişti. 

İımir nıuhtelitin· 
de i e, geçen haf· 
ta hakem tara· 
fındııo tecziye 
edilen Enver \e 

•e ayağı aakatla· 
nan Said yoktu. 
Buolann yerine, Abancaktan Meh· 

med, Dopnıpordao da Melamcd 

Sahada seyirciler 

1 
ahnmııtı. Hakem antronor Grim· 

-Sonu 6 ıncı sahifede -
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Falih Rıfkı Atag 
Bantçı demokrasiler, harb tehlikeleri araeıuda, Avrupanın bir kısım 

devletlerini ikiye bölen çepheciliğe bftyük ehemmiyet vermckteairler. 
Bfr eef .-eya parti, milleti ile anlaprak veya onu cebrederek, şu veyK 
bı* rejimi tatbik etmekte haklı olabilir. Haua bu rejimi kendi milleti 
için dinlettirmek ve baıka milletlere eevdirmek ve henimeetmek gayreti 

.. de g6clebilir. Dava barada durmak Dzımdır. Yirminci 111r ailletlVhıi 
ne bir abirzamaa peygamberi, ne de bir ahirzıman dini tantmağa ıorla· 
makta mııvaUakıyet Gmidi ve mana yoktur. Rejimler kendi hododlan 
içiade ve kendilerine bu kaldıkça ne banı için bir tehlike, ne de in· 
1Ular içia bir rahıt1ızlıtdırtar. Nazari birçok mGdafaa ve tenkidler YA• 
pWıbUir; bir takım baynnlar ve g<Jntlllftler yaratılabilir: J.'ıkat bo amn 
milletleri: "- İki çepheden birine!,, emri verilecek sürlller addolunamaz. 

Bir de demokraailer var. Bunlar diktatoryalann aleyhinde iseler de, 
milletleri aerbeat bırakmak prensibinde birlik.tirler. Bunlar ne Millerler 
cemiyftine asa olmak, ne bir konferant baıında toplanm~k, ne de her· 
bDgl bir meseleyi mdnakafA etmek için biç kimseden parti karb sor• 
makta deAfilerdir. Ancak banım tek dayancı olduğunu iddia eden bo 
cepheler ar&lllUD da kusuru, demokrasileri tedari etmek hususundaki 
aczidir. Kendi iç iperindc demokrasi mekanimıasını iyi iılemekteu me· 
neden ukatbklar, enternasyonal biitilıı tqebbftıler üzerinde de tesirini 
göatermektedir. 

Sise gelince, yalnız bir cepheye mensubuz: Milletlerin hürriyetini 
ve bUlfl müdafaa eden cephe! Bu cephe her zaman Kamilist Türkiyeyi 
kelldi kuvveti telllkki edebilir. Baıka her tilrlil parçalanmaların aleyhin· 
deyis. Cebretmek piyetinde olmadığımız KamAlizm ile, onu, bu asnn 
btuau inkıl4blan üsUlnde görecek kadar, mağruruz. O hiçbir inkılabın 
taklidi değildir: Biaimdir! Onun her prensibinin bize has bir tarifi 
vardır, ki hiçbir dilden tercilme edilmemiıtir. 

Her milletin rejimi kendisine! Bütün ızbrablan, uadetleri, kazanç· 
lan ve sararlan ile! Fa.kat bir de biitiln cihan miJletlerinin müıterek 
dav881 var: Bant ve emniyet! Ani cephe bu olmak, ve bu cephe, her 
ttırlG tehlikeyi göze almak lizım! Bizi anyanlar, ne zaman iıterlerae, bu 
cephenin siperlerinde bulabilirler. 

inadın garib bir şekli! 
Avustralyada Florinde bay 

T omsun adlı bir adam kendi· 
sine sorulacak 100 ansiklope· 
aik sualin hiç olmazsa 95 ine 

· cevap vermezse şapkasını yiye· 
cetftti ilin etmiştir. 
Muziblerd~n birisi bulunması 

en -müşkül 100 sual tertib et
tlllş ve Tomsuna SôtrdUştur. 

Tomsun bu suallerin seksen 
sekizitie icvap vereb'ilmiş fa· 
kat bundan fazlasma cevap 
vetemnnştir. Bunun üzerine 
şapkasını tuza batırarak ye· 
da 1c uıecb riyetirtde kalnnştır. 

Katil a§aç 
Evet, katil bir ağaç vardır; 

Mebikat:la Kunnavakada bir 
ba~ede buhinmaktadır. Bu 
ataca " Dinamit ağaç,. demek 

• daha dotrudur. Bu ağacın 
dallannda portakala benziyen 
ve aı: daha büyük meyvalar 
vardır. Fakat bu meyvalara 
bir kimıe yaklaşamaz. Çünkü 
bu meyvalar kemale ıeldiği 
uman bir bomba gibi patla· 
makta ve çekirdekleri de bir 
kurşun gibi rasgelen yerlere 
saplanmaktadar. Bir çekirdek 
bir mavzer kurtununun vazife
ıibi yapmaktadır. 

Ayakla yazll 

Banlar kimlerdir? 
Gatyano Rampanyentoyu, 

Greta Gustavsunu, Dikran 
Kuzumciyanı, 1zidor Balini, 
Yusif Conkasvilliyi tanır mısı· 
nız? 

Tabii hayır. Değil mi? 
Halbuki bu isimlerin sahip· 

lerini şöyle, böyle olsun tanı· 
dfiın1zla eminiz. Qüaltii biriQ· 
cısı Danonçiyonun babası, 
ikincisi de Greta Oarbonun 
ta kendisidir. Londralılar da 
Dikran Kuzwrıciyanın Mihail 
Arlenin hakiki ismi oldu~unu 
bilirler. lzodor Balinin müstear 
adının da lvrin Berluin oldu
ğunu bilenler pek çoktur. 

Conkasvilliye gelince, Stali
nin asıl ismi olduğunu söyler· 
sek bu bahis hitama ermiş 
olur. 

Bir adam 
Şarbon haataltOına tutuldu 

Urla kazasının Çamlı köyün· 
den Mehmed otlu 23 yaşında 
Osman Eskici oğlu hastalan
mış ve lzmir Emrazı sariye 
hastanesine getirilmiştir. Os· 
man E.Kıcioğluriun şarbon 
hdtalığına tutulduğu anlaşıl· 
mıştır. 

Hayvan hasftthkları 
Hayvan hastalıklarile müca

dele tahsisatından Dikili ka· 
usı ettirlne tltaha elli liralık 
bav•le verildiği Ziraat Veki· 
letiıtdeh t-it11ete bildinlnuştfr. 

Vali 
lkbsad Veklleti MUsteşa

rile birlikte Sellnik 
fuarına gidiyor .. 

Yunan hükumeti tarafından 
Selanik fuarına davet edilen 
Vali Bay Fazlı Güleçle lktısad 
Vekaleti Siyasi Müsteşarı Bay 
Ali Rıza Törel, bugün ltalyan 
bandırah Briani vapurile Pireye 
gideceklerdir. Vali ve Müsteşar, 
Atinadan Selaniğe geçecekler1 

orada on gün kalacaklardır. 

Bina tahrirleri 
Hakkında Maliye Vekile· 

tinden gelen tamim 
1340-1932 senesi içinde 

umumi bjna tahrirleri yapılan 
mahallerde tahrirden sonra 
inşa edilmiş veya tahrir sıra· 
sında henüz inşaları hitama 
ermemiş olan binalara mez· 
kur seneler zarfında tadilat 
komisyonlarınca takdir edilen 
iradların 2870 numarala kanun 
ahkamından istifade edip et· 
miyeceği ve bulundukları cüzü
tamın umumi bina tahrirlerine 
1932-934 seneleri içinde baş· 
)anılmış olmakla beraber bu 
seneler içinde cüzütamın tah
riri bitirilmemiş olduğu için 
tahriri bu senelerden sonra 
yapılmış olan binaların da oO 
25 tenzilata tabi tutulup tu· 
tulmıyacağı Maliye Vekaletin· 
den sorulmuştur. 

Bu hususta Vekaletten gelen 
bir tamimde, bu gibi binaların, 
sırf umumi tahrir sırasında 
henüz yapılmamış veya inşaatı 
hitam bulmamış olduğu için, 
iratlarının tahrir komisyonla
nnca takdir edilmiyerek bila
hare ayni seneler içinde tadi
lat komisyonlarınca takdir edi· 
len binaların da 2870 numa· 
ralı kanun çerçevesi dahi· 
linde mütalea edilmesi ve 
bu kanun hükümleri dairesin· 
de % 25 tenzilattan istifade 
ettirilmeleri lazııngeldiği bildi· 
rilmektedir. ---

Fuar Pazar-
tesi kapanıyor .. 

Enternasyonal lzmir fuarı, 
Pazartesi günü gece yansından 
sonra saat ikide kapanacalctar. 
Busene fuar çok alaka görmüş, 
geçen seneye nisbetle ziyaret· 
çiler artınışbr. Dün geceki 
10,733 kişile birlikte şimdiye 
kadar fuara girenler 501,700 
kişi olmuştur. 

Kız enatitUallnde 
Ankara lsmetpaşa kız ens· 

titüsüne alıncak parasız yablı 
talebe için dür, Göztepede 
kız enstitüsünde imtihan açıl· 

mış ve enstitü mezunlarından 
bir kıımı .imtihana girmiştir. 
imtihan evrakı Kültür Bakan-

Kültür iflerimiz 

Çifte tedrisat yapllması,;, 
na karar verildi 

ilkokullara vukubulan miiracaat
lar pek fazla defildir 

Şehrimiz ortaokullarile lise· 1 İzmir ilkokulları başötret· 
(erinde talebe kayıd ye kabulüne menleri dün öğleden sonra 
devam edilmektedir. 20 Ey· Dumlupınar ilkokulunda bir 
lulde kayıt muamelesine son toplantı yaparak kaydı ev kabul 
verilecektir. Ortaokulların hep· müracaatları hakkında görüş
sinde ve liselerin ilk sınıfların· müşlerdir. 
da çifte tedrisat usulünün tT.at· Bu yıl ilkokullann ilk ıınıfla· 
biki kararlaştınlm1ştır. Bunun rına vukubulan müraeatlar,pelc 
sebebi, bu yıl ortaokullarla fazla detildir. Bu itilM:rla yeni 
liselere fazla talebe müracaat ilkokullar açılmasına lizum 
etmiş olmasıdır. 
İlkokullarda talebe kayıd ve ka· görülmemektedir. Yalnız şim· 
bul muamelesi müddeti bu dilik mektebler arasında nakil 
akşam sona erecekse de bu muamelesi yapılmamakta idi. 
müddetin, talimaname muci· Busene bu muameleye de baş-
bince daha yirmi gün temdid lanacaktır. 
edilmesi kabul edilmiş oldu· Üç sınıflı köy okullarını i>İ· 

ğundan, kayıd ve kabul muamele· tiren' talebe, kendi köylerine 
sine daha yirmi gün devam yalcın . llkokaHata mülaf!At 
olunacaktır. ederek kaydolunaçaklardır. 

Pamuk kozaları çık~~(~rt,'k~tı 

Akala ve yerli mut< 
cinsleri 

• 
iki ~ns pamalı tohurttunuft karış-
tırilhrt:nııtıstna dikhr f!!t.llkı. 

Bu yıl vilayette yerli koza 
ile Akala keaları inihsal 
edilmiştir. ADlerikan (1amuk 
tohumu ekilmesi yasak oldu
ğundan ve ektirilmediğinden 
Ege mınflkası dahiHndeki 
pamuk çıknk makineleri, yal· 
nız bu iki cins pamuk koza· 
sını işliyecektir. iki cins pa· 
muk tohumunun biribirine 
karıştınlmaması için pamuk 
~iMrık fıbrilaltrmda tedbir 
alınması Ziraat Vekaletince 
muvafık göriiloiit ve bunun 
için şehrimizdeki alakadarlara 
emir gelmiştir. 2903 nafna· 
talı kartun 11luesibince Akıla 
pamuk kewarilr. yerli pamuk 
kozalarını iŞ)lyecek fabrika· 
ların ayn ayn ohtıa*ı lazımdır. 
Fakat iktısadi vaziyet sebebile 
Ziraat Vekileti, pamuk fabri· 
kalarmın her iki cins pamuğu 
işlemesini muvafık görmüştür. 
Ancak iki cins pamutun to· 
humlarımn biribirine karıştı· 
rılmaması şartile .. 

Bunun için fabrikatorlar, 
mahalli hükumete müracaatla 
şif ahi olarak f abrikalannın 
evveli hangi cins pamuk ko
zasını işliyeceğini, kaç gün 
sonra diğer cins pamuğu iı· 

lemeğe başlıyacağını bildire
ceklerdir. U...t tetkilat-a, pa· 
muk fabriblaftm, ontA>I al· 
tına alacak ve iki cins pamuk 
tohumunun biribirine karıştı· 
rılmadın işltfttııesi i~ ti!ftn
gelen tedbirleri aldıralaktır. 
Fabrikalar işlemeden eve1 Çı1r· 
nklarını ve çeardek dövülen 
ambarlannı muayene ettire
cektir. 

Yerli palMllllar ı2 tnililalik, 
akalalar ise 28-32 milimlik el· 
taf v~edlr. Akala tohum· 
lan da iridir. Onun için fab· 
rikalar, ifliyeoelderi ~ 
cinıleriire göre makinelerde 
tadilıAt yapaald11rdır. 

Fabrikatörler, çırçırlamadan 
on gün el mahalli bükôme
te ıdltacfaatla hangi cins pa· 
muk ~ırçırliyacaklarını bildire· 
cek •e lc!l~ettireceklerdir. 

Orma'h eltlllu tçin imtihan 
Orn*n Oiıtaellullarına ah· 

n..-k tlllM>e iOin otblan mü
dlrllllfincle açılan imtihana 
20 -talebe girmiftir. 

tntihan evtakı, Ziraat Ve· 
klletine gönderilecek ve mu· 
._k olan Mlebelere Veka
letçe tebliğat yapılacaktır. 

Yugotlavyatla Novı.ad lca· 
sahasında henüz 14 yıaşında 
bahanan T ctıııa adla bir çoeuk 
vardır. Bu çocuk kolauzdur. 
Btıhbn içhi a,.tclıinnı kol ve 
eli makamında kullan111ata 
•h~ır. Todla Kölariç •1ilk· 
larile taranmakta ve yazı yaz· 
dt8ktadır. 

Büyük hir filim ... 
Bu çoc9tun hüsnühattı da 

dikkate li;ık bir derecede 
lmiıl 

ftnl bir borsa 
Hemen her ticaret ve dtut 

merkezinde borsalar bulunur. 
Meseli Liverpolun pamuk ve 
tlhire borsaları çok meıhur· 

• Btmlardan batb Löttdta-
• bir de atst.n botlDı fattlır. 
. 'Bu- borsada, ci ... tttla ltiöıp 
.Ulan anlanlattn tbdl~ 
cereyan eder. Borıa ölen veya 
yeni avlanan arslanları ıııun
taZam surette haber alır ve 
kaydeder. 

On iki yaf1nı /ıen'üz ikmal etmiyen lıaç•lı bir erli.tin bii,.k bir kudret oe ••iL 
'i1etle temail ettili gerek tem•il ve g1trelı mevzu itibarile hiçbir lilime naaib ol
mıjlan oe laer aahnui ayrı bir sevk, ayrı bir lıeyectin oeren 'hlllfhin •n tttsel 'lilmi 

KQçük Lord 
Filmi ile, aıkere gidecek bayanlara itlıalen 500 kız trırafıntlan temıil edilen 

liyan General . 
Filiminden mürekkep zengin ve muhteıPm programı ••• 

1.fEf,~i01GS§~- Tappare. Sinemasında 

'TdrktarilJAUNıltoyt 

lzmiraen 27 .,. .. ,..n 
ittlrak ••cek 

20 EylOlde IMa#bulda top· 
(anacak olan Tiık t.rilti im· 
rultayma l!bıirden 27 öinft· 
men iştirak edecektir. Ôlalt
menler, bugünlerde lstanltUla 
gideceklerdir. 

lzmirden Türk tarihi kurul· 
tayına gidecek ötretmenlerin 
isimleri ıunlardır: 

lzaıir Erkek lisesi tarih öt
retmenleri B. Mitat, Haydar, 
Ziya Sönmez, M. Ziya, Hilnü, 
Şeref, Kız lisesi tarih öfM· 
menleri Bn. Meliha Ead, 
Saadet, Meymune, Fikret Diı
budak, Bedia, Pakize, Zebra, 
Tecim lisesi ötretmenleri Ma· 
ide Ôzpçen, Meliha ç.baak, 
Cumhuriyet kız enstitüsü öt· 
retmeni Celilit Ülkü, Kız 
ötretmen okulu ötretmeni 
Lütfiye, Kemal, Zebra, K.ra
taş Ortaokulundan Cevdet, 
Halid, Kartifaka Oıtaobhm· 
dan Talat Tid.in, Niltir, Mu· 
azzez, Netad, Baca Ortaolc:a
lundan Said Ye MUMWer. 

O.ltlıd ytntgm 
Dikkataizliklen mi ..,,., 

Biln ·...._ _..,.... =A11t 
ıs ıuıam:i& ISe-tlerde Mata· 
ra •tııatında Pamuk Menau· 
catı Türk Anonim Şirketi fab-
rikaaının ..n lm.llNlla -bulu· 
nan lc8tıt ve üRipi clepola
nnda yangın çdantftar. Y ftttn, 
E.brilca uitalarıadan Lütfi tata· 
fından görülmüş, dethal ha· 
berdar edilen· itfaiye yQffet~k 
ateşi söndürmiiftür. katıt de· 
posunun mühim bir lcıımı 
yanmııtır. 

Yepılaa .taWW..t&airıır;:• 
ffb, de)!fb6a çtlı... i,.. 
ismillde bir kadınıb butala· 
n&Mk oradan ayrılmasını mü· 
telkıb .... tir. Dildcataizlik· 

ft le~it aanılmaktad11. 
Zarar üç bin lira kadardır. 
Fabrika, 250 bin liraya .isor
talıdtr. 

4Li1111111 iıleri 
Mibteşar B. Ali Rıza tel· 

ldlldt"tle lhilıtMllı.. 
lktısad Vekl!Mi ~t'Mls· 

'tetan "&y Ali Rf!a 9rarer, ~la 
Liman lıletıne m11c:ftMtttane 
giderek tekiklertle bUhmllllfft 
Rman illeri llmi"lrda Bay 
Mattnet bfilred«!tı 1!ahll ıJ. 
mıttır. 

n1ıme'lcteıllerile 
BugUn deni .... 

baılan.,or 
llkmekteplerde _,.n4-a 

itibaren denlere baf)arW:#c· 
br:. Üç aylık bir tatilden aonraı 
bugün ilk olarak mektebe ıi· 
decek çocuklar, dün bazıriılc·· 
larını bitfıimfşler, m!kt~Y, 1en~ 
zııntnı tedefk 6ylt!nı'Vlerdfr. 
Oarınnnler Wlamtliı 
Katfl~ ötfa«Skdlb resiaı 

6ft~t!ni ve ıtttıdllr 11Uılviai 
B. Rıza Badız, C.taloflu dr 
takkulu resim öiretmetı1ijine. 
Nazilli ortaokulu tarih-~ 
öfretmeni B. ~lımet kemal 
lzmir-1Caratq orDoblu tarila
cotrafya öfretme'b~ !i· 
lifke ortaokulu muaiki ötret-
meni 8. Sai1 lzmir-Katatat 
ortaokula musiki ölretmeali .. 
tine tayin eclilmiflerdir. 

Bec;en •J evlenenler 
• Geçen bir ay zarfaada ı 19 
çift evledmek üzere lleleClr 
yeye müracaat etm~ler, .,_ 
latclan if3 ünün nikl'1an kr 
yılmıftır • 

P.,,.ltlı 
M19Jon••re•,. 

0•11•ııı1111 •• 
Vatdmb, 14~)~..._ 

.qiHeki iiMtA •••I 
8tlh1tn tlhrcl. .._ .. .,. ...... ...-: 
n11Mt.lu1M1Mr 



ANADOW 

Geqe neı'eli, 
Bir lngiliz torpidosu bir 
tahtelbahir yakaladı 

in tayyareleri, Japon do
nanmasını bombaladılar 

gene enerjik 
- daşı 1 inci sahifede -
en büyük oaieali, kıırakollanmıu 
birkaç dakika meeafede üç muba· 
ceret görmlı va&aodatlarıa konak 
gibı binaJar yapıp ~er, an 
tovaDJara kurup çaJıımflaruhr. 
Gelin, ge&in, görön ve yuı.a! 

Generale, fuarımta bakkıadaki 
intibalarını wrduk. 

- Çok gflzeJ -dedi· çok gftzel .. 

T ahtelbahirin tabiiyeti gizli tutulu
yor. Gemi, Golos açıklarında tutuldu 

lstanbul, 14 (Hususi) - Belgraddan verilen bir habere 
göre, bir Sovyet vapurunu batırmak uzere olan meçhul bır 
denizaltı gemisi, bir lngiliz torpidosu tarafından yakalan· 
mıt ve eair edilmiştir. -·-- Fuardaki ml .. bedem 1ad11r: 

Japon Generalleri, son yangınların, Çinliler 
fından çıkarıldığını iddia ediyorlar 

tara-
F11Ann ılatiUA kunalmuıtur 

artık. Bu eeeri baynnlıkla Uqa• 
tadım. Geçen eeaeki gördqümib 
enkazdan birço&u ortadan blkmıı. 
Mükemmel bir ataUl doğuyor. Vak· 
til · aklı batında olaolanmıa bir 
Kültörparkıo 25·50 eeaede dolabi· 
leceğioi tahmin etmiflerdi. Halbu
ki 5 senede bu it baoanlacaktır. 

Denizaltı gemisinin tabiiyeti gizli tutuluyor. Denizaltı gc· 
misi, Yunan denizlerinde ve Golos açıklarında yakalanmıştır. 

Niyon protokolu mütte
fikan imza edildi 

Şangbay, 13 (A.A.) - Ja
P<>n donanması namına söz 
aöylemiye salahiyettar bir 
lat, Japorı kıtaatınm cumar
tesi günü Yantohangdan Liou
banga giden yol üzerinde 
Yaııgtcbangdan itibaren beş 
kilometre ilerlemiş olduklarım 
beyan etmiştir. Çinliler bu 
IUretlc Yangtcbang ile Lotien 
lraaında vücude gelmiş olan 
botıutu terketmişlcrdir. 

Japonlar bu sabah şehrin 
~ndaki yarış meydanını 
'llal etmiflcrdir. 

Kanton, 14 (A.A.) - Beş 
Japon harb gemisi Kanton ile 
l"'ioagkong arasında yarı yolda 
kain olan Bocatigris kalelerini 
bombardıman etmiştir. Kale· 
ler mukabelede bulunmuştur. 
Bu aırada Japon harb gemi· 
lerine taarruz etmek üzere Çin 
tayyareleri havalanmışbr. Tay· 
Jareler Japon gemilerini ha· 
lara utrattıktan sonra dön· 
llliiflerdir. Kalelerin de basa· 
ra . uğr&mlf olduğu tahmin 
edılmektedir. 
ş.p.,, 14 (Radyo) -

.kpoo orcluawıwı söz söyle
llliye aalilıiyettar bir generali, 
lllnbasamabn iptidasından bu· 

kadar Çinlilerin 20 bin 
IDlktul ve 30 bin mecruh 
Verdiklerini söylemiştir. 
Honıkong, 13 (A.A.) -

Japonların civardaki bir takım 
"'&tabkem mevzileri bombar
... eöİllteft I081A 8İU kör• 
fezinde gene karaya asker ih
raç etmiş olduklara haberi 
ÜZerine bütün şehirde büyük 
bir pleyan başgöstermiştir. 

Henüz teeyyüd etmiyen ha
berlerden ihraç hareketinin 
lllühim miktarda Japon gemi· 
lerinin hep bir araya gelmesi 
_.ctile yapılmış olduğu ve 
bu gemilerin arasında üç kru
~ör balunduta beyan edil· 
lbektedir. 

lngiliz bahriye makamata bu 
haberin hakikate muvafık ol
lllaaı pek mümkün olduğunu 
beyan etmekle beraber henüz 
te,İd eder malUınat almamış· 
ltrdır. 

iyi mal6mat almakta olan 
lllehafil Japonların hed~fi Can· 
ton-Kovloon demiryolu mmta· 
,:..nı işgalle Honglcongt: 

Çin taggarecileri 
dahile levazım ve mühimmat 
gönderilmesine mani olmak 
olduğunu beyan etmektedir. 

lngilizlerin Thracian muh
ribi Japonların ihraç ameliyesi 
yapmış oldukları mahalle yakan 
bulunan Svatovdaki lngiliz te· 
baasını tahliye etmek üzere 
hareket etmiştir. 

Svatovdan gelen haberlerde 
Japonlarm ihraç hareketlerinin 
tardedilmiş olduğu ve Çin 
memurlarının Japonların Çinin 
cenup sahillerine nüfuz etmiş 
olduklar.ına dair bir guna ma
lumat almamış oldukları bil
dirilmektedir . 

Tiyençin, 14 (Radyo) -
Ôrfi idare imtiyazla mmtakada 
kaldırılmıştır. Burada artık 
Çin askeri kalmamışhr. Pekin
Tiyençin şimendifer münaka
latı başlamıştır. 

Şanghay, 14 (Radyo) -Ja· 
pon kuvvetleri Yatung mev· 
kiini işgal etmişlerdir. Bu 
kuvvetler burada Çin kuvvet-
lerine mühim bir darbe vur· 
muşlardır. 

Japon generalleri; son yan· 
gmların Çinliler tarafından 
çıkarıldığına söylemektedirler. 

Sanjinin şimalinde şiddetli 
harpler devam etmektedir. 
Hava kuvvetleri de harbe işti· 
rak etmektedirler. Bir Çin ta
buru tamamen mahvolmuş ve 
bir Japon tayyaresi düşürül
müştür. Her iki tarafın zayiata 
bin maktul tahmin edilmek
tedir. 

Çin tayyareleri dün Şanghay
daki Japon harb sefinelerini 
bombardıman etmişlerdir.San
tral Niyuza göre beş sefineye 
bombalar isabet etmiştir. 

Uluslar Sosyetesi 
Konseyi toplandı --

Beı aene eoora bu harabelerden • 
eser kaım.yacağ• meydanda duru· Protokol un metni l zmirde 

•• 

yor. Bu muvaffakıyet iee, progra· - Btıfı 1 inci sahifede - Bir ( Kög demircisi ve lcöıg 
ruıo, çalıımanın isabetinden dog· d b yer e ombalanacak ve ba- nanıcuı) geni arıl••or 
muttur. DeYlet merkezinin 'f'e bü· " r "' ~ 
yüklerimizin allka ve müsabareti tmlacaktır. lstanbul, 14 (Hususi) -
ile hu etaalı çalaıma adımlan eeri Protokolun umumi mevzuu İzmirde açılacak olan (lcöy 
halinde devam ediyor. dairesinde Akdcnizde seyrü- demircisi ve köy yapıcısı) mek-

Ef noa gazeteai- seferin emniyeti için, İngiliz tebine, memleketin muhtelif 

b 
ve Fransız donanmaları, Tı- yerlerinden talebe kabul edi-

n'• n ı·r makaleaı·.. ı k reyen denizi hariç olmak üzere ece tir. 
lstanbul, 14 (Hususi) - Ati· Cebelüttarıktan itibaren Malta Berlindeki heye ·imı·· 

nada çıkan Etnos gazetesi; •----• kad ı d · · .. 
IUlll&lana ar 0 an emzm Şimal memlaketları·na de 

Türk ihracat mallannm, Yu- i d ve aken eriye yolile Suriye uGrıyacak 
nan gemilerile nakledilmesi sahillerinin kontrolunu üzer· . 
etrafında bir başmakale yazmış lstanbul 24 (Husuıi)- Ber· 
ve bu iıin, çok büyük bir lerine alacaklardır. linde bulunan lkbsad Vekaleti 
ehemmiyeti haiz olduğunu kay· Akdenizin diğer aksamı da, Genci Sekreteri Kurdoğlu B. 
detmiıtir. Türkiye, Yunanistan ve diğer Faikle heyetimizin diğer azası, 
Yugoılav ve Rumen alikadar devletlerin kon.oluna Şimaı memleketlerine utnya· 

verilmiştir. rak buraya döneceklerdir. 

gürqçileri imza merasimi sona erdik- Piyasalarda 
lstanbuldan .. hrlmiza ten sonra, Rusya Hariciye 

geliyorlar Nazan Litvinof memnuniyetini Bir ferahlık lımule gelecelc 
lstanbul, 14 (Hususi) - beyan etmiş, lnıilterc Hari· lstanbul, 14 (Husu11i ) -

Yugoslav ve Rumen güre1Çi- ciye Nazın B. Eden de, güle· Hükumetimizle Almanya ara· 
leri, bugün lzmire hareket et· rek, konferansın bittiğini bil- sında yapılan anlaşma mah-
tiler. dirmiftir. subuna göre, bizden alacaklı 

/htildlciler ilerle- Konferansa ittirak etmiş olan Fransa ve Romanya dev· 
mekte devam olan devletlerden berhangısi !etleri hesaplanna incelemiş 

J l çekilmek isterse, bir an evvel lerdir. Bundan dolayı piyasa-
euİyor armıf.. ı d b' f hl •- h ı diğer devletlere malumat ve· ar a ır era ı~ usu e ge-

Satander, 14 ( Radyo ) - recektir. leceği söyleniyor. 
A8i kuvvetleri Aatoryadaki p (. D k kıtaatı ilerlemektedirler. Protokol ltalya için açıktır. TO aör rİ ar 

Havalann bozukluğu bu Londra, 14 (Radyo)-Niyon Bizim için ne digor •• 
harekete mani olmamıştır. protokolünün imzasından son· lstanbul, 14 ( Hususi ) -

Asiler bir iki mevki daha ra, lngiltere Deniz Bakanlığı, Tarih k~ngresine iştirak ede
almışlar ve bir ihata hareke- Pero kruvazörü ile sekiz dest· cek olan lsviçre Fakültesi de· 

Filistin meselesini tetkik etmek tine başlamıılardır. Aıi kuv· royerden ibaret bir filonun kam profesör Pilcar, bugtn 
vetler L.arubladan iki kilo· derhal Alcdenize hareketini buraya gelmiştir. 

Üzere bir heyet teşekkül etti metre ilerlemiılerdir. emreylemiştir. Profesör, gazetecilere be-
Cenevre, 14 ( Radyo ) - yetinde olmadığım ilave eyle· Milisler, Goterada ıiddetli f,_naız Deniz Bakanlığı da, yanatında, Türklerin, dünya 

Uluslar sosyetesi konseyi, bu· miştir. bir mukavemet göstermek- Atlantik Fran11z donanmasm- medeniyeti kuranlann başında 
gün B. Negrinin riyasetinde Müteakıben B. Delbos, B. tedir. dan 8 torpidonun Akdenize geldiğini söylemiştir. 
toplanmış ve Çinin muhtarasmı Bek ve mandalar komitesi re· Satander, 14 ( Radyo ) - yola çakmuı için emir ver· Popo/o D' /ta/ya 
ruznameye ithal eylemiştir. isi söz söylemiııılerdir. Filis- Asilerin dünkü hareketlerinde mittir. n t • ı y uaza nın n yazdıOt 

Konıey, müteakıben Filistin tin meselesini tedkik etmek 500 Milis silihlarile teslim Selinikte bulunan lngiliz k ı 
ı 

ma a e .. 
meıe esini müzakere etmiş ve üzere Litonya, lsveç, Romanya olmuşlardır. filosu, ansızın limandan çıka· Milino, 14 (Radyo) _ Po· 
bu münasebetle söz alan in- murahhaslarından mürekkep .-----------•• rak Akdenize açılmııtar. 1 
gılterc Hariciye Nazarı B. bir beyet teşekkül etmiştir. T AKVJM Donanmalarm karakol faa· polo D' talya gazetesi; ispanya 
Eden, logilterenin Filistinde Rumi. 1353 Arabi-1356 liyeti, Akdenizde başlamışbr. Başvekili Negrinin konsey ri· 
deruhte etmiş olduğu vaifeler Şeyh Rıza haini J.:ybll 2 Recep 9 lstanbul, 14 ( Hususi ) - yasetinde bulunmasından bab· 

Y t ki d 1 
sederek: 

hakkında uzun beyanatta bu- ap 1 arm an P tman Vekiller, yarandan sonra Tarih 
luoduktan sonra, Araplarla olduQunu s6y1Uyor.. Eylul kurullayı münasebetile lstan- "Madamki ispanya cumhu-
Yahudiler arasında husule ge- lstanbul, 14 (Hususi) - !1 15 1 bula geleceklerdir. riyeti resmen tananmakta ve 
len ihtilaf yüzünden, lngilte- Tealim olan Şeyh Rıza; ver· ., ; Vekiller Heyeti, bugün Baş- bir hükumet telakki edilmek· 
renin artık Filistinde yapacağı diği ifadede, karla ovalarda 7 7 bakan General ismet lnönü- tcdir; şu halde Pariı bona-
bir iş kalmadığmı beyan ey- yaşıyamıyacatana anladıktan r b nin riyasetinde iki defa top- sında Madrid parasile Franko 

ANADOLU lem iş, Filistin projesinin, Ulus· sonra Ovacık ormanlanna ve 'r'GTf am a lanmış, ve Niyonda imzalanan parası arasında mevcut büyük 
~ lar sosyetesini alakadar etti- oradan da Kemaha inerek protokol hakkında Hariciye kıymet farka nedendir? 

__ G~ü!!"'n'!"'lu!"""k_ı_iy;..asal~-g;..az_et_e __ 
11 

ğini, bu münasebetle Uluslar Erzincana gelditini söylemiı, Vekilimiz B. Rüşdü Arastan Paris borsasında General 
SUip •• batyuganı sosyetesimn muvafakati olma· yaptaklanndan pişman oldu· gelen maliimat etrafında mü- Frankonun parası, cumhuri· 

Haydar Rilfdü ÖKTEM dan hiç bir şey yapmak ni- ğuou beyan eylemictir. zakerelerde bulunmuş, lizım yetçi ispanya parasından yüz 
llaaam1 mori...at •e •uı ~-1eri 7 l .. ıiııimiilıiiimlıiıııiıiiiiililllİ••••I 1 tal' t 
~. ,- , ~ ~~~~~~~~~----------------~~~~~~ ~m ~aıwrm~~ ~z~tim~~~ • ._iri: Bamm Nazh• Çançar ~ ...---.......... _ ......................... ._. .........._= - lzmirlilere Müjde .., 

lsaür ikinci Beyler aokağı Halk Operetı• 
C. Balk Partiai binan içinde F o DA 

ı::~·.!;~:p:=~os UAR GAZIN SU Fuar Tiyatrosunda 

ır~~lb=J.!o. Aç Büyük Varyete lzmırcı:~.:kı:= olarak 

Yabacae ..... ~_~stl;;L~.c1ır,eearn•lik Denı·z Havası ,__ ....... Pattadan getirtilen artistlerin nefis numaraları ·Macar k6paklarinln hay-
ppale ....,.ı •• 25 kU1'111blJI rata tayan marifetleri • dünya bisiklet tampiyonunun akılları durclu-

j racak cambazhkları. 
A&U>0Ll111At&U.s1NDA 

BAsn.ıoŞTIB Bütün bunları örmek i in Fuar gazinoıuna ko unuz! 
................... _. ........................... iıiiııiııii .. .. 

• 

Biigii/c Operet 3 perde 
Orkeıtro • M. KAPOÇHLLI • BALE 

Biletler : 12 den itibaren satılar • 



Amerika mektupları: 

Cinde 500 milyon 
dolar sermayesi var! 

Amerika umumi efkarı bugün Çin 
lehine gözüküyor .. 

Çinde bir şehir çarşısı 
Nevyork, (Hususi muhabiri· 

mizden ) - lstanbulun Mah· 
mudpaşa yokuşunda ufak te· 
fek şeyler satan gezici esnaf
lar müşteri çekmek için •Çin 
i~i, Japon işi, yoktur bunun 
eti. diye bağırırlardı. Bir ay
danberi Çin işi, Japon ışı o· 
kadar gümbürdedi ki, eşini 
lıpanyada d.a bulmak kabil 
dekil... •Peyping. ve "Şang· 
hay. da meydan alan •ilanı· 
barbıiz,. muharebeler, Birleşik 
Amerika hükumetini lngiltere 
kadar alakadar ediyor. Halk 
ispanyada gelen geçenleri 
içüncü dereceye attı. Bunun 
aebcplcri var: 

Çincle Amerikanın her tara
fından binlerce kişi var, bugün 
bayatları tehlikede; üçü öldü. 
Kan fışkıran Şanghayda Ame
merikan askerleri var. Biri 
öldü, on yedisi yaralandı. 
Yalnız Şangbayda Amerika 
şi:-b•+lerine ait 500 milyon 
dolardan fazla emlak ve eşya 
var. Senede çevrilen alım sa· 
tım iıleri buna niıbetle büyük. 

Amerika hükumeti geçen 
ıene bir kanun yaptı, bu ka· 
nunla bitaraf kalmağa mec· 
burdur. Bitarafhj'ı korumak 
için muharebe eden taraflara 
harbe yarıyacak mal ve para 
ve adam göndermesini yasak 
etmesi lazımdır. Bitaraflık ka· 
nunu tatbik edilirse bundan 
ziyan edecek Çindir. 

Çinin zarar görmesi Ame· 
rika menfaatine karşıdır. Ja· 
ponya harbi kazanırsa Ame· 
rikanın Çindeki menfaatleri 
kaybolacaktır. Bunu burada 
bükQmet, maliyun, sınaat ve 
ticaret adamları gibi ahali 
dahi biliyor. 

Yanan Şanghay, kavrulan 
Peyping, sarsılan Seddi Çin 
(çin duvarları], tehlikeye düşen 
Mongolya Amerika harici si· 

yasetini "çetrefil" bir yola 
düşürdü. işte bunun için bu· 
gün Amerikamn başlıca ala· 
kadar olduğu mesele ilanı 
harbsiz Çin ve Japon harbidir. 

Henüz resmi ilanı barb ol· 
madığından hükumet bitaraf
lık kanununu tatbik etmiyor, 
yalnız tehlike yerler.inde bulu· 
nan Amerikalıları suya sabuna 
dokunmadan kurtarmağa çalı
şıyor ve evvela kadın ve ço
cuklara yardımını uzatıyor. 
Amerikalıların Çin veya Ja
pon ordularına iştirak etme· 
melerini idareten ilin ediyor. 
Bununla beraber Amerika umu· 
mi efkarı Çin lehinedir. 

Amerika bitaraflık kanunu 
başlıca Amerikalılann Avrupa 
muharebelerine iştirak etme· 
melerini temin etmek için ya· 
pılmıştır. Hariciye iıleri büro
sunun ileri gelenlerinden biri· 
nin sölediği söz buna bir işa
rettir. Nevyork Tay.mis gaze· 
tesine göre bu zat: "Mümkün 
olduğu kadar bitaraf kalmak 
için bitaraflık kanununun tat
bikini tehir ediyoruz. Demiş· 
tir. Yukarıda söylemiş oldu· 
ğumuz gibi Amerika bitaraf· 
lık kanununun tatbiki Çin aley
hine ve Japon lehine bir ha· 
reket olur. Bir memleketin 
aleyhine ve diğerinin lehine 
olan bir hareketi bitaraflık ile 
nasıl tevil etmek kabil olur. 

1 

Bilhassa Çin aleyhine tat· 
bik edilecek bir Amerikan ka
nunu Çindeki Amerikan men
faatlerine karşı neticeler verirse 
buna garaipten bir nümune 
demek lizımgelir... Parantez 
arasında şunu ~ikretmek icab 
eder: Amerika Uzak Şark 
muharebesine karışacak olursa 
sarfedeceği insan, para ve mal 
bugün Çinde bulunan insan, 
para ve malından daha çok 
fazlasına çıkacağı hesab edil· 

Ciizli Cihangir 
_53_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

Dedi. 
-Marsa esrarımı tevdi ede· 

bilecektim. 
Lidyanın zihninde sanki 

bir ıimşek çaktı ve oldukça 
amirane bir sesle: 

- Marsın mCAİ arkadaıı 
profesöre ayni muameleyi ya· 
pabilininl 

Dedi. 
Boris bu talebe birdenbire 

cevap vermedi. Fakat sonunda: 
- Pek ali böyle yapaca· 

jıml. 

Dedi. 
- Boris, benim bir fikrim 

var. Profesör Rozu beraber 

getireyim, olmaz mı? 
- Pek ili o da beraber 

gelsin. 

- Fakat sesin çok zayıf 
geliyor, ne var? 

- Mühim birşey yok .. Ken· 
dimi biraz yorulmut hissedi· 
yorum da .. 

- Kendini topla, biraz 
gayret et, yanına geliyorum 
artık. 

- Teşekkür ederim, Lidya, 
teşekkür ederim. 

- Allaha ısmarladık Boris, 
hemen hareket için bazırhta 
bqlıyorum. 

ANAOOLU 

Fuardan riJportajlar: 

inhisarlar idaresi 
Feci bir kaza paviyonunu görünüz! 

••• 
Bir yolcunun sol 

kolu koptu 
Urlada feci bir otomobil 

ve otobüs müsademesi olmuş
tur. Mehmed oğlu şoför Mus· 
tafanın idaresindeki 29 numa· 
ralı otomobil, İzmirden Urlaya 
gitmekte olan 26 numaralı ve 
Ziya oğlu Osmanın idaresin· 
deki otobüsle çarpışmıştır. 
Müsademenin şiddetinden, oto· 
büs yolcularından berber B. 
Osmanm sol kolu kopmuştur. 
Yolculardan iki kişi de hafif 
surette yaralanmıştır. 

Ağır yaralı Osman lzmir 
memleket hastanesine kaldı· 
rılmış, tedavi altına alınmıştır. 
Müsademe tahkikatına devam 
ediliyor. 

Usto.sını garalamış 

F aikpaşa mahallesinde Meh· 
met oğlu Hüseyin, kendisini 
işten çıkaran yemiş mağaza· 

smda ustabaşı Hasan oğlu 
Ômeri sağ bacağından yara· 
lıyarak kaçmıştır. Yaralı mem· 
leket hastanesine kaldınlmıştır. 

/(ü/ürden dolan kaPfa 
Eşrefpaşada Horasancı ca

miinde Recep oğlu Necip ve 

Enis kaptan oğlu Y apr, Mü
minin kahvesinde otururken 

Mustafa oğlu amele Adem, 

kahveye girmiş, bunlara küfre 

başlamış, kızan Yaşar bıçağını 

çekerek Ademi yaralamıştır. 

Alacalc meselesinden 
Buca nahiyesinde Aşağı 

mahallede, Rıza oğlu Mehmet 

ve Ramazan otlu Kanber ala
cak meselesinden kavga et· 

mişler ve Kanber bıçakla 

Mebmedi ayağından yarala· 
mıştır. 

Attan dli )müş 

Göztepede Vali konağı 
önünde Ali oğlu Mustafa, at· 

tan düşmüş, sol kolu ile ba
şından yaralanmıştır. 

Bulgarca kögiinde yangın 
Cumaovası nahiyesinin Bul

gurca köyünde bakkal Bay 

Abidinin dükkanında gece 

gece yangın çıkmış, dükkan 

tamamen yanmıştır. Yangının 
sebebi zabıtaca araştırılmak· 
tadır. 

mektedir. Bunun için bu yan· 
gmdan ne kurtarılırsa ehvenişer 
ad ve icabında asgari zararı 

kir sayarak bitaraflık kanunu· 
nun tatbik edileceği anlaşal· 
maktadır. 

.. 
* * Lidya, Boris ile muhavereyi 

kestikten sonra telefona koştu, 
profesör Rozu buldu: 

- Bay profesör Roz, dedi. 
Size verilecek çok mühim 
şeylerim var. 

- Verecetiniz haberi bea 
de biliyorum. Çinkii muhave. 
renizi buradan takib ediyor
dum. 

- Demde bütün ıörüştük· 
lerimizi aletiniz vasıtasile ala· 
bildiniz. Muvaffakıyetiniz cid· 
den büyüktür. Verilen kvara 
ne diyorsunuz? Kabul eeliyor 
musunuz?. Benimle beraber 
ıelecek misiniz? 

- Bu, hayatımın en mesud 
bir hadisesi olacaktır. 

- Çok iyi .. Geliniz de le" 

yabat tef crruatını ıöriitelim. 

Burada en zengin mamul ve mah
sullerimizin çeşitlerini bulursunuz 

inhisarlar idaresi pavigona 
Enternasyonal İzmir fuarının lktısad Vekili Bay Celil 

en cazip ve faydalı paviyonla· Bayar, inhisarlar paviyonunu 
nndan biri de, inhisarlar lda· gezetken, Avrupada beyaz ta· 
resinin paviyonudur. Gerek de· raplarımıza büyük rağbet gös
korasyon ve gerekse grafikler, terildiğini söylemişlerdi. 
tablolarla verilen malumat iti· Bizde yeni sayılabilecek olan 
barile inhisarlar idaresi pavi· şarapçılığın bu derece ilerle· 
yonu, herkesi saatlerce meşgul mesi, Avrupada meşhur Fran-
eyliyecek bir şekilde tanzim sız şaraplarına bile tercih 
edilmiştir. edilmesi, elbette övünülecek 

Oraya giren bir ziyaretçi; bir hadisedir. Grafiklerde, şa-
memleketin bellibaşlı mahsul- rapçılığımızın büyük terakki 
lerinin istih1&l, istihlak vazi· hamleleri bariz bir surette gö· 
yetleri ve idarenin bütün müş· rülüyor. Altı yıl içinde gerek 
külleri yenerek başardığı İJleri istihsal ve gerekse istihlak, 
iftiharla temaşa eyliyebiliyor.. akıllara hayret ver.ecele dere· 

Büyük kapıdan girerek biraz cede yükselmiş .. 
ilerleyince, karşınıza içinde Bu binada bir de tuz kö· 
elektrikler yanıp sönen büyük şesi var. Çamaltı memliha· 
bir tablo çıkıyor. Buradaki ok ıımn on ıenelik istihsal ve 
işaretlerini takip edince, par· satış vaziyetini burada tetkik 
maklannızın arasında dumanı edebiliyor&a. 
savrulan bir sigaranın nasıl Dünyanın sayılı tuzlarından 
imal edildiğini görüyorsunuz. biri olan Çamaltı memlihala
Tarladan toplanarak balyr ha- nnda yapılan fenni tesiıatm 
line sokulan tütünler, türlü istihsal sahasındaki tesirini 
şekillere girdikten sonra ince· bu tabloda görüyoruz. Bir 
cik bir kağıda sarılıp, elimize aralık hayli düşmüş olan iı· 
geliyor. tibsalit ve tabiatile ihracat, 

Tütün hakkında, entercssan 934 te tekrar yiibelmete b.f-
bir de grafik var; memlekette lıyor ve 36 da eski vaziyetini 
mmtakalar itibarile tütün sar- rölgede bırakıyor .. 
fiyatını gösteriyor. En fazla Bu paviyonda, inhisarlar 
sigara içilen yer lstanbul mın· idaresi mamulatının istihsal 
takası, bunu lzmir ve cenup ve istihlak vaziyetlerini iki 
mmtakalan takip ediyor. Şark- cepheden tetkik etmek müm-
lılar, buralara nisbetle çok az kündür. Biri umum Türkiye, 
tütün kullanıyorlar. Herhalde diğeri yalnız İzmir mıntakaıı •. 

hayat mücadelesindeki rollerinin ikisini de mukayese edince bir 
tesirinden olsa gerek.. Egeli olmak itibarile sevinçle 

Tütün sarfiyatı umumiyet görüyoruz ki, devlete senede 
itibarile de artıyor. Mesela 42 milyon liralık varidat temin 
931 istatistiğine göre, nüfus eden inhisarlar idaresi mamu· 
başına 540 gram tütün sarf e- latmın hemen hemen dörtte 
dilirken, 936 da bu rakam üçü Ege bölgesinin mahsulüdür. 
745 oluyor.. Yazımızı bitirirken, birşey 

Şahsi teşebbüslerin muvaf· daha kaydetmek isteriz; ida
fak olamadığı bir işi, inhisarlar renin buyıl fuara hazırladıtı 
idaresinin nasıl başardığını şa- sigaraların nefaseti .. 
rapçılık grafiklerinde görü· Fuarda bir lngiliz do.tumla 
yoruz. geziyordum. Kendisine idare· 

* 1 
* .. 

Lidya ve profesör Roz ilk 
transiatlantik ile Ardenyadan 
ayrıldılar. Beraber gittiklerini 
biç kimse bilmiyordu. Hatta 
başvekil bile bundan haber· 
dar değildi. Profesör Roz 
başvekilden uzun bir müddet 
için izin almış fakat izin se
bebleri hakkında birşey IÖ)"' 

lememişti. Vapur Ardenyadan 
uzaklqhktan sonra Lidya ile 
profesör Roz salonda biribir· 
]erini gördüler. Lidya bir tenis 
maçını seyrediyordu. Profesör 
uzaktan Lidyanın güzeI vücu· 
dünü seyretmekle iktifa et· 
mişti. 

Genç kadını harikulade ca
zip ve güzel buluyordu. Fakat 
içinde derin bir merarct ve 
ıstırab vardı. Bu aüzel kadı
nın üzerinde bir bqlcuınm 

tahakküm ve tesahübü oldu· 
ğuna emindi. Ve kendi ken· 
disine: 

- Aşk, herşeyden kuvvet· 
lidir. 

Dedi ve Lidyaya yaklaşarak: 
- Etleniyor musunuz? 
Diye sordu. 
- Sadece tcyrediyorum. 
- Spordan hotlanıyor mu· 

sun uz? 
- Evet •. Genç iken ben 

de sporcu idim. 
- Vücudünüz de Artemi· 

sin vücudünün aynidir. 
- Biraz yürüyelim mi? 
Lidya sıkılmış bir halde 

idi. 
Sakit halde ilerlemif e baş

ladılar. BiTteyler söylemiş ol
mak için, profeıör Roz: 

- Seyahat llQflllluza fİ
der mi? 

15 E,.tel 931 

Minnettarlık! 
MinnettarJıjın arz üzerinde11 

kalktığını iddia edenler pek 
çoktur. Medeniyetin ilerlemesi 
ile minnettarlığın büsbütün 
yok olacağı söylenmektedir . 
Fakat Londrad~ geçen fU son 
hadise, hala minnettarlık his· 
sine tabi olanların mevcudi· 
yetini göstermektedir. 

Londranm maruf zenginle· 
rinden Bayan Mavnt Brovonun 
mücevherleri aşırılmışhr. Za· 
bıtanın yaptığı araştırmalar 
tamamen neticesiz kalmış ve 
Bayan da bu mücevherat üze· 
rine bir bardak sotuk su iç· 
mek lazımgeldiğine kanaat 
hasıl etmiştir. 

Fakat günlerden bir gün 
meçhul bir adam gt"lmiş ve 
Bayana bir paket vermiı ve 
gitmiştir. Bayan paketi açınca: 

Evveli çalınan mücevher· 
lerini, 

Sonra bunlardan fazla çok 
kıymetli bir pırlanta yüzük, 

En sonra bir de mektup 
görmüştür. 

Mektupta şunlar yazılı idi: 
•Sayın Bayan; mücevhera· 

tınız bana çok ugurlu gel· 
mişıir; bunları çalıp bir ku
yumcuya az bir fiatle sattık· 
tan sonra Montekarloya gittim 
ve bu para ile pek, pek çok 
para kazandım. Bunun için 
Londraya döndüm, mücevher· 
lerinizi sattığım fiate nisbetle 
çok pahalıya sahn aldım ve 
size iade ediyorum. Vüzük 'te 
naçiz bir hediyemdir .• 

Nasıl, hırsızın minnettaThğı 
şayanı dikkat dej'il mi?. 

/ngiltere • /talya 
MDzakereleri hakkmda 

mDllkatlar 
Londra, 14 ( Radyo ) -

Kont Ciıno, lngilterenin R~ 
ma maslahatgüzan B. fngrem 
ile birkaç mülikat yapm!Ştar. 
Cumartesi günü yapılan uzun 
bir mülakatta lngiliz· ltaiyao 
müzakereleri göriişülmüştir. 

nin bu ıipralarıadan bir tane 
verelim. Siprayı yaktıktaıı 
ve bir nefes çektilctea sonra 
birdenbire durdu ve rüzüme 
baktı: 

- Bu nasıl aiıara? dedi ve 
ilive etti: 

- Diinyaaın hiçbir tara· 
fında, batta Türki1ede bile bu 
derece nefiı, bu kadar züzel 
kokulu bir sipra ~edim. 1,
te Londra piyasasını bir anda 
kapbyM:ak ıigaralu. Niçin 
bunlardan bizlere de gönder· 
miyonunu? 

lngiliz, sanki bir daha bu· 
lamıyacakmıı gibi ıigaruuıı 
bitirmekten korkuyordu. Tü· 
ten dumanlardan bile istifade 
etmek istiyordu. 

Diye sordu • 
- Bir vakitler çok hOfu· 

ma giderdi. Çok 1eyahatler 
yaptım. 

- Neden hep mazideD 
bahsediyorsunuz? 

Lidya bu suale cevap ver 
memek için bahaneler ihdal 
etti. Profesör: 

- Sizin MI ile alikanaJI 
kestiğinize hükmetmek icap 
edecek. 

Dedi. 
- Bellci de böyledir. Ri~ 

ederim batan cinete bakınılt 
ne garib bir tekil alda, de
ğirmilikten çıktı. 

- Evet.. Çok garib bir 
bal. Daha dotru111, altaa, 
atqten ve aiilden mürekkep 
bir kokteyl 

- Profesör, 'lizİn tair ol· 
-s. .. ..,-
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!!ir genç_ kızın anlattıkları 

Beyaz. kadın ticareti 
ZAVALLI KIZ, NASii KANDIRILMIŞ? 

~~----------~~-Şebeke içinde aşık, doktor, papaz rolü oynayıb da 
bu denaeti işliyenler bile vardır 

Beynelmilel muahedelere -~~ ....... --....., 
istinad etmesine rağmen be· 
Yaz et [kadın] ticaretinin önü
ne geçılememıştir. Kadın tica
rc:ta yapanlar ekscı İ) a beynel· 
Dıilel sergüzcştçilcrden 01ürck
kep kuvvetli ve teşkilatlı şir
ketlerdir. 

Bu şirketlerin en kuvvetli
leri Londrada itulunmaktadır. 
Daha doğrusu, kadm ticareti 
borsası Londradadır. Alıcı ka
dın ticarethaneleri cenubi Ame 
rilcada, bilhassa Ariantindedir. 
londradaki kadm tacirleri de 
ancak kumusyoncu vaziyette
dirler. 

Boynea·Ayreı ve Riyo dö 
Janeyroda kadın ahp satan 

büyük ticarethane ve müe;;;:"' 
leler vardar. 

lnriliz gazetelerine göre, 
Ceaubi Amerika beyaz kadın 
r 1<:areti nam ve hesabına her 
'-e AW11paden binlerce kız 
~kadın kandmlarak veya 
. •rak Amerikaya 1evke

di1ınelctedir. 
Son zamanlarda Londara

dtıti •beyaz et,, ticaretçileri 
~ndaa Amcrikaya gönde
tilnıiı ve nasılsa kendisiui bu 
~talthanelerden kurtaruuş olan 
ır lnailiz mı bu buaUJta ıu 

"-liı.Mtı vermektedir: 

d •Avrupanm her memleketio-
e beyaz et ticareti ile lftel• 

1\11 tacir, kumüsyoncu, acenta 
~trdıri bunların muhtelif şekil 
".' lllealeklcr altmda asıl işle· 
~i görürler; bazı yerler.de 
~lbnın mahsulü dört kızım 

ltiri ütüne by9ettiği için 
~ ınevcudiyetni haytr ve 
~ta. bilhasia genç kız-

iyilik yapmapmağa bu· 
~İf ağır başla bayanls 
~'""e, bulan fakirlere yar· 
b· eclma 4.harlar uatancla. 
) ar ltıımı kızların kalbini avlı· 
: hovardalar mahiyetinde 

alh ve gizel kızlan tuzağa 
~nnete çalışırlar. Hatta 

Unlar .aı-aıında vaizlik yapan 
hı.zıar bile vardır!. 

8-i evveli 11k, zenain ve 
~ bir tleliknlı bawt• çı· 
"-Uı ve bir uanambueye mal 

.. 

Zavallı bir kız, allıgarak başından geçenleri anlatıyor 
etmek iater göründü. Hayata- cemiyeti adamlara yaptırdılar. 
mın en buhranla bir safhasm- Ben hakiki vaziyeti ancak bun
da bulunduğum bu sarada im· dan sonra anlayabildim. 
dadıma ihtiyar bir doktor ye· Boyne Ayreste kadın tica-
tişti ve: retbanelerinin kendilerine mab· 

Ben beynelmilel düıkün kız· sus hususiyetleri vardır. Me
lan kurtarma cemiyeti men- seli bir müessese münhasıran 
subuyum. Maceranızı biliyo- '"ıarıım et,., diteri sadece 
rum. Zabıtaya da şilciyet ede· .. esmer et., alır ve satar! .. Sa-
ceğinizden haberdarım. Kızım, nfm et. ticarethanesinin mal
zabıtaya müracaat kaybolan lan ekseriyetle Almanya ve 
iffet ve şerefinizi iade edemez. lskandinavyadan gelir. Esmer
Ben ıizi cemiyet namma Aaıe- )erin de derece, derece Alc
ribya göndereceğim. Müzik deniz, Asya, Amerika ve Hin· 
biliyoreunuz, değil mi? Ne ali distandan geldikleri muhakkaktır. 
sizi öksüzler yurdunda müzik • 8P.n kendimi bu batakba
muallimi olarak istihdam ede- nelerden kurtarmak için bir 
riz. Bir müddet sonra da na- çare bulabildim. Ticarethaoe
muslu bir talih çıkar, sizi ev- ye arasıra gelen bir zabıta 
lendirir, bct~riyete sizi tekrar memuruna kendimi sevdirdim. 
kazandırmaş oluruz!. Bu adam, müesseseden mun· 

Dedi. Beni zabıtaya tiki· tazaman aylık ahyordu. Adam· 
yelten vazıeçirdi. Amerikaya, cağız, oldukça yaşlanmış idi. 
Boynes Ayrese sattı. Gerek Kendisine iJık olduğumu inan
fık adam, gerek hayırkar dok· dırdım. Bir gün boynuna sa· 
tor beyaz et ticaretinin Lon· rılarak beni bir lokma paba
dra simsarlarından başka birer sına buradan çıkarmasını ve 
kimse değildiler. kendisioe basr~tmeıini rica 
Boyneı Ayrese vardıtım za· ettim. Ricamı kabul etti; bana 

man, vazi) et beni daha fazla bir oda tuttu. Fakat bir hafta 
korkuttu. 7.abıtaya müracaa· aoora bfeai kuısuz buldu. 
tıma meydan barakmadalar. Çünkü ben lnıiliz konsoloı
Puaport muamelemi bu hayır baneıine iltica etmiı idim.,. 

Af ili Mehmed Eskiıehirıle yakalandı _____ ,_ 
Bu sabıkalı lzmir polisi

ni çok uğraştırmıştı 
Hatta iki tabancasını çekerek 

polis üzerine ateı etmiffİ 
lzmir zabıtasını uzun zaman 

işgal eden ve Tepecikle Bur
nava civarında po1islcrle mü· 
sademede bulunan sabıkah 
Afili Mehmet, nihayet Eskişe· 
birde jandarmalar tarafından 
yaklanmlfbr. Afili Mehmet 
gözü pek bir sabıkalıdır. Kar· 
şıyaka civannda bazı dükkan· 
lan soyduktan sonra yakalan
m&.1 ve Karııyak polis komi· 
serliti nezarethanesinden ad· 
liyeye sevkedilmek üzere iken 
ıece nezuethan peoçelllİladen 
atlamata ve bçmağa muvaf· 
fak olmuflu. Afili Mehmet 
zabıtaca takibe baılanınca bir 
gece T epecıktc tertibat alan 
polis -nemurlarile karşılaşmış 
yakatanacağı sırada belinden 
çıkard\tı bir tabancayı ateş 
etmete b..ıamlf, bu ıilihtaki 
..,.i* bitiace ikinci bir 

--
tabaaca 4aba çık.mat Ye ateş 
cdc:r• zabltaDUl eliodc.n kaç· 
IB'lb. 

lzmir polisini uzu ;zapaan 
itıal eden Afili lılelame.di ya· 

kalamak için .IMm polisler, ço· 
ban kıy.afetinde Buca ve Bur· 

ltflft ıhavaliainde giniel'CC 4o
iafmt,&.r.dt. Z.bttaya lıtu kadar 
işgal eden Afili Mebmedin 
yab1anmal'I için ci.• vili· 
yetlere tamimler pderilmifti. 

Nihayet kendisi Eakitehirde 
jandarmalarımuı: tarafından ya· 
kalanmıftU'. Eskioebir Emniyet 
müdürlüğiinün iş'an üzerine 
müddeiumumilik, maznun Afili 
Mehmet hakkında ikinci sorgu 
bikimliğince keaileo tevkif 
müzekkeresini, dün Eski.tehire 
pdermittir. Afili Mehmet, 
yakında lzmire ıetirilecek ve 

• 

Vil8divostokta 
tevkif olunan gemiler 

Spor2dair 
Şu bizim spor efkan umu

miyesine hiç diyecek Y<?k 
doğrusu. Nalmcı keseri gibi 
hep kendi tarafma yontar. 
lstanbulda da böyle, Ankara
da da biyle, Vanda da, Çe
mişgezekte de böyle .. 

Japonya bu gemilerin tevkif ini prote•to 
etmİf ve ıerbeat bırakılmasını istemiıtir 

Değişmez bir kanun halin
de, değirmenin oluğunu hep 
kendimize çevirmek istiyoruz. 
Şu bir iki günlük maçta da 
bunlara yeniden şahid olduk. 

Hep galib ~elmek istedik. 
Boşa giden bir şut olunca: 

- Aaaahl 
Diye diye, misafir kale ağ

larına takılan bir topu gö
rünce: 

- Yaşşşşaal 

Tokyo 13 (A.A.) - Hari
ciye nezareti namma söz söy
lemeğe selihiyettar olan bir 
zat, Japonya ile İtalyanın KO· 

miterne karşı bir misak akdi 
için müz11kerelere girişmiş ol
duldarına dair Japon gazete
lerinde iÖrülmüş olan haber· 
lcri tekzib etmiştir. 

Mumaileyh iki memleket 
arasında ticari bir itilifname 
akdi için müzakereler cereyan 
etmekte olduğunu teyid et· 
miştir. 

Bu zat, Moskovadaki Japon 
sefirinin Japon gemilerinin 
Vladivostok açılclannda mev-

kuf tutulmasını Sovyet hüku
meti nezdinde protesto etmiş 
ve onların hemen serbest bı
rakılmasını istemiş olduğunu 
haber vermiştir. 

Sovyet makamatmın bu ge· 
milerin Sovyet karasularına 
girmiş oldukları suretinde ce· 
vab verdikleri söylenmektedir. 

Diğer traftan ayni zat, Bay 
Kantchbull Hugessenin yara· 
lanmasile neticelenen hadise
ye ait tahkikatın hitama ermif 
olduğunu yalnız lngiliz ıne· 
murlan ile birlikte bazı nok· 
laların teuviri icab etmekte 
bulunduğunu söylemiştir. 

Avazelerile; bizim kalede 
bir gol olunca: 

- Tüüüüh, gene oldul 
F eryadlarile ortahjı ayak

landırdık. Bizim çoculdann 
herhangi bir ııkası, bir ha
tası, tribünlerden binbir küfre 
mal oldu. Kadı kızında bile 
hata vardır, derler .. Top de
diğimiz nesne ile bacak de
diğimiz marifetin her zaman, 
mutlaka emrimize boyun et
mui imkinı ol111adığ1na göre, 
onlardan da bata çıkacaktır. 

Çekoslovakyanın banisi 
Mazarik dün öldü 

Ankara ve lıtanbulda da 
bizim çocukları, ayni (yuuuh) 
feryadları kovalar, dururdu. 

Bana öyle ıeliyor ki, saba· 
ya girerken hepimize birer 
ıükut şınnıası yapmak lizım· 
dır. Oyuncuları ıirazeden, 
oyunu baştan, ayaktan çıka· 
ran, kusura bc1kılmasın amma. 
bizzat ıpor efkin umumiye· 
ıidir. 

• •• 
Y elkeo yar11larmda üçüncü 

ıeldik. Dördüncü ıelmediji
mize tikredelim. 

Dün, bir arkadq şöyle 
diyordu: 

- Gelecek yd Ankara 
mıntakaat yelken, kürek ve yüz· 
melerde ikinci çtkana hiç .. .
mayalım. Biz deniz kenannda 
otururuz amma, deniz sporunu 
tayfalarla liman reislerine bı· 
rakarız. 

- Başı 1 inci salıi/ede -
Elektrik limbalan, aiyah tül· 

lerle ötili oldup halde batü.o 
gOn yaomııtır. 

Mauriğiu ptotu, billlerce halk 
ı.rafındaa kqphlm1fbr. 

Prag, 14 (Radyo) - Muarijin 
cetedi, ölümin vukuundan biru 
sonra tahnit edilmio ve yhilnftn 
mukeai ahnmııtır. Caed, bunu 
milleakıb te,hir edilmiıw. 

Ceusc, eaü mabuibler tara· 
fından ihata edilmit oldup halde, 
biolerce balk tarafıadaa ıı:iyaret 

ediliyor. 
Muarilin eon nefealerinde, 

Cumboıreiai B. Edvar Benee, Baı· 
9'ekil B. Mi... O~ uırlar, 

parllmeDlo niai B. Saımaç ve Çe· 
koal.Yaky.... Londra Mf iri bulıı· 
oaa mllevef C.nw oğla jaa Mau· 
rik hasır bulunmatlarcbr. 

Cenaze, şatodan yaran (bu
gün) meşalelerle Praga nakle· 
dilerek, gelecek hafta Sah 
günü büyüle merasimle gömü· 
lecektir. 

Cenazede, bütün devletlerin 
mümeuilleri bulunacaktır. 

B. Maıarik (Lani) tatosu
nun küçük mezarhğına ve zev· 
eminin yanma defnedilecektir. 
Devlet reiılerinin ekserisi, ta· 
ziyet telgrafları çekmiılerdir. 
J,tUteveff•nın lercDmei hali 

B. Maı.arik, 1850 de Çe· 
koılovakyanın küçük bir kö· 

• • • yünde dopuıtur. Babuı, bir 
Birkaç kiti maçtan dönü· malikanede yük arabacısı idi. 

yorlardı; birili ,öyle diyordu: Validesi, Viyanada bir evde 
- Ne güzel oynadılar bi· qçılık yapmakta idi. Fakir 

zimkiler, lıtaabul kalesini tul valdCai, maaşlarından arttar
Y•imuruna tuttular?. dığı para ile çocuğunu altı 

Diter biri p cevabı ~erdi: yaımda iken köy mclcteble-
- Palavranın lüzumu yok, rinden birine verdi. 

marifctiıuiz meydanda duııJ- Mazarik, 15 yaşlarında iken 
yor. Bir avf.I yiiı kuqun sıkıp bir demirci dükkanına çırak 
iki ördek avlarsa ona avcı olarak giridi ise de, okumak 
demeılerl Çündi/c arzusunu yenemediğinden, vak· 
----------- tini mütalea ile geçirmiı, 26 

F ranaada yaı1annda üniverıiteye girmete 
Kıt batladı muvaffak olmuı ve pek ya-

Paris, 14 (Radyo) - Fran· kanda, ilk eserini neıreylemiş
sada lcı• başlamıştır. Bir so- tir. 
tuk dalgası Fransanın birçok Mazarik, 1882 senesinde, 
yerlelerinde büküm sürmekte· Prar üniveniteeinde profesör 
dir. Vojlarda kar yatmata olmuş, o vakittenberi siyasete 
başlamıştır. Alp sırtlarında da karışmıştır. 
icar vardır. Bazı yerlere de 1909 seneşiode Çek milli 
yağmur yatmaktadır. partiıini teokil edea Muarik, 

D Ş h yanıbaşmda, o zamaı;ı pek 
r. a t ıcoç olan şimdiki reiıicumbur 

Gelecek ag Biilcreıi zl,6ar.d B. Edvar Bencai buJmuJbır. 
eti ecele 

Bükreş, 14 (Radyo) - Dr. Maarik, 1891 senesinde 
Şabt Tqrinievelde Biibeıe Avusturya. Macaristan parli· 
gelecektir. Bu ziyarette, Ro· mcntoaunda saylav olmuı, da
manya ile ticari meaeleler üze· ima büyük bir cesaretle siyui 
rinde müzakereler olacalcbr. fikirlerini ortaya atmıı ve Bos-

na • Heraek ilhakaoa muarız 
mahkemeye verilecektir. lzmir kaldığından, biyaneti vataniye 
civarında harıaılık yapan ve ile itlwn olunmuıtur. 
poliae ıilih atan aabıkaboın 1914 1e11eai'1de patlıyan 
mahkcmuine kıaa .bir zaman· wnwni harb, Mazarik için bir 
da bqlanacakbr •• fınatt&. 

Avusturya-Macaristan impa
ratorluğu inbilil ettikten son
ra, lsviçreden Londra, Pariı 
ve Romaya seyahatler yaparak, 
galip devletler nezdinde Çe
koslovakyanm istiklali için 
teşebbüsatta bulundu. 

Umumi barb devam eder· 
ken, Amerikada teşekkül et· 
miş bulunan {Çek milli kuv· 
vetleri) reisi bulunan Maıarik 
beryerde Çek milleti namana 
söz söylemek salahiyetini haiz 
bulunduğundan, müstakil bir 
Çelcoslovalcyanm teeesüsüne 
muvaffak olmuf, bin dokuz 
yüz on aekizde 60 yaıında 
Çekoslovakya devletinin ba
şına geçmek üzere Amerika
dan muzafferen Praga gelmişti. 

Mazarik, müstakil bir Çe
koslovakya teşekkül ettikten 
sonra, en büyük hakları köy· 
lülerc vcrmiıti. 

Mazarik, ölünceye kadar Çe
lcoslovalcyanm Cumhurreisiydi. 
Fakat, ihtiyarlığı hasebile, 1935 
senesinde yerini, ençok ıevdiği 
mücadele arkadqlanndan B. 
Edvar Benese terketmiıti. Fa· 
kat Çek milleti, onu ebedi 
baliskirı olarak tanımıı ve 
eskisinden daha fula ona 
batlı kalmıştı. 

Mazarik, ayni zamanda Uluı· 
lar Sosyetesinin en hararetli 
taraftarlarındandı. Bu sebeble, 
Mazarikin ölümü, Avrupanm 
her tarafında oldujıı gibi, 
Cenevrede de derin bir teea· 
sür uyandarmıştır. 

Alman yatla 
Kara, deniz ve hava 

manevralar .. 
Berlin, 14 (Radyo) - Al

manyanın kara, deniz ve bava 
kuvvetleri manevrası busene 
geçen senelerden daha ehem· 
miyetli ve üç yerde olacaktır. 
Meklemburg ve Bolezyadan 
başka Baltık sahillerinde ya· 
pılacak manevralara büyük 
kuvvetler iştirak edecektir. ilk 
defa olarak üç kolordu Von 
Blomberıin ıdareıinde hare· 
kete ıeçecektir. Hariçten bir· 
çok askeri heyetler gelecektir. 
İngiliz Mareşalı Sit Siril De· 
lin de geleceği söylenmekte
dir. Macaristan, Avusturya ve 
Lehistan mümessilleri de ha· 
zar bulunacaklardır. Atqemili
terler de davet edilmiılerdir. 

Hitler-Muuolini mülikab da 
bu sarada olacak ve manev· 
ralarm bir kısmına iki hüku· 
met reisi de iştirak edecektir. 
Bu manevralarda, son ıiıtem 
Alman silahlarının tecrübeleri 
yapılacaktır. 
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OORSA lzmir Muhasebei Hususiye 
d··rlüğünden: 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

İkbal ve Harsa paşa veresesine ait emlak ve akar 
ter akim ..,agi borcu olan 1280 lira 30 kuruşu vakti zarı 

K. S. tavsiye eylemedikleri cihetle tahsilat komisyonunun 2ı 

Doğan, nihayet Dokanın kılıcını dü
şürerek üzerine bastı 

538 Alyoti bira. 16 
456 Ü. Kurumu 14 75 
369 Vitel 15 50 
324 M. J. Taran. 14 50 
184,5 Ş. Rıza Ha. 14 75 
140 A. R. Üzüm. 15 

19 50 tarih ve 179 No. lı kararile işbu vereseye aid 1 inci Kı 
19 50 tramvay caddesinde 610 No. lı evin mülkiyetinin s 
18 75 borçlarının temini tahsili tekarrür eylemiş ve vereseni 
17 leri malum olmamasından kendilerine tebligat yapı ' 
18 50 olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfi; 

17 50 olunur. 15 19 3207 
Dorota çok nazik davrandı: 
- Zaten buna hacet yok 

-dedi- insanın asaleti çehresin· 
den ve hareketlerinden belli 
oluyor .. Şimdi, beni dinlemek· 
liğinizi rica edeceğim: 

Kalacağınız müddetçe, bu· 
rada benim misafirim olacak· 
sınız. Ancak; fazla kalmamak 
şartı ile .. Çünkü size şunu da 
söyliyeyim ki, Doka, bu me· 
seleyi hala unutmamıştır. Tah
kikat hala devam ediyor .. Sa
rayın avlusunda ve içinde gizli 
yollar arıyor. Galiba, kendi 
şahsının başına da bir iş gel· 
mesinden korkuyor. 

lrini, Mehlika, Doğan biri· 
birine baktılar. 

Dorota devam etti: 
- Yoksa, sizi ilelebet ya· 

nımda görmek beni çok mesud 
edecekti. 

Hepsi d~ koltuklara otur
muşlardı. Doğan, etrafı ted· 
kik ediyordu. Bu odada bir 
gecelik macerası vardı. 

Artık rahatla oturmuşlardı. 
Biraz sonra dilsiz bir hizmetçi 
kız gelmiş, ortada zengin bir 
masa kurmuştu. Dorota, tama· 
mile samimi ve güvenilebile
cek bir sima taşıyordu. hiç bi
rinin aklına, en küçük bir 
şüphe gelmiyordu. 

Gece yarısına doğru, Meh· 
lika, sandalla bir gezinti tek
lıf etti. 

- Her taraf mı uıaktan ve 
karanlıkta olsun görmek isti· 
yorum.. Çünkü burada fazla 
kalmaklığımız doğru değildir. 

Dedi. Doğanın saadetine 
ve sevincine payan yoktu. 

Geceyi burada geçirdikleri 
gibi, ertesi gün akşama kadar 
orada kaldılar. Vakit şöyle 
böyle saat beşi bulmuştu. Do
rota da gelmişti. Fakat onda 
bir garib hal gözüküyordu. 
iriniyi çağırdı. Gizlice konuş· 
tular. Sonra irini geldi, tela· 
şını mümkün olduğu kadar 
gizliyerek: 

- Aksi bir tesadüf -dedi· 
Doka, gizli yol bulmuş galiba!. 
Dorotaya böyle bir haber gel
miş, hemen buradan uzaklaş· 
maklığımızı ve gemiye döne
rek derhal Venedikten ayrıl
maklığımızı söylüyor. 

Do rota: 
- Evet -dedi- böyle lazım .. 
Salonda oturuyorlardı. Do· 

ğa , Mehlikaya baktı: 
- Sen ne dersin? 

- Ben de ayni fikirdeyim 
Doğan. Mademki tehlike baş 
göstermiştir, gitmeliyiz. 

Tam bu sırada, karşıki ko
ridorda bir ayak sesi duyuldu. 
Hepsi birden sıçradılar. Do· 
ğan kılıcını çekti ve koridora 
doğru atıldı. 

Koridorun köşesinden biri 
gözükmüştü. Hep birden; 

- Dokal 
Diye bağırdılar .. Doka, sap· 

sarı çehresi ile, yerinden fır· 
lamış gözleri ile, evvela büyük 
lSir hayret içinde susa kaldı. 
Sonra, bir yaralı hayvan gibi: 

- Siz -diye bağırdı· siz he· 
piniz... Kiyara, irini, Dorota 
ve... Bu adam da. 

Kllıcını hiddetle sıyırdı: 
- Şu serseri korsa~ da., 

Vaıiyet çok nazik ve teh· 
likeli idi .. Kaçmak değil, kı
mıldamak imkanı bile yoktu. 
Hepsi de susmuşlardı. 

Doka bile olduğu yerde 
sanki put gibi duruyordu. 

Sonra derin derin, gırtla· 
ğından hırıltı çıkarır gibi tek· 
rar başladı: 

- Alçaklar ... Nıhayet, işte 
karşı karşıyayız.. Ve, bunun 
hesabım çok feci şekilde öde· 
yeceksiniz .. 

Vaziyeti, en evel kavrıyan 
Doğan olmuştu. olmuştu ve; 
Dokanın, bulmağa muvaffak 
olduğu gizli yoldan buraya 
kadar çıkıb geldiğini anlamıştı. 

Dorotadan şüphe edilemezdi. 
Çığlığı en evel atan, hatta 

bayılmak derecesine gelen o 
olmuştu. Mehlika titriyerek ve 
yüzünü avuçlarının içinde sak· 
lıyarak irininin arkasına çe· 
ki imişti. 

Tesadüf, kendilerine müthiş 
bir oyun oynamıştı. 

Doğan, Dokaya doğru yü
rüdü: 

- Muhterem Doka -dedi
kullandığınız tabirler çok ağır· 
dır. Dikkat ediniz, size karşı 
hürmetsizlik göstermek mec
buriyetinde kalmayayım mı? 

Bu sözler, Dokayı çileden 
çıkarmağa kafi gelmişti. Ku· 
durmuş gibı bağırdı: 

- Seni.. Sen bana, ihta
ratta bulunuyorsun ha? 
Doğan müstehziyane gü

lümsedi: 
- Ona ne şüphe, ona ne 

şüphe? 
Doka, Kiyaraya doğru yü

rümek istedi: 
- Rezil mahluk; görüyor 

musun, hep senin yüzünden 
oluyor bunlar? 

Doka iki adım atar atmaz 
karşısında Doğanın kılıcını 

buldu; Doğan hiddetlenmişti. 
Keskin, madeni bir sesle: 

- Bana bak -dedi· mas
kara herif, bağırsaklarını çı· 
karırım senin.. Onun seninle 
hiçbir alakası kalmamıştır. O, 
benim zevcemdir ve o şimdi, 

bir Müslüman kadındır. 
Doka sapsarı kesildi: 
- Bana hakaret hal.. Bana 

hakaret hal.. 

Doğan başını salladı: 

- Ona ne şüphe! Ben, 
sana değil, ne hükümdarlara 
hakaret ederim. Lakırdıyı kes, 
Do kal. 

Fakat Doka, bu sözler üze· 
rine derhal geriye döndü ve 
koridorun köşesine doğru fır
ladı. Doğan, onun maksadını 
anh:.mıştı. 

Doka, gizli yola ıirmek ve 
oradan adamlarmı çağırmak 
istiyordu .. 
Doğan sıçradı ve ondan 

evel, koridoru tuttu: 
- Bir adım atamazsınız 

Doka! 
Doka durdu ve Doğana 

dikkatle baktı. Evet, daha ilk 
defa olarak onu iyice tetkik 
etmek istiyordu. Doğan, dim
dik duruyordu: 

- Muhterem Dokal. Size 
karşı hürmette hiç de kusur 
etmek istemezdim. Fakat siz, 
bir Dokadan beklenmiyecek 

bir ifade ile, hem bana, hem 
de kadınlara karşı dil uzattı
nız. Bir Doka, bir hükümdar, 
hiçbir zaman kadına hakaret 
etmez. Bakınız Doka: 

Ben şimdi sizi öldürmek 
iktidarın dayım .. 

Bu son cümle, Dekanın İz· 

zetinefsini parça parça etmişti: 
- Beni ha -diye bağırdı.· 

Hele bir tecrübe edin .. 
Ve bunu söyler söylemez, 

kılıcını uzatarak bir hamle yap
mak istedi. Fakat Doğan daha 
eve! davranmış, sert bir dar· 
beyle kılıcını Dokanın elinden 
düşürmüş ve sıçrıyarak üstüne 
basmıştı: 

- lşte Doka!. Elimdesiniz. 
Sizi şimdi öldürebilirim .. Fakat 
bunu yapmıyorum. Çünkü size 
karşı içimde en küçük bir fena 
his yoktur. 

- Sonu Var -

120 inhisarlar 14 
79 K. Taner 16 
78 Patersott· l 7 25 
57 D. Arditi 17 25 
30 Ş. Remıi 14 
26 H. Güneş 14 25 
22 H. Alberti 16 
22 Beşikçi 16 
19 Enver Çoral 13 50 
17 H. Saraç o. 15 
16 S. Erkin 18 
8,5 K. Akyiğit 14 
4 O. L. o. Sab. 20 75 
3 A. Alazraki 15 
2 A. Maydo 12 50 

2515 
47918 
50433 

incir salatları 
Ç. Alıcı K. S. 

264 O. Egli ' 5 75 
81 S. Emin 7 25 
19 A. H. Nazlı 7 10 
14 B. Alazraki 11 

15 25 Izmir vakıflar müdürlüğü 
~; 50 ~ayim .Baruh vakfının tevliyeti münhaldir. Bu vakfı 
17 75 

yetme talıp olanlar on beş gün içinde lzmir vakıflar 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 3203 

16 

15 25 lzmir P. T. T. Başmüdüı 
16 50 "".. d 
18 gun en: 
17 25 1 - lzmir Evrak ve paket posta merkezlerile şim 
16 SO istasyonları ve vapurlar ve şehir dahilindek 
18 posta ve telgraf r erkezleri arasında posta r 
17 üç sene müddetle 13/9/937 tarihinden itibaren 
20 7 S için kapal~ zarf usulile münakasaya çıkarılmış' 
l5 min bedela 450 liradır. Şeraiti anlamak için 
lS kalemine müracaat edilmesi. 

K. S. 
12 
8 25 
7 10 

11 

2 - Muvakkat teminat miktarı 810 liradır, kat'i terı 
bunun iki mislidir. Ayrıcada beş yüzl liralık İ4 

3 
falet alınacaktır. 
Taliplerin bu işi yapabileceklerine dair kudr 
yetlerini gösterir vesikalannı ve muvakkat 1 
idare veznesine yatırdıklarına dair vezne 
buzunu havi olarak usulü dairesinde hazırlıy 
teklif mektuplarını 27 /9/937 Pazartesi günü sa 
kadar idareye tevdi eylemeleri lazımdır. 

4 - Teklif edilecek bedel haddi layik görüldüğü 

ı . 3 1 A k 378 
zmır - n araya 45564 

ihale kararı 27/9/937 Pazartesi günü saat 15 
lecektir. 15 17 19 21 ~ 

mağlüp oldu 45942 
No. 
943 s. 

Milli Emlak Müdürlüğünen: 

- Başı 1 inci sahifede - ZeytinyaOı sataşları 
vel idi. 

Bilmeyiz hangi teknik mantıkı 

ile; pazar gfınfi henüz A. muhteli· 

tine giremiyeceğini kendi U}akları, 

kendi oyunu ile ispat eden Hik· 

met, takıma gene alınını tı. Bun• 

dan baeka, onun yanına, gene onun 

gibi çalışkan, fakat futbol iuceliği, 

tekniği, görüş ve kavroyı~ bakımın· 

dan ondıın nncıık bir santim yük· 

sek olan Mehmed konmuştu. 
Hakkı da ke7.a, muhacim hal· 

tına alınmıştı. İzmir muhtelitini 

tecrube talıtnsma koyan bu çeşid 

bir takım hazırlamak itl<lia ve ıs· 
rarı, nihayet hıııir muhtelitini sırt· 
u til yere getirdi, geçti. 

Oyun, Ankaranın hucumu ile 

başladı. 1'op, l.ıir müddet ortalarda 

dolaştıktan sonra Ankara sol açı· 

ğına geçti. Açık, çok reri indi ve 

topu ortaladı. Selim, Lu fırsatı ka

l)ırınatlı v~ 4 düocfi dakikada Aıı· 

karauto ilk golünü yaptı. 

Bugün çok güzel bir oyun 
çıkaran Ankaralılar, İzmir ka· 
lesini sık sık ziyaret ediyor· 
lar, teklikeler yaratıyorlardı. 

Pazar günü olduğu gibi, 
lzmir takımındaki anlaşama
mazlık devam ediyordu. 14 üncü 
dakikada Ankara aleyhine ve
rilen bir kornerden istifade 
edılemedi. 16 ıncı dakikada 
sağdan bir akın yapan lzmir 
takımı, F uadm ayağıle Ankara 
kalesine ilk ve son golü soktu. 

Beraberlik sayısı, Ankaralı· 
ları gayrete getirdı, top İzmir 
kalesı önünden ayrılmaz oldu. 
Ankaralı forvetler, mutemadı· 
yen şut çekıyorlar, bılhassa 
soldan inişlerle müdafaa hat
tını yarıyorlardı. 

43üncü dakikada bir korner· 
den istifade ettiler. lzmir ka· 
lesine ikinci golü soktular. Ve 
devre de böylce 1·2 Ankara 

lehine bitti. 

İkinci devrede lzmir mubte· 
litinde değişiklikler yapıldı. 
Enver santrfora, Hakkı da 
onun yerine getirildi. ilk da
kikalarda biraz canlılık görül
dü, fakat hata baştan işlen· 
mişti. Ne sağ, ne de sol işle· 

miyordu. Ortalar ise, Fuad da 
dahil olduğu halde berbaddı. 
Öyle kı, bir müddet Ankara 

Kilo Alıcı K. S. K. 
1100 Hamit z. ibra. 48 
550 Mehmet 48 50 

1650 
Zahire satışları 

Kilo Cinsi S. K. K. S. 
1680 Buğday 5 25 6 1875 

30200 Ki. pamuk 38 45 
Piyasa fiatleri 

14-9-937 de Borsa üzüm 
mümeyyiz heyeti tarafından 

tesbit edilen çekirdeksiz üzüm 
fiatleri: 

No. 7 
n 8 

" 9 
" 10 
n 11 
,, 12 

14 75 
15 50 
17 
18 50 
21 50 
23 50 

15 25 
16 
17 50 
19 50 
22 50 
25 00 

kalesi önünde dolaşan topu, 
on çift ayak içinde kaleye so· 
kacak tek ayak çıkmadı. 35 inci 
dakikada Ankaralılar üçüncü 

golü yaptıkları zaman, İzmir 
muhtelitinin artık beraberliği 

bile temin edemiyeceği mey· 
danda idi, nitekim öyle de 
oldu. Dakikalar geçti, hava 
karardı ve lzmır muhtditi 3-1 
mağlUb sahadan ayrıldı. 

* * * 
Yüzmeler 

Türkiye yüzme birincilikleri 
müsabakalarına, yarın Karşı
yaka banyoları yanında inşa 
edilen yüzme havuzunda baş· 

!anacaktır. Müsabakalara, iz. 
mir, İstanbul, Ankara, Balıke· 
sir, Kocaeli, Antalya ve Mer
sin mmtakalarından 36 denizci 
iştirak edecektir. 

iki gün devam edecek yüz· 
me yarışlarına, öğleden sonra 
saat 14 de başlanacaktır. Türk 
Spor Kurumu Denizcilik F e
derasyonu, yüzme müaabaka. 

!arının programmı ıu suretle 
tanzim etmiştir: 

Birinci gün: 100 metre ser· 
best, 200 metre Kurbağalama, 
400 metre serbest, 4 X 200 
bayrak yarışı ve Vaterpolo 
(su topu). 

ikinci gün: 200 metre ser· 
best, 100 metre sırtüstü, 
1500 metre serbest, Türk 
bayrak yarışı, Vaterpolo finali. 

Karataş lslahane so. No. 23 taj evin 4 de 3 
hissesi nakden. 

946 Buca yukarı mahalle zafer cd. No. 19 tai 20,60 
M. zeminli dükkan. 

947 Karşıyaka Bahariye yemişçi paşa 16 eski 18/1 
taj ev. 

949 

950 

951 

952 

953 

954 

955 

.. 
n 

• 

" 

" 

" 

" 

Bostanlı mekteb so. 9 E. 101 taj 
dükkan nakdea. 
Osman zade inkişaf so. No. 11 taj 
181150 M. arsa. 
Osman zade inkişaf so. 7 metre 139 
No. arsa. 
Osman zade inkişaf so. No. 3 taj 
225,50 M. arsa. · 
Osman zade inkişaf so. No. 911 taj 
272,50 M. arsa. 
Osman zade inkişaf so. No. 13 taj 
235 M. arsa. 
Osman zade inkişaf so. No. 9 taj 
252,50 M. arsa. 

956 Tepecik Arslanlar sokak 16/1 taj numaralı 
142,56 M. arsa. 

957 ,, yokuş so. 2/4 taj No. 73,37 M. arsa 
Yukarıda yazılı emvali mülkiyetleri hizalarında naki 

zılı olanlardan gayrisi 2. inci tertip tasfiye vesikasile ö 
üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
27-9-937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli 
Müdürlüğünea~müracaatları. 15 21 j 

Izmir il daimi encümenin 
15 gün müddetle kapalı ek· 
siltmeğe konulan iş 
Bu işin açın tutarı 
Bu işe ait evrak aşa· 
ğıda yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Urla ilçesinde ilkokul 
24163 lira 52 kuruş. 

A) Eksiltme şartnam 
B) Mukavele projesi 
E) Bayındırlık işlerii 

şartnamesi 

D) Fenni şartname 
C) Ke§ifname ve pro. 
Bu şartname ve evra 
mir, Ankara, lstanbul 
müdürlüklerinde görü, 
leye bilirler 

30/Eyliil/937 perşemb 
saat 11 de lzmir 1 
encümeninde 

Nafia Vekaletinden 
müteahhitlik vesikasi 
yılma ait ticaret odası · 
1813 lira. 

ilin 
İzmir Eşrefpaşa hastanes· 

tababetinden: 
Eşrefpaşa hastanesinin evrakı matbuası 9 191 937 gi 

cinden itibaren 23 /9/ 937 günlemecine kadar on lı 
müddetle ve 750 lira muhammen bedelle eksiltmeye 
mıştır. istekli olanların şeraiti milnakasayı ve tab'o 
evrak nümunelerini görmek üzere hergün hastane bey 
resine ve ihale günü olan 23 191 931 perşembe gü 
sürmek Ut.ere saat dokuıdan on ikiye kadar vilayet 
nine müracaatları ilan olunur. 9 12 15 18 



ANADOLU 
--... /~mir Komutanlıfı illJnları 

rız:m:i~r~M~s~t-.~M:-~S::-:-t-:A71-::K~---d~--..:..:~.:.::.:::::.:.:::.:.::..:.::!~_::..::.:.::::::.::..:._ __ ~------------------------------~ Cift v. a . . o. nun an: 
si Mıkdan Fiati Tutarı Teminatı )halesi Nereye ait ihale fekilleri 

11.k. Kilo Kuruş Lira kuruş Lira kuruı Sa. olduğu 
.. rna 62000 23 14260 00 1070 00 16/9/937 16 Çanakkale Kıpah zarf usulile 

kuru 8100 23 1863 00 140 00 16/9/937 16 Gelibolu Açık pazarlık ile 
fasulya 45600 15 6840 00 513 00 16/9/937 16 Çanakkale Kapelı zarf usulile 

" 45600 15 6840 00 513 00 16/9/937 11 .. " " " 
" ., 11400 15 1710 00 129 00 16/9/937 11 Galibolu Açtk pezarlık usuli1e 

1 - Cinsi, mi~darı, muhammen tutarı, teminatı, ihale tarih ve saati, nereye ait olduğu ve ihalt! tekilleri, yukarıda yazıl· 
dığı veçhıle, makarna kuru fasulye ayrı ayrt şartnamelerle Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda alı· 
nacaktır Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

2 - isteklilerin Ticaret odasmda kayıtlı olması şarttır. 
3 - isteklilerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle teminat makbuz veya banka mektuplan 

ve teklifnameleri ile beraber kapalı zarfa girecekler ihale saatlerinden bir saat evvel ve açık eksiltmeye girecekler 
.._ ihale saatlerinde Çanakkale Müstahkem Mevki satın alma komisyonuna müracaatları. 31 5 10 tS 

Cin l~mir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: r-----------
11 Mikdan Tutarı Tahmin fiati Muvakkat teminatı Tarih ihale Saati Münakasa Lise ve Orta okul 

A- _ Kilo Lira K. Kuruş S. Ku. müddeti gunu şekli 
--." 24000 1080 28/9/37 Salı 15 Açık diploma deraleri 

1 - Kırkağaçtaki kıt'at askeriye ihtiyacı olan bir kalem açtk olarak şartnamesinde yazıl- Kız Geceleri 
dığı gibi münakasaya konmuştur. ve 

2 - ihale gün tarih ve saati yaztlı olmakla Kırkağaçtaki piyade alay sabn alma komiayon Erkek verilir 
binasında yapılacaktar. Kültür Lisesine müracaat 

3 - Şartnamesini herğün komisyonda bedelsiz olarak görülebilir. olunma11. 
4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermeleri mecburdur. 
S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve tart

namelerindeki vesikaları ile ve teminat makbuzlarım ihale saatinden evvel komisyona • 

....___ vereceklerdir. 12 ıs 21 26 Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali lzaıir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Yerli veya yabanct fabrikalar mamulatı olan ve her 

bir metresine tahmin edilen fiah 9S doksan beş ku· 
ruş olan 157 yüz elli yedi bin metre ekmek torbalık 
bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 8707 lira elli kuruş sekiz bin 
yedi yüz yedi lira elli kuruştur. 

4 - ihalesi 15· 10·937 cuma günü saat 11 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazıla vesikaları, ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplannt ihale aaatandan en az 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 

"-.. 1 15 30 14 
lıınir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - fttanb.l konıutanlttı garnizonunda bulunan kıtaat ve 

müeuesat bayvanatının ihtiyacı olan yulaf alınacaktır. 
Miktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve 
fhalc günleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri 
aşağıda gösterilmiştir. 500000 kilo yulaf muhammen 
tutarı 28 bin 700 yüz elli liradır. ilk teminata 2000 
)'iz elli yedi liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5 1101 937 
sala günü saat 15 te ve 350,000 kilo yulafın 
tnuhammen fiatı 5,48 tutarı 20 bin yüz elli dört li· 
tadır. ilk teminatı 512 liradn. Kapalı zarfla ihalesi 
teminatı 1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5 1101 937 
ıah thü saat 15,20 de yapılacak~ır. 

2 ......, Nümane 'f'e şartnameleri her gün öğleden t.vvel ko· 
lnisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
v~ya mektupları ile 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazıla vesikalara ile beraber ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıkltda komutanhk •tm alma komisyonuna ver-

""'--, meleri. 14 19 24 29 3195 

1 
IZmir !Mat. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 

- 9S bin tane çıplak aleminyom mama kapalı zarfla 

2 almacaktır. 

3 
-. 1'abmin edilen bedeli beheri 7 5 kuruştur. 

4 - ihalesi 3-11-937 Çarşamba günü uat 11 dedir. 
- Evsaf ve şartnamesi 307 kuruş mukabilinde M. M.V. 

3 
Sat. Al. komisyonundan alınabilir. 

-6 - ilk teminat 4812 lira 50 kuruştur. 
- ihaleye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde gösterilen vesailde teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte ibal ! saatmdan en az bir saat 
evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. ""* , . 12 30 ıs 31 

~ MST. MV. SAT: AL. KO. RS. den: 
1 -. latanbul komutanlığına bağlı Haydarpaşa hastanesi 

için sekiz yüz ton Türk antrasit kömürü kapalı zarf· 
la ihalesi 24 EYL. 937 cuma günü ıaat 15 de yapı· 
iaemlttır. Muhammen tutarı (36750) liradır. ilk teminata 
2756 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel ko-
misyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
veya •ekliUpları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazalı -vesikalan ile beraber ihale saa· 
tinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup· 
larına Fındıkhda komutanlık satın alma komisyonuna 

'-... \'ermeleri. s ıo ıs 19 3102 

~ Mat· Mv. K. Sat. Al. 'Ko. Rs. den: 
- ~ metre bir metresine tahmin edilen fiatı 500 

kunıt olan kurtunu renkte kaputluk kumaı kapalı 

2 zarfla alınacaktır. 
- Şartnamesi 12S kuruş olmak ve örneğini göımek 

~ ~eyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
'4 .._ ilk teminat mikdarı (1375) liradır. 
$ - ihalesi 23.9.937 perıembe günü saat 11-dedir. 

- Münakaaaya gireceklerin 2490 sayıla -kanunun 2 ve 
3 c~ maddelerinde yazılı vesikalara ilk teminatlarile 
teklıf melctu}>larını ihale ıaatmdın en az bir saat 
evvel M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna ve~ 
meleri. S093 4 10 15 21 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan SO• 

kağı No. 23 

Kamçı oflu 
llt ve TenaaUI ha•tahk· 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
saat 1O-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 

tarı ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T t'!lefon : 3479 

• 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1- Yerli veya yabancı fabrikalar mamulita olan ve herbir 
metresine tahmin edilen fiata 60 karuş olan 141000 
metre arka çantalık bez kapalı zarfla ahnacaktır. 

2 - Şartnamesini 425 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri 

3 - ilk teminat miktara 5480 beş bin dört yüz seksen 
liradır. 

4 - ihalesi 15-10-937 Cuma günü ıaat lS tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. 

29 15 30 13 3014 
lzmir M-...W.em Me.ki .tin alma b. reialiğiDden: 
1 - lzmirde Gazemirde yaktmlacak atelye inpatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - K.eşif bedeli 272 bin liradır. ihalesi bir Birinciteşrin 
937 cuma günü saat 11 de M. M. V. satan alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname keşif ve projeleri 1360 kurup M. M. V. 
satın alma komiıyonuadan alınır. 

4 - ilk teminatı 14630 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler bnuni teminat ve 2490 ayıla 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari prtnamenin 4 üncü maddesinin (F) fırbsında 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale aa· 
atinden behemal bir ... t evvel M. M. V. aabn alma 
komisyonuna vermeleri. 15 19 25 JO 

lzmir Müatabkem Mffki sabn elma ko. reialitinden: 
2~-9-937 sah günü ... t 15 de Karbtaçta ubri atın al· 

ma komisyonunda açak eksiltme suretile münalra•ıı yapda· 
cata Anadolu gazetesinin 1219-937 tarilali nilMsile ilin edi· 
len (24000) kilo arpamn muhammen fiatı 4 kunaı SO aatim 
temiaab muvakkate akçeli (81) lira ıebnn yudmemqtır. 
T•hihen ilin olunur. 

lzmir Müstahkem Mevki sabn alma komisyonundan: 
1 - iki adet perçin imal makineai kapalı zarfla eksilt

meye konmufbır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 18500 lira olup ilk teminat 

parası 1387 lira 50 kuruftur. 
3 - llaalesi 18 Birinciteşrin 937Pazart:esi aünü ... t 1Sdedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 la)'llı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale ıün ve saatinde en 
geç bir uat ~line kadar M. M. V. satan alma ko-
misyonuna vermeleri. lS 30 15 3017 

lzmir Müstahkmı Mevki satan ahBa ko. reUfftinden: 
1 - Eski,ehirde yapbrılacak bir çift ı.npr -t.palı zarfla 

eksiltmeye lconalmuftur. 
2 - Birincitftfrin 9-937 cumartesi ainü .. t l 1 de M.M. 

V. satın alma komisyonancla yapı .. caktır. 
3 - ilk teminatı 9S29 lira 67 kuruttur. 
4 - Şartname keşif ve projeleri 828 kanışa M. M. V. ıa· 

tın alma komisyonundan alınır. 
5 - Keıif proje 165 bin 593 lira 24 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekier kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ün~ü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fırbaında 
yazıla vesikalarla birlikte teklif mektuplarının ihale 
aaatinden bebemal bir aaat evvel M. M. V. satan al· 
ma komisyonuna ~ermeleri. 15 21 25 30 
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Sayfa 7 

1000 ~ö~~eeriruzdi~e yalan söylemi
yoruz. Htrsız 

mı ko\ atayacaksınız? Düşman 

mı tarassut edeceksinız? Hayır 

değıl mı? şu halde sıze 30 met
reyi vazıh bir surette !Österen 

JUNIOR s:: ss;- Yelek cebi fenerlerini 
tavsiye ediyorum 

Türkiye umumi salış hakkı: lsmail Ömer lfçen 
Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav. 
yonu karşısında 

• J"'9VINMlil( 
• 
l/TE:gJf:N 

YEili WALLAI 
PAZARLARINDAN AL 

Çine Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çine kazast belediye mıntaka· 

sının müstakbel imar plana için esas haritasının ya
pılmuıdır. 

2 - Şehrin 27 hektar meskün ve 66 hektar gayri meskün 
kiamının haritası alınacakttr. 

3 - Muhammen ktymet bedeli meskün kısmt 20 lira gayri 
meskun kısmı 10 liradır. ' 

4 - 1hale müddeti tarihi ilandan itibaren 30 gündür. 
5 - Nafıa meclisinin 13/3/936 tarih ve 29 sayılı kararile 

tasdik edilen şehir ve kasabalarm hali hazır harita· 
larmın alınmasına ait şartname muhteviyata ve tefer· 
ruatı dairesidde harita yapılacakhr. 

6 - ihale kapalı zarf usulile ve 2490 sayıla artırma ve 
eksiltme kanunun hükümleri dahilinde yaptlacaktar. 

7 - ihale 15 Teşrinievvel 937 cuma günü saat 15 de 
Çine belediye encümeni huzurunda icra edilecektir. 

8 - Münakasaya iştirak edeceklerin S inci maddedeki 
şartname mucibince İcab eden vesaiki encümene ib-
raz etmeleri ve % 7 ,5 teminatı mavakkate akçesinin 
belediye sandığına yatırmağa mecburdurlar. 

9 - Teklif mektupları 7 inci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Çine belediye encümenine veril
miş veya posta ile gönderilmiş olmast lazımdtr. 

15 19 23 3192 

/~mir lıarici askeri satın almailanla;;-
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı 
Cinsi Kilo 

Benzin 21000 
Vakom 1800 
Valvalin 1600 
Gaz yağı 3700 

1 - Gaziemirdeki def tayyara taburunun ihtiyacı olub yu· 
kanda 'Cins ve mikıan yazılı yağlan kapalı zarf usalile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasası 2 - 10 • 937 Cumartesi 
günü saat 11 de yaptiacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 6680 lira olup muvakkat temi
natı 501 liradır. 

4 - Şartnamesi Komisyonda g9rülebilir. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 

rinde yazılı vesikalarla birlikte teminatı muvakkate 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mek
tuplarını münakasa saatinden bir saat evci Burnava· 

daki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 
15 21 25 30 3173 



manian için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN 
,,GDYNIA,, motörü 2-9 da 

ROTTERDAM, HAMBURG 
DANZIG, GDYNIA, BAL TIK 
ve DANMARK limanlarına 
bareket edecektir. 

•VASALAND. motörü 17-
9 da ROTTERDAM, HAM
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
NORVEÇ, BALTIK ve DA
NMARK limanlarına hareket 
edecektir. 

•BfRKALAND. motörü 2-
10 da ROITERDAM, HAM-
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
DANMARK limanlarına ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUCEAVA,, vapuru ıo-9 
da M.\LTA ve MARSILYA-
ya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEW ANT. motörü 8-9 da 

ANVERS, DANZIG ve Gu Y-
NIA limanlarına hareket ede
cektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

aavlwılardaki değiıikliklerden 
aceata meauliyet kabul etmez. 

Deha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tabliye 
binuı arkaaında FRA TEU.I 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Olivierve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acenta•ı 
Birinci kordon Reea binası 

Tel. 2443 
El 1 ERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

.. MALVERNIAN,, vapuru 
10 EylOlden 17 EylQle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

.. MARONIAN,, vapuru Ey
lOlün ortaıında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

.. PHILOMEL,, vapuru 29 
EylOlden 8 Birinciteşrine ka· 
dar LONDRA, için yük alı· 
cakbr. 

LIVERPOOL HATTI 
.. MARONIAN,, vapuru ı6 

Eylilden 22 EylOle kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için ytik alacaktır. 

.. MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylülde LIVERPOOL ve SW· 
ANSEAdan ıelip yük çıka
racaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 29 
Eyl6lden 6 Birinciteırine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 
BRISTOL LEITH ve NE· W 

GASTELE HATTI 
.. JOHANNE,, vapuru Ey

IOlün ortasına dotru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

11ARAB1AN PRINCE,, Bi
rinciteırinin onbeıinde LEITH 
ve NEWGASTELE için yük 
alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide
tifikliklerden acenta mu'u· 
liyet bl.I etmeı. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
•MACEDONIA" vapuru 11 

Eylulde ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için ha· 
reket edecektir. 

•ANKARA" vapuru 21 
Eylulde bekleniyor. 28 Ey· 
lüle kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
için yülc alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LI· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXPRESS,. vapuru 9 Ey· 

lulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

'"EXMOUTH,. vapuru 22 
Eyliilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

•EXIRIA,. vapuru 28 Ey
liile doğru bekleniyor. NEV
YORK için yük alacakbt . 
THE EAPORT STEAM

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

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

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

•EXETER. vapuru 8 Bi· 
rinciteırinde PIREden 805-
TON ve NEVYORK için ha· 
re ket edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE • NEVYORK ıs gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•BUCAREST. vapuru ıs 

=i•'~, ·---... -

ı - Kuapınar-Koçarla yolunda Menderes abpp köprülü· 
nün yeniden inf&Sı kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltme 16·9-937 Perıembe günü saat onbette Aydın 
daimi encümen odasanda yapalacaktır. 

3 - isteklilerden aranılan vesikalar. 
ı - Ticaret odası veıilcaıı, Naha miidiirlüiünden alınacak 

ehliyet vesikasile bu gibi inpat yapbjına dair ehliyet fenniye 
vesikası. 

4 - Yapbrılacak itin kqif bedeli (147oı) lira 39 kuruftur. 
5 - Muvakkat teminat (1107) lira 10 kuruştur. 
6 - Bu işe aid şartname ve evrak ıunlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel prtnamesi, fenni ve hususi şartname, keıif ve 
projeler. 

lstiyenler bu evrakı Aydın nafıa müdürlütünde görebilirler. 
7 - Teklif mektupları· ikinci maddede yazılı uattan bir 

saat evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann bu uata kadar 
gelmiş olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapablmıt 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
~ ı 1 11 ıs 3013 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:elAI Yarkın 
lzmir • Memleket hastanesi dahili hastalıklar 1eririyyat tefi 
Pazardan maada bergün hastalannı muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler aokaOı No. A 
Telefon : 395& 

Evi : OBztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2648 

v rgama a~ ay gın an: 
1 - Muhammen bedeli 5S820 lira olan Berıama kasaba" 

elektrik tesisatı 22-9-937 Çaqamba günü uat 16 ~ 
Bergama Belediye Encümeninde upah zarf usulilt 
ihalesi yapılmak üzere 2490 uyah kanuaa tevfib' 
ebiltmeye çılcanlmıfbr. 

2 - Bu ite girmek istiyenlerin 4041 lira mavaldrat temi..,& 
ile lcanunun tayin ettiti ve tartnamede yualı veaikl' 
lan ve Nafia Vekaletinden m111addak ehliyet ve ast 
teabhitlik vesikasını ayni günün uat 15 ine bcı-t 
belediye encümen reislitine vermeleri llzımdar. 

3 - l1tekliler fenni tuifname, ketifuame, fenni 1&-ı•
ve projeleri Ankara, lstanbul, lzmir Bergama beledi' 
yelerinde görebilecekleri gibi bet lira mukabilindl 
suretlerini de Bergama belediyesinden alabilirler. 

4 - ihale pnü saat ıs den sonra ıelecek teklif evrıl' 
posta gecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. 

1 5 10 15 "5575/3001 
zmir Beledigesinden: 

45()(.9() Kilo Mazot Kilosu 7 KUl'Uf 
2500 • Makine yatı • 40 ,, 

200 • Valvolin • 4S • 
200 • Gres • 40 • 
ıo Teneke Benzin Tenekesi 300 • 
5 • Petrol • 26S • 

:uso 
1000 

90 
so 
30 
13,2' 

Cins ve mikdarile bedeli muhammeni yukanda yazılı ---------------------! kalem efYa 2819/937 salı günü saat on albda açık eksil 
Eylôlde ge1ertk ayni gün KÖS GAZ, VARNA, KôSTENCE, ile ihale edilecektir. Şartnamesini görmek üzere makine 
TENCE, SULINA, GALA TZ SULINA, GALA TZ ve IB- bendislitine iştirak için de üç yüz yirmi yedi buçuk 
ve GALTZ aktarması TUNA RAIL limanlanna yük ala· muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu 
limanlarına hareket edecektir. caktır. söylenen gi!n ve saatte encümene elinir. 12·15·19-22 31 

.. DUROSTOR,, vapuru 27 ARMEMANENVETRSDEPPE • zarf usulu•• ile e iJt 
Eylulde bekleniyor. KôS-
TENCE, SULINA, GALATZ •ESPAGNE. vapuru Bi· DA ) 
ve GALA TZ aktarması TU- rinciteırin i~tidalannda bek· me aDI 
:~!'.manı.... için yük .ıa. =~~d.~~~~ için yük Acıpayam : Y efilyuva Ş 
STE ROYALEHONGRO- DEN ~~~N~DDEL- baybğıadan: 
iSE DANUBE MARITIME O S L O t - 70 hektar meskun 25 liradan 32 hektar ıarri m 

.SZEGED. motörü 20 Ey· "BAALBEK,, motö.ü 2S tS liradan olmak iizere 102 hektardan ibiıret 
lülde bekleniyor. BELGRAD, Ey!Olde bekleniyor. DIEPPE, kasabamızın plinı kapalı zarf usulile ebiltmett 
NOVISAD, COMARNO, DUNKERK ve NORVEÇ li- nulmuıtur. 
BUDAPEŞTE, BRA TISLA VA manian için yük alacakbr. 2 - Keıif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat 
VIY ANA ve LINZ için yük 11BOSPHORUS,, motörü olarak önceden 168 lira yatırmaları lizımdır. 
alacaklar. 24 Birinciteşrinde bekleniyor. Bu hu•uıta fazla malümat istiyen ve faltDam 

JOHNSTON W ARREN DIEPPE, DUNKERK ve NOR yazılı husuaab görmek istiyenler Denizli ba 
UNES L TD. VEÇ limanlan için yük ala· dairesine müracaat ederler paruız olarak ıörebi 

L 1 VER PO OL caktar. • 2490 sayılı kanıınun hükümleri dallilinc:le yap 
• AVIEMORE. vapuru 26 Vapurlann isimleri, gelme olan iıbu eksiltmeye iıtirak edecek olan iate 

E.ylialde beklenjyor. LIVER- tarihleri ve navlun tarifeleri ihale tarihi olan 18-9-937 cwurtelİ pi 
POOL ve ANVERS limanla- hakkında bir taahhüde ıirifi· den evvel Uray enc5menine mliracaatlan iliO 
nndan yük çıkaracak ve BUR· lemeı. nur. 14 16 16 17 S1 


