
Atatürk 
Dan gece Ankaraya hare

ket ettiler •• 
9 3 7 HergDn aabahl•" çıkar, siyaul gazetedir. Telefoıı: n16 

... neYra mıntakasında esaı ı şe
kilde hazırlıklar var! 

l_Dün gelen dost Yunan güreşçileri Bamalıane idugo-
nanda i.tilcllll ..,,,şını dinlerlerken 

ile ŞeJimizle lnönii, T,... mtlllflflrtılaruula Kahraman ordıımıızan san Trakga fet;id resmi inti6alarından 

:"81mraman ordumuzun Kiiçük ve Biiyük Menderes böl

Güreşler 
Bu akşam başlıyor! 

- ------- -- -

leıinde yapacağı büyük manevra, bütün memleket
te büyük bir seviaç ve alaka ile bekleniyor 

Kardeı Yunanlılar da dan geldi 
ler, hararetle karfılantlıl.r 

geti1ip 16tlmlek içiD çok eeaa1ı 
tedbirler a•a•aktadır. Her vatane 
dapp, bhraaum ordamuıa geçid 
ttJ111ÜDde g6rebU.ek h11111ıaaela 
tafldtil ittiyak. mnhakbk tatmin 
oı.n.atır. 

llmena ~ ........ 
dapu yudıAtm•• huarbkJar gfla 
geçtikçe artmektadır. y akutela .. 
buuftlul lıer bakımdan lıammalı 
hir faali et baliae pım.i ... 
ı.mae1t::l:. 

Bu haaaata alacqımu yeni haber· 
leri aynca yaacağuı. 

Doaanmamısıu kendi faaliyet 
ubHtDll ne vakit geçecegi de hee 
nthı meçlaaldlr. Ayni DllWlda Uç 
perça gemlaia ailllala ulter ibracı 
.barekA&ma ittink edeoeti haklma· 
ela yelli bir haber de abaamaDUfbr. 

Daa de yudıpnu gibi. baıe
Utuı milaveri bflJAk " kilçik 
Menderel bllgeleridir. DoDUUDa, 

DIDkt •'••wM• wmı• ba bllpaiD uhil cihethıden aaker 
larda ~ Mkeıl meeeleyi çabneak ve ba ubr, toprakta 
yumıfbL ......... _. malı\• t.ıuanp llerlemete phpcaktır. Bu. 
mata g6re, D1menalarcla tMib edi· • illakahil de • ...,. .. kanetleri, 
ı.- DMU noktaı. J~ ......_.. ka"911mi brplayıp ta• 
daa claba geaif ve daha alhimdir. amma «lardumak •• geri atmak 

............................... !' ...................... '. 1 .................................. .., • ..., ............. .. 

K:amat• 

vekilimiz ecliste ü
İm bir söylev verecekler 

icİJ'e Vekilimiz Kamutayda hazır bulunmı
acak, B. Numan Menemencioğlu izahat vere
lce6 oe bir çok hatibler söz söyliyecektir 

Bqvekllimis General İamet fa. Cumarteai glakfl içtimaıada bdlr 
6n6, en IODn kdnlye gelecek ve balmmıak thıere muhtelif 9illyet
çok mabim bir taylev • .,reeektir. lerden elli Saylav gelmiftir. Sayla•· 

Ankara, 16(Bueud)- Mecliaia lana ea çotu, yann bekJeniyortar. 

Akdenizdeki vaziyet 

Amerikan denizc·ıerini 
korkutmaya başladı 

T aylalar, hayatlarının aigorta edilme•inı 
iatiyorlar. Franaız gazeteleri ne yazıyor 

Parla, 16 (A.A.) - Gaseteler "Fran11•İogiliı ted Romanın 
be711elmilel vasiyetten ve hilhaeea 1 metalib,bnı açıkça aerdetmeei li· 
Niyon ilillfuadaa IOltD almıt ol· 11mgelmekte oldag11 merk.eaiadedir.» 
auaa ttJü1 itibarile Akdeaia vui· Popalak•den: 
yetinden babaotmflktedirler. "Milletler Cemiyedne ~erbot 

Pelit Parialea diyor ki: olaa .batb memleketler Nıyo,da 
"Niyoa itillfı imu edilmit ol· elde edilmiı olan neticeler~~ 

d•ğundan uuk ı.a meaele yeniden memnundurlar. Ve halyaoın ııtı· 
DleYllD bahııolımas. IDgiliderle rakten imtio~ama bir facia mabi· 
Fraıımlar İtalyulanıı anulannı yeti iufe edilmemekted!r· 
tatmin etmek için yapllabileeek - S.ona 4 neti salal/ede -
..,.m eauh preuipleri biaaran 
muhafaza edilmek lhımgolen itil&· So dakik 
1n çerçe•• dahilinde bir anlatma D a 
lormal4 aramakta ibare& oldup 
flkriııdedirler. İDgiltere •e Frama 
a41bet neticeler uamaktadırlar.> 

Ebelalor diyor ld: 
"Tadillt yapılmau ihtimali 

ae9CUt •• temenniye p7aadır. 
l'raau ile lagiltere Bomama ba 
meaeleye dair yapahileoell teklif· 
im • pait Wr ••a,.. silmiyed 
• derpif etm ............ ..... .,... ... 

. BliyiJ/ı Şef 
Gelecek hafta içinde t•h 
rlmlzl f8reflendlracakler 

Paril, 16 (Radyo) - Tirki7e 
Camhaneiai Atatflrkan, gelecek 
haf ti& içbule 1amire glclerek, Ol'cla, 

donaama 9e ilan mae'flWlarmela 
hamı balaaMeklan hüer Yedliyor • 

imUnlanm uafbl'aeakllr. iham .. 
fih, rabnda i ..... t eldlimiı •• 
hile, maaenada daha hafh abd 

..... •lba g6rettiler, ita• Janma.lm famiı.e ...... .. 
gla eut 17,aO da AllllaC'ak md· Yardir. 
yommıda haflıpeakbr. Gflrefleri Ymtan mllt g1nıt .._ ela 
g6rmek için avar 9ilayet ve bu- dla _, 16 • ........_ .... uuar noktalan da hakim olacaktır. 

-,:===================:::::::-1 ... ....... .......... ·--
Büyük Şef, Ankaraya 

hareket ettiler 
AtatiJrk, Mareıalımıza iyi •eyalaatler 

temenni etmiıler ve doat Yupalao 
mill~tine •ehim gdndermiılerdir 

/.ı.n6al, 16 (H.....ı) - Bigilc Ş./ Atatirlc, T.,.llı 
Kıınıltagıntla lıazır 6alıuunalc iizel'fl plwimize ıelen 
l_.,.li P"'luiw P"'61n ..... elıluwlllRll"' ve ı1J 
_, ..,..,..,ıw1r. 
l-.6ııı, 16 ( H...t) - Reialaunluır, 6a -,.,,. 

wt 20 tle, lıual lre11le Ankarqa luırebt etınlfler 
w H,.d,,,,,.,. '*••-""• ,,_,.,,,lımu Feni Çak
_. • 6iıyM __, ile bagli 6lr luıla6alılc tar• ,,,,,,,,,. .,.,., .... ,,,""'''· 

Bllgülı Şef, 8nilm1Utleld puartasl 6ibat /dan6ala 
dönecelclenllr. 

Reisicrımlalll', Yaı•laflf/•911 ,,,,,.lcel .,,_it ilzel'fl 
6ıılıınan Genel K,,,.11111.g s.,1uını •• ,.,.1 Fevzi Çak-
mafa lgl aegalaatler temmenni etti/den, tlod ve 111iltle
/i/c Yaıoslavgaga •lbalar ıöntlerdilcten sonra lrene 
6inmif ler ve luıraretli allcııl.,. aruıntla ıola çılcmıı
lar'du. 

....,.. .... pulak bir ...... ~ 

..ı-a-.m . 
tatuyoDcla iteledi,. nb maa. 

9İllİ B. Sud y...._.., ...... 
aatak inci ederek ta.in plea 
doet YllllAlll g6retçili ve WuMlle· 
ıiai ""ml•m11t bana Y.... ... 
n"'1eri bliW ... .... fto 

renk: 
- Tirit. y-- .......... 

tevaliai yolalMla .. pw 1emnlnr 
iyi neticeler verir. Lwlmisi, TM 
topnpada, doedanam anmada 
girmek laepimİll itla ...ı 11r. 

DMlt. ...... ..... D..a 
m..ıeblgll'lfiledmeWr..._ 

9elİbDİflİr· Düa e..ı .......... 
utit olan Y ...... 'YJ& .WI llnJt 
takımı kafile reili •• Terk .uu 
glret takımı .... ela bluJoada 
yapılan iıltikbalde ı..m balama ... 
Jardır. Ba meruimi afl...,.,b U. 
turonda lıamr balaua llel ..... 
b tarafuaU. eneli Y--. -
Tlrk .wt •• .... " phnnnt. Y• 
.... glnfti1eri: 

- Zilo! 
Diye ....... YwatpoftWe 

1anm btikW ..ı.. Tam • 
calan da: .,. 

- Sona 6 ıneı -1d/ede -............ ······· .................................... ,,,,...,.,..,.. .......................... .. 
T. yüzme birincilikleri 

Diin Karııyakada baıladı ve çok alakalı geçti. 
lzmir gene birfey lkazanamadı 

Türkiye ytlıme birincilikleri 
mlubablarma, dflD aaJedm &Oma 
Kaqıyakadaki yeni ,..p.na ybme 
haYallnda ...... mıf&U. &Mm .. 
bk ylalt"rae kiti mı-.kalan 
bm7oluclu takib etmiflerclir. Ya· 
... tok ..., .......... w P9' 

•D&a Karıı9alcada geni gizine Aa•uıında J 
--;apılan Tiirlciıe giz,,.. 6irüıcilWerln

dea Ud inli6" 
mit, Yedi mıatakadaa 36 deaboi Daakt mfllaMbluda, 4laba 
ittirak etmiftir. llifade fataabal, .gocaeu ve Babb-

Aakua, Koea.U, İatmbut, ı.. lir denüıcilerl manf fak obnatlar, 
mir, İçel, Aatalya, BahkeairU Ti- mllabakalar ta.men laemea ba aç 
deller, ylllflU dnam ederk• 1D1Dtab yldclleri uuuada eeıe
taraf'larlan tarafiadm allnflıamı• ~ elmiflir. 
'4lf9ik •nmi9'rir. • ( .S.• •lluacı -1ılJetl•J 



Sayfa 2 

Eski köy, yeni köy 
Çok iyi hatırlarım: 
Seferberlikte k.öye blr ınektulı gelincr., köy altü•I t•ılilir w akşam 

üııtü, ovadan, şehirılen, çaymian tlünec k imamı beklerlercli: 
Gelein ı.le mektubu ökusun, diye. 
Bu mcktuLlar. cksariyu Suhııunhuı<'ıi camii avlusunda )azılmıv hazır 

mektublardı. lmu111 ,ta dörtte üçümi okuy:ımazıh. Çilnku o ılu okuynb 
yuımayı ııııcek kara kitabdu Lırakmıotı. lnz n J.ı onun oy rındu bir eydi. 

U bllıliseier, sabit birer klişe lıalintle, lıııf~zıııuJu ya~ar. 

Uzunca bir mektub okudu, diye koy iwııuıunn bir t ıvuk nlılığını 
ıla bilirim. \eren benim tı•yzeznderııin zcvceqi idi. 

Aradan ııe kadar geçti: 
Ancak yirmi yıl!. 

~imdi bizim köyde, okuyub yazanlıırın D)ıSı yüzde 40 ı toktan 
gt>çti. İki ny evci, mektelı tatilleri bidayetinde uğramıştım . 

Halkım harbinde sakat kalan ihtiyar nmcııııı, benden g ız tf' istedi. 
\erdim. :ığır :ığır okudu. Hem rle töyle illlvc etti: 

- Bereket. dili de dür.elttiler, açık ya~m:ığn başladılar. 
Akşam olmuştu. l\lisafir olarak. indiğim eski akrabu evinde ) edi 

kitiden durdiinüo oku) ub yazdığını gördiı.ın. Ertttsi gün. t:ıuıdığım köy 
1.ızları etrafimda toplandılar. Dörtte üçü mükemmel okuyorlardı. 

- ) alnız ·dİ) odardı· yazımız çirkin .. Çünkü Lirşe} yazdığıınıır; vok .. 
İçlerinıJen, henüz ok uy ub yazını} an biri, kızararak: 
- Ben de öğreniyorum Saime! ·dedi- söküp çıkarm:ığa haşladun .. 
U arada farkına vardığım diğer bir nokta şu oldu: 
Bana gıpta ediyorlardı. Çünkü ben tahsilini ynpmış bir insandım ve 

onlar da bunun bir ea:ıdet olduğunu anlamışlardı. 
Yani köyde, bir okuma hareketi, Lir tııbııil iştiyakı, adeta ruhi ve 

fikri bir kalkınma. halinde alıp yüriimüştii. 
Muhakkak. ki, biz memleketi, köyden başlıyarak yapmak1ayıı. Köy 

bizim temel ta~ımızdır. 

Bismarkm bir sevdası 
Maruf Bismark, 47 yaşında 

olduğu sırada, 1862 senesi 
Ağustosunda Biyariçte, Rusya
nın Brüksel sefirirıin zevcesi 
ve henüz 22 yaşmda bulunan 
prenses Nikolay Orlofu gör· 
müştü. Bu genç kadın çok 
güzeldj; ve Bismark, cihanı 

siyasetile titretmiş olan sert, 
haşin diplomat bu kadına bir· 
denbire çıldırasıya aşık ol· 
muştur! Bu aşk, platonik ma· 
hiyeti geçmemiştir. 

Genç kadının da müsaid ve 
mülayim davranmasına rağmen 
Bi :uk bu kadının sadece 
"amcası" kalmıştır. 

BiPmark bu kadına o kadar 
tutulmuştu ki, ne Avusrurya-
Prusya. ne de Fransız-Alman 
1870 haı binde kendisile mek· 
tuplaşmaktan geri durmamıştır. 

Güzel Rus prensesi 1875 de 
ölmüştür ve ölümüne kadar 
da Bismarkın resmini havi bir 
madalyonu göğsü üzerinde ta
şımıştır. Tam 75 sene sonra 
bu aşktan tekrar babsedişimiz, 
Bismarkın yeni bir tercümei 
halinin intişarı hasebiledirl 
işsiz muharrirler 

ve beyaz saray! 

Saime Sadi 

• ·:· :~.:... .... ~-. ,~ .... • ·~. \ ' • 1 " 

. ' ' . 

Busene bu adam gorunme
miştir. Yapılan tahkikatta bu 
adamcağızın zengin olduğu ve 

hayabnın bir senesini daha 
idrak ettikçe birçok hayır mü-
esseselerine birer lira verdiği 
anlaşılmıştır. 

bedevilerin köpekleri 
Çöl Araplarının deveden 

kıymetli hayvanı yoktur, der-
ler. Bu yanlıştır. Çünkü çöl 
adamlarının Saliki denilen kö· 
pekleri de bir dişi deve kadar 
değilse de bir erkek deve ka
dar kıymeti vardır. 

Bu köpekler bir at kadar 
seri imişln. Araplar bunları o 
kadar severlermiş ki, Sa!iki 
bir köpek yavruladığı zaman 
sahibi bir çocuğu sf ünyaya 
gelmiş kadar sevinirmiş! 

lngiliz trenlerinde 
lngilizler, bir ihtiyacı hisse

dince çok pratik insanlar 
olurlar. Şimdi Londra • Edim
burg hattı trenlerinde tatbike 
başlanan "sükut vagonları,, da 
bu pratiklik cümlesindendir. 

Vagonda görüşmek istemi
yen, görüşenlerin gürültüsün
den uzak kalmak istiyenlere 

mahsus vagon vardır. Küçük bir 
ücret zammile istiyen bu va· 
gonlarda, başlangıçtan sona 
kadar bir kelime konuşmadan, 
bir kelime konuşulduğuna şa· 
hıd olmadan seyahat edebilir. 
Görüşenler, cezaya tabidirler! 

ANADOLU 

Fuarda tetkikler Gediz ve Bakırçay sula----· .... ··--
istanbuldan bir . ma tesisatı 
heyet gelecek 

İstanbul Deniz Ticnt et mü· 
dür l.i B. Müfid Necdet, İstnn· 
bul sanayi birliği umumi ka· 
tibi B. Halid ile sanayi mü
esseseleri sahih ve mümessil
lerinden müreekkeb bir heyet 
pazar günü İslanbuldan şeh· 
rinıize gelecektir. Bu heyet, 
fuarda tetkikl~r yapacaktır. 

Fuar, üç gün sonra kapa
nacaktır. Onun için son gün· 
lerde fuarı görmeğe gelenler 
çoktur. Beşinci Balkan güreş· 
lerini görmek için muhtelif 
yerlerden İzmire gelen gureş 
meraklılarının sayısı epey 
fazladır. 

Fuar kapanınca, belediye ve 
fuar komitesi reisi B. doktor 
Behçet Uzun riyasetinde top
lanacak fuar komitesi, 938 
senesi hazırlıklarına başlıya
caktır. İlk yapılacak iş, inşa 
edilecek sergi sarayı için bir 
proje müsabakası açmak ola
caktır. Ayrıca bir de (fuar 
enformasyon binası) inşa etti
rilecek ve fuarın istihbarat, 
propaganda işleri buradan 
idare olunacaktır. 

B. Ali Riza Törel 
bugUn Ankaraya gidiyor 

Bir haftadanberi şehrimizde 
bulunan ve muhtelif iktısadi 
meseleler üzerinde tedkikler 
yapan İktısad Vekaleti Siyasi 
Müsteşarı B. Ali Rıza Törel 
bugünkü ekspresle Ankaraya 
hareket edecektir. 

Saylavlarımız 
Ankaraya gidiyorlar 
Büyük Millet Meclisinin fev

kalade toplantısına iştirak ede
cek Saylavlarımızdan bir kıs· 
mı, dün ekspresle Ankaraya 
hareket etmişlerdir. Bir kıs
mı da bugün Ankara trenile 
yola çJkacaklardır. 

Tutulan manitacılar 
Sabıkalı manitacı İsmail, 

İstanbullu Arap Sabri ve Ada
nah Mahmud, Manisa zabıtası 
tarafından Turgudlu kazasının 
Ahmedli nahiyesinde yakalan· 
mışlardır. 

Eskişehir Müddeiumumisi 
Eskişehir Cumhuriyet Müd

deiumumisi B. Ragıb Can me· 
zuniyetle şehrimize gelmiştir. 

At yarışları 
Pazar günü Kızılçullu saha· 

sın da büyük At yarışları yapı· 
lacaktır. Bu haftaki yarışların 
daha alakalı olacağı tahmin 

----~...,....---------~-
Men.emen ve Ma~isa ovalarını sulamak 

için dört regülatör kurulacak 
Hükumet; Gediz ve Bakırçay havalisinde yapılacak sulama 

tesisatını kısa zamanda bitirmek arzusundadır. Nafıa Vekaleti· 
nin gönderdiği mühendisler, seferber halde Gediz boyunca 
çalışmaktadırlar. Nafıa Vekaleti, etüdlerinden sonra hazırlıya
cakları proielerde muhitin ihtiyaçlarını gözönünde tutmalarını 
kendilerine bildirmiştir. Suların ne zaman az, ne zaman fazla 
geldiği nazarı dikkate alınarak) projeler ona göre hazırlana· 
caktır. Menemen ve Manisa ovalarını sulamak için dört yerde 
regülatörler vücude getirilecektir. Bu regülatörler tazyikle su· 
yu yükseltecek ve ovalara verecektir. 

Şimdiye kadar yalnız Gediz nehri sulama ışleri için üç proje 
hazırlanarak Vekalete verilmiştir. 

Belediyenin otobüsleri 
yakında geliyor 

Otobüslerin, on ikisi on gün sonra ve di
ğerleri de bilô.hare gelecektir 

Belediye tarafından Alman· muafen idhalleri için belediye 
yanın Bussing müessesesine reisliği tarafından Başbakanlık 
sipariş edilen 12 otobüs, Ey- nezdinde teşebbüste bulunul-
lUlün 26 sında İzmir gümrü· muştu. Bu teşebbüs henüz ne· 
ğüne getirilecektir. Bu otobüs· tlcelenmemiştir. Aldığımız ma· 
terden biri, evelce gelmiş ol- l~mata g?r.e otobüslerin ~ü~· 
duğundan, Pazar günü ilk tec- riık r~smının yarısı affedı.le~ı-
rübeleri yapılacak ve bu oto· lecektır. Bu m~amele. bıt~ı~-
büsle Çeşmeye gidilip geline· te.n. s~nra otobu~ler, şımdılık 

k . B 1 d. . . D B Bmncıkordonda ışlemeye baş· 
ce tır. e e ıye reısı r. ay I k 
Behçet Uz, bu tecrübelerde ıyace tır. ----

bazır bulunacaktır. Manisa kız 
Belediyenin, Birincikordon-

da işlettireceği bu otobüsler, enstitüsü 
mazotla işliyen dizel motör
lerile müteharriktir. Bir araba· 
nın mazot sarfiyatı kilometre 
başına elli paradır. İzmirle 
Çeşme arası 90 kilometre ol· 
duğuna göre, bu mesafe için 
bir liralık mazot sarfetmek 
lazımgelecektir. 
Arabalarda kalorifer tesisatı da 
vardır. Türkiyede ilk defa İz
mir belediyesi dizel molörle
rile müteharrik mazotlu oto· 
büs işletecektir. 

İleride şehrin ihtiyacı ıçm 
)azım olan 75 otobüs tama· 
mem satın satın alınacak ve 
şimdi halkın şikayetini mucib 
olan otobüsler, yavaş yavaş 

civar kazalarla İzmir arasında· 
ki nakliyatı yapmak için kulla
nılacaktır. 

Belediyenin getireceği bu 
otobüslerde çalışacak şoförler 
için belediye tarafından bir 
kurs açılacak ve bu şoförlere 
ders verilecetkir. 

Cumhuriyet bayra. 
mında açılacaktır 

Manisada inşa edilmekte 
olan Cumhuriyet kız san' at 
enstitüsü binasının bu ders 
yılma yetiştirilmesi için geceli 
gündüzlü inşaata devam edil
mektedir. Bina, Cumhuriyet 
bayramında merasimle açıla
caktır. 

Motopomplar tecrübe 
edilecek 

Fuarda Motopomp teşhir 
eden bir firma belediyeye mü· 
racaat ederek, gayet ucuz fi· 
atla satışlar yapabileceğini bil
dirmiş ve bazı tekliflerde bu· 
lunmuştur. 

Y angma karşı ve şehrin 
caddelerini sulama işlerinde 
kullanılmağa elverişli olduğu 
anlaşılan motopomlar, yarın 
heyeti fenniye huzurunda tec· 
rübe edilecektir. 

Cezaya çarptarılanlar 
Belediye nizamatına aykırı 

hareket eden Esnaf, Lokanta
cı ve otelcilerden 25 kişi ce· 
zalandırılmıştır. 

Birleşik Amerikada işsiz ka· 
lan kalem ve fikir sahiplerine 
iş bulmltk üzere bir takım 
rehberler yazdır ılmağa başlan· 
mıştır. İlk rehber intişar et· 
miştir; ve beyaz saraya aiddir. 
Bu esere göre: 

Yalnız bu otobüslerin ne 
vakit işliyecekleri henüz kat'i 
suretti.! tesbit edilmemiştir. O
tobüslerin gümrük resminden 

~--=========~=========== 

Tayyare Sineması 2 hüyÜk
0

fmmıe A<;ILDI Beyaz sarayın safi mermer· 
den yapılması kararlaştırılmış

ken mermer fıkdam yüzünden bu 
emelin tahakkukuna mani olmuş
tur. Beyaz saray malum olduğu 
üzere Amerika CumhurreisJe· 
rinin resmi ikametgahıdır. Bu 
münasebetle şimdiki Cumhur-
reisinin amcası olan Teodor 
Ruzveltin spor merakından 

bahsedilmektedir. Japon gü
reşini ilk öğıenen Amerikalı 
bu Ruzvelttir. 

Tuhaf bir iane! 
lngilterede Bradford hasta

nesine hersene muayyen günde 
ufak tefek, yaşlıca bir adam 
gelir ve nöbetçi doktora bir 
İngiliz lirası iane verir ve: 

- Her senem için bir liral 
Diyerek gider. 

............................................................... ıaım ................. .... 

Tarafından 

temsil olunan 

Emsalsiz bir film~.. Çok kuvvetli bir mevzu . 
12 yaşındaki artist F. BORTELOMO'nun zafer tacını kazanmasına vesıle olan 

KCÇOK LORD 
Hatıralardan ehediyyen silinmiyecek derecede kunetli mevzua mıılik his ve fa1ilet filmi 

Diğer rolleri temsil eden BARYMOUR ve DOLORES KOSTELLO bu filme ayrı 
bir zevk ayrı bir heyecan vermiştir. 

A YRJCA Meşhur operet ve revü filimleri san'atkarları 
Dik Povelle - R -ıby Keller - Pat Obrien 

~ayan GENERAL Hte~:a~i~Naşkş~~~~~eA:11~ 
İlaveten: M İ K İ A G U S T O S B Ö C E G A 

S tl • • Hergün: Küçük Lord 2 - 5,35 - ı r:' • tl 30 40 50 k tur eanS SQQ eTl. 9,15 de Bayan General 4 ve 9,35 de .r fa er: - - llrllŞ 
Cumartesi ve Pazar günleri: 12,25 de Hayan General ile ba~lıır Cumartesi Talebe seansı tardır fiat 15 kuroıtur 
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Yeni Kız 
Enstitüsü 

-----·••-+•---
İhtilaf ne ıekilde 

halledilecek? 
Yangın sahasında inşa edi

lecek lzmir Kız Enstitüsü bi· 
nası "için mühim bir ihtilaf 
başgÖsterdikinf yaznııştık. lmar 
planına göre, Enstitü binası 
inşa edilecek geniş arsanm 
ortasından geniş bir yolun 
geçmesi lazımdır. Hazırlanan 
Enstitü binası planının değiJti· 
rilmesine imkan görülmemek-

• tedir. Bu ihtilaflı meselenin 
Nafıa Vekiletile Belediye ara
sında halledileceği haber alın· 
mıştır. 

Neler çalmlf 
Hırsız henüz 
tutulamadı 

İkiçeşmelikte Çiçek soka· 
ğmda diş doktoru Sıdkımn, 
778 Ankara hususi numaralı 
otomobili içinde bıraktık• bir 
fotograf makinesi ve şapkası 
meçhul bir hırsız tarafından 
çalınmıştır. Hırsız henüz za· 
bıt.aca bulunamamıştır. 

Çocuk haatanesi 
Sıhhat ve lçtimaT '1uava
net Vekllati de yardım 

edecektir •• 
Kültürpark civarında mşuı 

kararlaştırılan 150 yataklı Ço
cuk hastanesi için belediye 
25 bin lira ayırmıştır. Bu para 
ile hastanenin arsası temizle· 
necek, temelleri atılacaktır. 
Bundan b~ka viLiyet de bas· 
tanenin inşasına on bin 
lira vermek suretile yardım 
edecektir. Vilayet bütçesindeki 
on bin liralık tahsisat, Dahi· 
Jiye Vekaletince tasdik edil· 
miştir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti de Çocuk hastanesi· 
nin inşası inşası için bütçe· 
sine tahsisat koyacak ve esasla 
yardımda bulunacaktır. 

B. Ho.klcı Tarık 
şehrimize geldi •• 

Giresun saylavı Bay Hakkı 
Tank Us, dünkü ekspresle Is· 
tanbul.dan şehrimize gelmiştir. 

Giornale D' ltalia 
Gazetesi dUn toplattırıldı 

Roma, 16 (A.A.) - Gior· 
nale D'ltalia gazetesinin bir 
nüshası toplattmlmıştır. Bu 
tedbirin ittihaz edilmesine 
sebeb olarak Virginio Gayda
nm Niyonda elde edilmiş olan 
itilafa İtalyanın vereceği ce· 
vab hakkında tahminlerde 
bulunan bir makale neşretmiş 
olması gösterilmektedir. 

Bu gazete (Sex-Appeale) 
dair bir makale ne,retmiş ol· 
duğundan dolayı toplattml
mış olduğunu beyan etmek· 
tedir. 

Filvaki B. Gaydanın meV" 

zubabs makalesi müteakıb 
nüshalarda ipka edilmiştir. 

Erzurumda 
Valiler toplantısı devam 

ediyor .. 
Erzurum, 16 (Hususi) _. 

Umumi müfettiş Bay Tahıi• 
Uzerin başkanlığındaki valilet 
toplantısı iki gündenberi de" 
vam etmektedir. 

Danimarka kraliçesi 
iyila9iyor .. 

Kopenhağ, 16 (Radyo) .-.J 

Danimarka kraliçesinin sıhbf 
vaziyeti, &ittikçe düıelmc11' 
tedir. 



~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-rANADOLIJ1 ~--~~~~ ~------~--~~~~~~~~~~~-1_1_B~Jlll __ H_1.___ 

....._ 

Clımhuriyetçi lspanf aya~ 
Fransadan gönüllü gidiyor 

Akdeniz 
Cihan tarihinde, hangi 

deniz bu kadar çeşitli ihtiras· 
!arla çalkalanrııış. hangi de· 
nizin suları, hangi denizin 
enginleri bu kadar kavga, bu 
kadar bayrak görmüştür? 

Aragon cephesinde şidd;tlisoğuklar hüküm sürü- Akdenizin sularında, ne 
saltaRatların, ne muhteşem 
donanmaların enkaıı yatıyor?. 
Dünyamıza geçid verir gibi, 
her taraftan bir başka 
yere kapılar açan ve her ka
pısının dibinde bir yığın men· 
faat tezadını çarpıştıran bu 
deniz, üç kıt' anın ortasında 
ezeli ve ebedi bir mücadele 
sahası olarak yaşamıya mah· 
kumdur. 

)'or. Bu sebeble askeri harekat durmuş gibidir 
I ~tander, 16 (Radyo)-Asi· --- - -- -

erlQ Asturyada ~leri harek~ti Cenevrede cereyan 
devam etmektedır. Havaların 
::alığmdan do.layı ~u ileri eden mu··zakereler 

ekeUerden bır netıce elde 
tdilememektedir. Asturyada 
'narıistlerden bir kısmı idam 
tdilnıişlerdir. 

Meksikah general İkolito da 
Son bozgunluklarla alakadar 
IÖrülmüş ve kurşuna dizil· 
"-İttir. 

Asi tayyareler, dün de bom
bardımana devam etmişlerdir. 

Perpinyan, 16 (Radyo) -
F'-aadan pek çok gönüllü 
lapanyaya geçmeğe başla
lllıştır. 

Göniillüler, geceleyin hudut
~ı aşmakta ve Cumhuriyetçi 

Panyaya geçmektedir. 
Paris, 16 (Radyo) - Havas 

/\ianaına göre Aragon cephe· 
•inde şiddetli bir rüzgar ve 
IOiuk hüküm sürmektedir. 

Bu selteple askeri hareket
ler durmuş gibidir. 

Dün asi tayyareler milislerin 
bazı mevkilerine bombalar at
ınıılardır. 

Şeyh Rıza 
Ellzize vardı ve 

istintak edildi 
lstanbul1 16 (Hususi)-Sey· 

Yid Rıza, Elizize vardı. Ser
gerde, derhal istintak edilmiş 
\'e bir çok itirafatta bulun
llluştur. 

Seyyid R:za, adliyenin mer· 
divenlerinden yardımcı ile çı
karken: 

"-Paşayı görmek isterim.,, 
Diye bağırdı. 
Seyyid Rızanın muhakeme· 

'İlle yakında başlanacakbr. 
Sergerdenin, dehalet etme

diti, kaçmak isterken; jandar· 
"-alarımız tarafından ihata edi
lerek teslim olmak mecburi
Yttinde kaldığı anlaşılmıştır. 

Üniversitede 
Utek bir infillk netice

ainde yangın çıktl 

latanbul, 16 (Hususi) -
Üniversitenin kimya enstitü
aiinde ufak bir infilak olmuş 
~e bu yüzden yangın çıkmış 
ıae de derhal söndürülmüştür. 
Zarar, çok azdır. ..................... 

ANADOLU --·--Günlük siyasal gazete 
Sahip ve baoyazgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Unıuml neşriyat ve yan itleri 

lıltdt1r1: Hamdi Nilzhet Çan.çar 

İdar.Jwıen: -
t..u lkmci Beyler aobgı 
C. Balk Partisi biııa11 içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon : 2776 - Posta kutuau 405 

ABONE ŞERAiTi 
YıDı1t 1200, alb aylıgı 700, üç 

YbAı 500 kuraftur. 

Dün, assamble ve müteakiben konsey 
toplandı. Çinin verdiği muhtıra kon

seye havale olunmuştur 
Cenevre, 16 . (Radyo) - söylemiştir. 

Uluslar sosyetesi konseyi, bu- Nozoland murahhası, söz ala-
gün öğleden sonra toplan- rak, ispanyanın, büyük bir 
mıştır. Reis, Cumhuriyetçi Is- devletin mandası altına veril-
panya Başvekili B. Negrin, mesini teklif eylemiştir. 

müzakere edilmekte olan İs- Müzakereler geç vakte ka-
panya meselesi hakkında söz dar devam etmiştir. 
söylemek üzere riyaset kürsü
sünü terketmiş ve uzun müd
det beyanatta bulunarak, Ge
neral Frankonun, Almanya ve 
ltalyadan gördüğünü, Alman 
donanmasının Almeriyayı ne 
suretle bombardıman ettiğini 

bertafsili izah eylemiştir. 
B. Negrinden sonra, Çin 

murahhası Vetinkonko da be-
yanatta bulunmuş, asamblenin 
dünkü toplantısıada verdiği 
söylevi konseyde de tekrar 
etmiş ve acele tedbir alınma-

Tuncelide 
Tam ve kimil bir asayiş 

hüküm sürüyor 
lstanbul, 16 (Huıusi)-Tun

celinin her tarafında tam ve 

kamil bir asayiş hüküm sürü· 
yor, halk, büyük bir sevinç 

içinde bulunmakta ve bergün 
biraz daha çoğalan imarat ve 

ıslahattan büyük bir memnu· 
niyet duymaktadır. 

Vekiller 
sını istemiştir. Cumartesi lstanbula 

Konsey, Çin muhtırasını, ali· dtinUyorlar 
kadar komiteye havale et- Ankara, 16 (Hususi) _ lk-
miştir • bsad Vekili B. Celil Bayarla 

Konsey, bundan sonra Fi· Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
listin meselesini de tetkik ey· ve Kültür Bakanı 8. Saffet 
miştir. Ankan, Cumartesi günü 1stan-

Cenevre, 16 ( Radyo ) - bula hareket edeceklerdir. 
Uluslar Sosyetesi asamblesi, 
bugün de Ağa Hanın riyase- M areıalımız 
tinde toplanmış ve fakat, ruz- Yugoslavyaya hareket et-
namede yazılı meseleler hak· mek üzeredirler. 
kında söz söyliyecek hatipler İstanbul, 16 (Hususi) -
henüz hazırlanmadıklanndan Genel Kurmay Başkanımız 
asamble, yarın tekrar toplan- Mareşal Fevzi Çakmak, Yu-
mak üzere dağılmıştır. goslavya ordusunun yapacağı 

Cenevre, 16 ( Radyo ) _ manevralarda hazır bulunmak 
Uluslar sosyetesi konseyi, öğ- için Yugoslavyaya hareket et-
leden sonra B. Negrinin riya- mek üzeredir. 
setinde toplanmış ve Türkiye Mareşalımızın refakatinde, 
Harıciye Vekili B. Tevfik miralay B. İzzet, kaymakam 
Rüşdü Arasın, silahsızlanma B. Cevdet ve kaymakam tay
hakkmda verdiği notayı nazarı yareci B. Şefik bulunacak· 
dikkate almıştır. lardır. 

Reis B. Negrin, tekrar kür- Mareşalımız, denizder• ve 
süyü terketmiş ve sözüne de· Kocatepe torpidosile gide-
vam ederek, cumhuriyetçi Is- ceklerdir. 
panyanın Niyon konferansında Şirketihayriye 
hazır bulunması lüzumundan Tersanesinde flapur inşaatı 
bahseylemiş, İspanyada vuku- ilerligor 

Dünün korsanları Akdeniz 
ufuklarında yelken açarlardı. 

Bugünün korsanı da Akde
nizin suları içinde dolaşıyor. 

Akdenizin suyu, en korkunç 
meydan muharebelerinin ge· 
çebileceği en müsaid sahalar· 
dan daha elverişlidir. Tabiat 
onu sanki bir nifak, bir ih
tiras vesilesi olsun diye ya· 
ratmııtır. 

Dört kenarında medeniyet
ler ve tarihler yatan bu deniz, 
son rünlerde de homurdanma
ya başladı. Ve bu homurtu, 
birdenbire Avrupa ufuklannı 
karıttmverdi. 

Bu deniz, sevdalısı çok 
fettan alüfteler gibi, kollannın 
arasında herkese yer veriyor. 
Herkes onun köpüklü götsü
ne bakarken ihtirasla kemik
lerini çatırdatıyor. 

Merhum Tevfik Fikret: 
Kadın deniz gibidir 
inanmak olmaz hal 
Demişti. F alcat her deniz 

böyle midir sanki?. Şairin ima 
etmek istediği kararsız, vefa
sız, aldabcı kadın ruhu, Ak
denizin yanmda 1ıiçbir şey 
ifade etmez. Akdeniz, o ka
dından çok üstün ayarda bir 
nesnedir. 

Dedelerimiz, bu denizi baı
tanbaşa, kanş karış, bayır 
damlalarını saya saya gezib 
tanımışlardır. Bizim bile bu 
denizlerde denenmiş ne talii· 
miz vardır, nelerimiz vardır?. 

Geçenlerde şaka olarak: 
- Akdenizin dibini delip 

suyunu kurutmalı!. 
Diyen bir dostumun sözünü, 

o gün biraz kabaca bir espiri 
olarak görmüştüm. Şimdi ayni 
fikre ben de iştirak ediyorum. 

Bu denizde çok şeyler ola
caktır. Bu denizin istikbali 
o kadar gebe ki, patlayınca 
doğacak bir yığın nesne orta· 
lığı altüst edeceklerdir. 

Orlıa11 Raluni Göq. 
balan kanlı muharebeleri teşrih lstanbul, 16 (Hususi) - B. Antoneslco ziga/et 
etmiş ve acil tedbirler alının- Şirketibayriye, kendi tersa· verdi .• 
asını istemiştir. nesinde yaptırdığı geminin tec· Cenevre, 16 (Radyo)- Ro-

B. Negrinin sözlerine, Fran· rübelerini bugün yapmıştır. manya Hariciye Nazın Bay 
sa Hariciye Nazırı B. Delbos Tecrübeler, iyi netice verdi· Antonesko, Fransa ve Polonya 
cevap vermiş, Niyon protoko- ğinden ikinci vapurun inşasına Hariciye Nazırlarına bir öğle 
lunun çok faydalı olacağını başlanmııtır. ziyafeti vermiştir. 

- • lzmirlilere Müjde 

FUAR GAZiNOSUNDA 

Büyük Varyete 
Yabancı memleketler için eeaelik 

abone flcreti 27 liradır 
Heı J•rde s kuro§tor Pattadan getirtilen artistlerin nefia numaraları • Macar köpeklerinin hay-

a geçmif n~ar 25 kuruıtu. rete tayan marifetleri • dUnya biaiklet şampiyonunun akılları durdu-
. racak cambazhkları. 

Kolera Japon ordusu
na da sirayet etti 

Japon taarruzu devam ediyor. Bazı ~yer
lerde Çinlilerin _mukavemeti şiddetli .oldu 

Çin askerleri 
Şanghay, 16 (Radyo) - Ja- !arını beyan etmektedir. Bu 

ponlar filosu himayesinde nak- tayyarelerin 97-si düşürülmüş, 
liye sefineleri Yu Tung sahil· 120-si de tayyare meydanla-
lerine bir miktar asker ihraç rında tahrib edilmiştir. 
etmişlerdir. Şanghay1 16 ( Radyo ) -

Tayko [Formoz adası], 16 Çindc hüküm süren kolera, 
(Radyo) - Altı Çin tayyaresi Japon ordusuna da sirayet 
buraya bombardıman için gel· etmiştir. 
mişler fakat kara ve denizden Bugün 250 musabdan alt· 
açılan ateş ile geri dönmüş- mış beşi ölmüştür. 
lerdir. Çin bombalarından Ja- ç· Şangdhay, 16b ( Radyo ) -

fi l . b" ın or usu, ugün şiddetli 
pon se ne erme ır zarar gel· h.. 1 d b 1 b. k . . ucum ar a u unmuş, ır a-
mem1t~ır. sabayı istirdad etmiştir. Çin 

Pekin~ 16 (Radyo) - Japon mitralyöz ve topçu yuvaları, 
aakerlen tanklar ve hava kuv· Japon tayyarelerinin horekitım 
vetleri, motörlü silahlarla Los- akim bırakmıştır. 
yene taarruz etmişler ve bu
rasını iıgal eylemişlerdir. 

Japonlar 1 bundan başka 
Y •nkan - Liyokan battı üzerin
de birçok köyler İşgal etmiş
lerdir. 

Liyokan harab olmuştur. 
Japonlar dün akşam üzeri Ta
faisyankı da almışlardır. 

Chansi Cephesi, 16 (A.A.) 
- Japon kıtaatı, Tatungun 
yirmi kilometre kadar cenubi 
garbisinde, kain Kochuanche
ni işgal etmişlerd irr. Japon 
kıtaab, pek mühim Hualijen 
şehrine doğru ileri hareketle
rine devam etmekte oldukları 
beyan edilmektedir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Do
mei Ajansfndan: 

Şimali Çin-Tiyençin cephe
sinde Çin kıtaatı, Pekin-Han
kov dem!ryolu üzerinde kain 
olan Paoting istikametinde 
ric'at etmektedirler. 

Çin kıtaabnın mühim bir 
kısmı da Pekine yüz kilometre 
mesafede bulunan Jungchenge 
doğru çekilmektedir. 

Japon tayyareleri, ricat ha· 
linde bulunan Çin kıtaatını, 
bombardıman etmiş ve bu kı
taatm perişanlığını büsbütün 
artırmıştır. 

Pekin - Hankov demiryolu 
üzerindeki Chochov şehri, Ja
pon kıtaatı tarafından ihata 
edilmiştir. Japon kıtaatı Yang· 
tin nehrini geçmiılerdir. 
· Dün öğleden sonra bir Ja

pon kolu, Pekinin 50 kilo
metre cenubu garbisinde kain 
Tafangshanı işgal etmişlerdir. 

Diğer bir müfreze, Nanc
bao ve Fucbeni işgal etmiş
lerd~r. 

Çinliler, Tsangchov istika
metinde ricat etmektedirler. 
Şangbay Cephesi, 16 (A.A.) -

Şangbayın ıimalindeki cephe
de bulunan Çin kıtaatı, ikinci 
müdafaa hatlarının kain bu
lunduğu Kiatinge doğru ricat 
etmekte ve şark cephesindeki 
kıtaat ise, Knangvanche doğru 
çekilmektedir. 

Dr. Şaht 
Alman Maliye Na
zırı Cenevreye vardı 

CenevrP., 16 (Radyo) -
Alman Maliye Nazın Dr. 
Şaht, bugün buraya gelmiştir. 
Dr. Şahbn bu seyahatine 
ehemmiyet veriliyor. 

Tarih sergisi 
Pazartesi açıhyor 

lstanbul, 16 ( Hususi ) -
Önümüzdeki pazartesi günü 
saat 10 da Dolmabahçe sara
yının merasim salonunda tarih 
sergisi açılacaktır. 

Atatürkün sergiyi şereflen
dirmeleri muhtemeldir. 

İlk yağ vapuru 
lstanbul, 16 ( Hususi ) -

Gölcükte yapılan ilk yağ va· 
puru, bugün bekleniyor. 

Vapurda merasim yapılacak, 
Vali ve birçok alakadar zevat 
hazır bulunacdktır. 

Amerikada 
Mat;azalara kezzab 

serpeni er 
Vaşigtan, 16 (Radyo) - Dün 

altı meçhul adam, büyük ma-
ğazalara kezzab serpmek su
retile 50,000 dolarlık zarar 
vermişlerdir. Mütecasirler ya
kalanamamışlardır. 

Prens Sisibu 
Londraya vardı •• 

Londra, 16 (Hususi) - Ja· 
pon imparatorunun kardeşi 
prens Sisibu buraya gelmiıtir. 
Cumartesi giinü Japonyaya 
gitmek üzere vapura bine
cektir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 

J<:ylıll 4 Recep 11 

-

1 
9 
3 
7 

Eylul 

17 
Cuma 

1 
9 
3 
7 

ANADOLU MATBAASINDA l 1 
---B•ASILMiiiiliiiiliiiŞTIİİm ....... .. _B_ü.tü•n-b•u•n•la.r.ı11giııö•r•m-e.k.ı11• .in_Fı_u•a•rlıiillla•.z•i•n•o••u.n.a-k•o•ı•u•n•u.z_._ ... 

Japon bahriye makamatı, 
deniz tayyarelerinin bu ayın 
onbeşine kadar 217 Çin tay
yaresini tahrib etmiş olduk-

Evkat Ezan Vasat Ev kat Ezan V d&at 
Giineo 9,26 4754 akşam 12 18,44 
öAle 4,51 12.20yatsı l,36 20,19 

· di 8,18 16,l ı imııtk 8,55 3,40 



Yirminci aaırda bir orta devir valc*ı 

Sırbistandaki bir ağanın 
beşinci karısı ne oldu? 

ll11emaanın •Narige,, dige 
neırettili klişe 

.. Voila. mecmuasının son 
sayısmda Sırbistan Müslüman
ları (Boşnaklar olacak) hak-: 
kında ,ıarib bir röportaj çık· 
mlfbr. Bunda deniliyor ki: 

•Burada anlatacağımız, yir· 
minci uarda cereyan etmiş 
.bir orta devirler vak'asıdır. 
Bu hidiaede bir sergüzeşt fil· 
minin bütün unsurları mev
cuttur ve hayal.iz, ilavesiz saf 
hakikatten <ibarettir. Belki Av· 
rupanan bugünkü vaziyetıni ve 
medeniyetini beğenmiyenler, or· 
Ja devirlerin .. kalçalı medeni
yetini. özliyenler vardır. Hatta 
Dr. Frod yeraltı hayatlarına, 
beylik tab.lcküm, batta eza 
ve eefa baklanna buret çe
ken ve inanan bir sürü hayal· 
perver teabit etmiftir. 

Bwılarıa, ıebüalite buh· 
ram -geçiren bir sürü hasta 
.olduklaruaa fiiphe yoktur. En 
Jaafif bir tabirle bunlarda cin
.aiyet aekaiialite zevki bozul· 
maıtur. 

itte, bu tipe dahil olan· 
lardan biriıinden bahsediyo
ruz; ve eter Sarbistanda Brel· 
jakta buluaan bu adam, tali· 
bin yardımı ile eski hanedan· 
lardan birisine mensub olma· 
aaydı bu rırib, bu basta his
lerini, arzu ve cinsiyet ihtira· 
larını hiçbir zaman tatmin 
edemiyecekti. 

Bu adam, birden fazla ka
dın almak dini müsaadesin
den çok istifade etmiştir. Sır· 
biıtandaki Müslümanlar ara
sında, bili karanhk kafes ar· 
kalan, bili zındanlara benzi
yan ve içerisi esir kadınlarla 
dolu •barem,. ler vardır. 

Avrupamo bugünkü mede
niyeti karşısında, bu harem· 

Amerikah bir milyoner Nuri
yeyi kaçırıyor. Fakat bir gün .... 
Nariye öldiiriildü m'ii, Ağanın ku
cağında mı, yo/ua zencire mi vu-

nıldıı; meçhul! .. 

Sırbistanda bir boınalc /ıjgii 
lerde bilhassa Breljakta, ha- mandanberi k~ndan ancak 
rem sahibi bey, namusundan senede bir d• çıkamkta ve 
ıüpbe ettiti kadınlarını ceza- bugün kasabanın puarıaa gi· 
landırmata ve batta öldür- derek güııel ve yeni kız veya 
mete salahiyettar ve mukte- kadın aeçmektedir. llatiyar ata, 
dirdir. daima kıılann en güzelini 

!5ırbistanın idaresi ve bük- aeçer. 
mü altında bulunan bu diyar· 
da, beş yüz senedenberi hü· 
küm sürmüş olan hanedanla· 
rm hakiki varisleri ve hafid-
leri vardır ve bunlar burada 
hali bir istiklale maliktirler. 
iddiamıza misal ve isbat mı 
istiyorsunuz? 

Buyurunuz: 
Bütün Yugoslavyada birden 

fazla zevce almak kanunen 
memnudur ve suçtur. Halbuki 
buralarda Beyler istedikleri 
kadar zevce alabilmektedirler. 
Bunlar arasında en kuvvetli ve 
nüfuzlu olanı lsmail Ata Ra
mazanoviçtir. 

fsmail Atanın konağmın 
yıkılmak üzere olduğu bir ha· 
kikattir, fakat bu ihtiyar Ata
nın hududsuz bir nüfuz ve 
kudrete malik olduğu da kafi 
bir hakikattir. Uzun bir za· 

• •• 
BundaD' sekiz ay evel, Ame-

rikalı genç bir milyoner Bay 
Kemet Hariaon, bu mımakada 
seyahat ederken lımail atan1n 
konatuun civanna da uğramış 
ve fada zenginlitin verdiği bir 
şımarıklık ile konağın hizmet· 
çilerinden biritini bol babıiş 
sayesinde ıatanın en son göz-

desile iştkane münasebette tut
mata muwıffak olmuttur. Bu 
lcadımn ıiımi Nuriyetlir ve he· 
nüz on sekiz ,_.ındadır. 

Bu bidiae,· kasaba halkını 
heyecana dütüımiittür, fakat 
para hemen Amerikalının im· 
dadına yetişmit ve bir hoca 
ıu fetvayı vermittir: 

•Bir müslüman ter' an :anuk 
dört zevceyi bir arada tuta· 
bilir. Halbuki Nuriye lamail 
-Sona 6 ınc:ı salıl/flll11 -

izli Cihangir 
idi. Yıldızlar parıl panl par
lı) ordu. Profesör kanapeler
den biriıine oturdu ve .kendi 
kendisine: 

_55_ Nakleden: F.Şemseddin Benllopıu 

baıladı. ProfellÖr ciddi olmak· 
la Lidy.ya audıtı ribi sar· 
hoş olmadtAını röstermek 
istiyordu. Fakat yavaş yavaş, 
kararını unuttu. Lidyayı daha 
fazla sıkmıya, urılmıya baş· 
ladı. Ni~t bir dereceyi 
buldu ki, Lidywıın kulağına: 

- Sizi 11evjyoruml. 
Diye fu11ldadı. 
Fakat Lidya bu ilanı q)u 

duymamıı gibi göründü. 
Profesör Roz: 
- Sizi ıeviyorum, hem de 

pek çok.. Sizi nihayete ka
dar 1evecejiml. 

Diye ilinı qlanı tekrarladı 

ve Lidyayı o kadar fazla llktı 
ki, genç kadın: 

- Oh, çok yoruldum! 
Dedi ve profesörün lcollan 

arasından çekildi. 
- Size refallat edeyim ai? 
- Hayır, bayır •. Rica ede-

rim ıiz burada Jalıaaz. 
Lidya blllllan ıÖJledikten 

sonra, oyuncularan .arlr.u.da 
kayboldu. 

Roz, koltuklardan biritine 
ideta yıkıldı. Batı dönüyordu. 
Salonun 11cak havası onu 
ideta hojuyordu. Yukan, gü
verteye çıkta. 

Sakin ve pzel bir ıece 

- Bu icadını ben çıldırası· 
ya seviyorum. 

Diye söylendi. 
Fakat birden irkildi, uzakta 

ltftlini jiı•iı P.i oldu, da· 
ha dotrusu bir terler gör
dü iti: 

- o, o .. ,, 
Diye ı.,kınlı, ıve :pvene

den aşağıya, adeta koşar gibi 
indi. Boris ile karşılaemaktan 
korkuyordu. Bir ~man ta· 
rafından kovalanıyormuı gibi 
daas edc.nlerin araa111a karııtı, 
bar kısmına kadar gitti. 

Profesör barda, yarı sarhoş, 
yarı çıplak ve kendilerini aık 
ceft)'atuna lıaptu•t bir 4illli 
zevk insanı ıördO, fakat bun· 

/Cıskançlılc 

Orbaniye mahallesinde Meh· 
med kızı Zeliha ve kızı Hay· 
riye kıslcançlak neticesi Meh· 
med kızı Hacerin evine taar· 
ruz ederek dövdüklerinden 
tatUlmuşlardır. 

Bir ıilcdge t 
Alsancakta Dilkıab soka· 

tında ;Şahin otlu Tosun, Emin 
kızı 18 yaşında Halideyi evine 
götürerek kirlettiği ıikiyet 
edildiğinden tahkikata baş
lanmıştar. 

Karısını diomüı 
Karpyakada lnkılib aob· 

ğında Nedim -oğlu Adil, ye
mek pişirmeditinden kansı 
Haticeyi dövmüştür. 

-1(~; JııMUWı 
Yapıcıoğlunda amele Hüse

yin otlu Cemalin evine giren 
ve avluda bağlı keçisini çal
mağa teşebbüs eden Musa oğlu 
Mustafa, ev sahibi tarafından 
yakalanmak istenince taıla ev 
sahibi Cemali ayağından yara· 
lamıştır. 

Balda lıırsızlılc 
Burnava Mer.sinliaiade Meh· 

med oğlu .sabıkalı Arap Baki 
ile ıarkadaşı lbrahim, Bahri 
oğlu Mebmed ve kardeşi Na· 
ilin bağından üzüm çalarken 
bat sahibi görmüş, kendilerini 
yakalamak 4stemiı, failler kaç
.mata teşebbüs etmiflerdir. 
O aldda havaya atılan bir 
el silib ümerine Arap Baki 
tutulmuş, diğeri kaçmatbr. 

Ba da Jıırazl,/c 
lkiçeşmelikte Hatay cadde

sinde sütçü Mustafa oğlu Fer· 
had -..e kaldeıi Sallri; t .. bir 
otlu otomobil tmnircisi Mitabn 
motosiWetinin ıuka pntaaıaı 
çaldtklanndan tutulmuolardır. 

Otomobil :kazası 
Şoför lamail, idaresindeki 

140 sayılı otomobili, lkiçeı
melik caddesinde Hasan oğlu 
Mebmede çarptırmıt ve yara
lanmuına sebebiyet vermiftir. 

lzmirin eaki geze ~e. 
lerini arıyorlar 
lzmirde çıkmıı Hizmet, Hu

talık lzmir, Şuleiedeb, Muk
tebes gibi pzcte ve mecmu· 
alarm ilk nüsbasmdan batla· 
mak üzere kollekaiyonları ara
aranıyor. Elinde bulunup ta 
satmak iıtiyenlerin idaremizde 
Süha Tülcel adresine miinl· 
caatlan. 

Yelkenli kayboldu 
Vaşington, 16 ( Radyo) 

Amerikan k•paıını kazanmıı 
olan yelkenli, son bir ıeyebet 
esna111\da ka)'Jıalmqştur. Yel· 
kenliain batbtı zannolunuyor. 

ların arasında çok sıkıldı, 
onun da kalbinde derin bir 
aşk ihtiyacı vardı. 

Lidyanm kamarası, kendi 
kam•aıının Jtarııımda idi. 
Bardan geçerek kamarama 
doğru gelirken, profesör Ro· 
zun kalbi şiddetle ı;arpl)'Ol'du. 
Lidyanın lcapı11 önünde dardu. 
Yiktek ve dik bir tepeye 
tırmanmq _gibi yorgun, nefes 
..-ıe idi. 

Bir mı içinde te,.._. emir 
ve idaresine tamamile tabi 
olmuş gibi lllpıyı açtı Ye 1çeri 
girdi. 

Lldya, hemen hemen "'91>lalc 
bir halde, saçları dağınık, 
ayna önünde duruyordu. 

Kapının açddıtmı anlayı11ca 
korku ile döndü ve: 

- Dltan çakl. 
Diye -ha,kırdı. 

Bugünlerde Cenevrede miihittı 
miizakerel.ere lanf:Yı>r 

Belgrad, 16 (Radyo)- Vre
me gazetesinin istihbaratına 
göre, Y -roelaYJa Baı•lcili 
Dr. Milan Stoyadinoviç, Mer· 
kezi Avrupa devletleri ile bir 
anlatma için aiihim siyaai a
aliyette bulunmaktadır. 

Macar ~vekili B. Dekan· 
yanın Cenevreye gelmesi ve 
küçük antant .devletleri mü· 
menilleri ile mü.lcerlltta bu
lunması kuvvetle muhtemeldir. 
Praga dönmiı olan Çekoslo· 
valcya Hariciye Nazırı 8. Krof
ta .da derhal Cenevreye ıele
celc, ,müzakerelere ,iftiralc ede
cektir. 

Macaristan, teslibat mese
lesinde '1DÜlavat esasında ısrar 
eylemekte, dralliyetler me.e
lesinde de bazı ağır şartlar 

dermeyan eylemektedir ki, bu 
taleblerin, müzakerata müşkii· 

lita atrat&eetı •ndmalctadır. 
Macar Başvekili, Viyana bü· 

kiimeti ile münuebatta bulun· 
m111, -AYUtmya 8-pekili e. 
ŞufOig 4e bu me1ele ile y .. 
bntlan 1liBdar olmupr. B. 
Şaşnigin de Cenevreye ıel· 
mesi •e küçüle itilif tlwletleri 

ile Macaristan arasında yap .. 
lacak anl8f1Dıya Avu1t11rya• 
nın da girmesi çok muhtemel 
görülmektedir. 

Macaristan Başvekili ile ce
reyan edecek müzaknelerden 

sonra, küçük itilif devletleri 
ile Mıcaristan ar81lnda bir 
ademi tecavüz misakı imzr 
lanması ihtimal dahilindedir. 

Alulenüsdeki vaziyet 

Amerikan denizcHerin 
«erk ~a başladL. 

- S.,ı 1 illCi ..ı,;Jede -
Fıuua Ye lagilia ...ı.ar m 

.la.lyemo .kooferaua ~link .etli· 
pe .pbid olmama oldukça anaya 
~ayuı olduAaau beyan, ancak bl· 
y4k bir gayret rilcade gelirilmit 
olan e8el'ÜI yeniden mnn bahMo 
dilm..mio 1Dhlktln al• ı b_. .. 
ciliwe el ı :ııhıetlirls., 

Elco dö Pariı ıpı;eteıi ,.. 
myıor: 

•Yeni hir ınnna.kalartelrlimi 
bidayette görüad ........ ~ 
Walıa ••" 1111 Wr m11ıle&lir. 
Akdermin bathca yeli., Ce
belüttankı Süveyşe ve F ... -
sayı timali Afrikaya betlamak
tadır. Kelimenin arazi haldan· 
dalci telakki itibarile olan _.. 

nasına göre ihtililci bir üvlet 
olan ltalyaya .Ontıda bir:aiue 
aynmalc .afuz -ve ıitibaaılm 
fedakirltk etme.len -•I mila· 
kin olabilir. Her •e -...ı. 
IUD ıAkdenizcleki .., ..... 
l.,,an)'Ol _.eleaiain bir cm* 
olımktan ..... eir ter ııdeiil
dir. lspa.,-. mimm .... 
tarda kal,.n ~eyeti Hieriye
ainin mevCU$1iyeti ihmal edile· 
bilir bir cteY d~tiJdir. Haliha
zırda 8. Muuolinioin lspaayol 
nasyon•listlerinin ticar.et gemi· 
!erinin tahribi suretile gör· 
mekte oldukları menfi yardı· 
mın ortadan kallcmuı niabe· 
tinde onlara miiabet .Uada 
yardımını arttırmasından kor· 
kulmaktadır .• 

Nevyork, 16 (A.A.)-Ame· 
rikamn ihracat vapurlanndan 

F alcat Roz bu emri dinle
medi, belki de duymadı bile .. 
Lidyanın üzerine bir çilgın 
gibi atıldı. Genç kadını kolla· 
n arasında ,apine dotru 
çekti ve sonra bir kanape 
üzerine oturttu. 

Profesör Roz, şu anda artık 
medeai Wr .iw llljUlli; Alı· 
şi bir hayvandı. 

Lidya, insanlıktan çık•ı, 
t-·-ile uywanla..- ..... 
mın bu hamlelerine hiçbir 
-muU.-.et ve itiraz göster

medi. Fakat bu icadının bu 
-tnlimtiJeti ruhsuz, bararetliz 
bir teslimiyetten batka birteY 
defildi. R4mlll IDollan ar811n· 
deki tüzel Ye ara.etli Li,jya 
değil, güzel ve fakat buz sibi 
~ bir bellekti. Roz, .bu 
1'i11~e _...i - lıınlnt, :.bir 

Exeter Ekscello Elcscba11 ve 
Eksaminer vapurlan yola çı· 
kamamışlardır. Sebebi tayfala· 
nnın Akdenize hareket etme· 
den cvel elli f ogiliz lirata 
prim ve adam başına befbia 
lngiliz liruı ıirorta isteme
leridir. 

Paris, 16 (A.A.) - Sosyı· 
list amele enternuyonalile ber 
nelmilel Mnôikalar federat
yonu Wirelm elin ötleden 
sonra .ilk .defa ..miifterek bir 
içtima akdetmiftjr .. Bu içtimaı• 
akdine F ranaa amelesi umumi 
birliğinin müracaatı sebep ol· 
mtlflur. 

ktimam mıCVZU11nu lıpanya· 
nın hali hazırdaki vaziyeti ve 
iki enternasyonalin bükümet· 

lerden hukuku düvel kavaidine 
riayeti elde etmek makaadile 
m(ifterek bir .harekette bulur 
malan hususunu tetkik et· 
meldir. 

MmtWilıin CMaaıı 
• • 

ms'aaımı 

P.aris, 16 (Radyo) - Ma
zarikin cenaze merasiminde 
hazır bulunmak izere Praı• 
gidecek olan Fransız heyeti; 
B. Leon Blam, General Hu
jor Ye' Şı.ricılıiden münllktb 
olacaktır. 

Pıar, 16 (A.A.) - Mazi" 
rikin ceMZe merasimi 20 Ey· 
lil pazartesi ıünü abahloyin 
.. t 10 da yapılacaktır. 

az hararet verebilmek İÇİll 
nafile yere ve çok ujraşb. 

Niır.,et LUlya pzleriai 
açtı, hiçbir fe1 liylemedi; 
fakat Rozun yüzüne dikkatle 
baktı. Roz, bu balat altuıct. 
aanki ezildi, eridi. En büyük 
bir SUÇU JApllUf Jibi .efil f# 

perİfaD bu llamaradan çaktı. 
• • • 

Seyalrat 'fÜael J.ir laawa ile 
devam ediyordu. 

Roz, bu bic:liaeden aonjl 

salena iamedi; ,.Wz ak,... 
üzeri, ıeç vakit güverteye 
bir az Çlldı, rme kamarası .. 
llllpaedı. 

Profesör, hatta scyabatt.., 
vaz_geçmeji de düıündü, il" 
kat vapur arbk batka bit 
iMeleye utramadn '808 ..., 

-s...v--
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llir ı&.teNhlı .-aaii ile Atlr41pallaki gerginlilı. 

angi millet harbetmek 
cesaretini gösterebilir? 

al•gczn eyler 
Bizim gazetenin •dünyada 

neler oluyor,, wütununu dol· 
duran Faik Şemseddin dün de 

auz 

Mııznan: '''Ben sevdiğim kadına 
BDpa ile vuul.ın, taıla batını 

ezmedim.,, Dedi •• 
Ölüm ıuaı ve basillerin tehlikesi - Modern 

ailihlarm 4'uvvetli ve zayıf tarafları 

entresan birşey bulmuş. 
Bir lngilizin, yaşadığı müd· 

detçe yediği et miktarı; 20 
iri sığınn etine muadilmiş. 

lngı"lizlerin obur olduklarmı N T 1 1 wwww ~ 

arlıdere civarında ıraz ı iyonun? dediX.:ni, Halilin, Aınenkatla çıkan Fortune mecmaasında 
~ ~ 

daha doğrusu bizim yeyip, 5
1 

mevkiinde metresi Fatmayı bundan hiddetlenerek sopa 
içmemize nazaran çok farklı 

alim dllilmiıpküc;ik Oldusu ~ 
motirlü ın*kil waıttlarile 9'tlc 
iyi meticeler -..afb. iakat 
u.dricle .......... l<Jlln, .... 

• qi talim ..... iş ımiela· 
filtr,. ... ~ieriai .... 
faza kudretini göıtelİDCe llu 
yürüyiif akamete utramııbr. 

il _.. ılNliıber FmMko, 
ıene D..a..tıin teoMini ;Mkib 
etmiştir. Sayılan 20 ile fO 
...,..nda bU-...n bomba tay· 
yaretefi gruptan, balkm -t.arb 
itadeli., ni kiimak .. 'aCfk 
"'Madrid ,elanne alnıl:leıftmit 
ve te1u1 bomı.1atnlfbr. 

HükQmetçilerin tayyue dafi 
toplan zayif oldQjıı için bu 
ta1)J8reler pek ~elan da 
qabilmek fırabnı ele ,ıeçir
mifleNir. Bualar,itebri 50 po 
içinde tam 32 defa bomkla· 
mı......... Buaunla &ı-aber 
ıt&irao aya,aeıramıetmlkte· 
dir. Dört ıta'" •ema 'bir pn 
~le~· Kalclı ki 
bava hiiaualan ııla .aeyrelıaiş 
ve F rmkeaua ümidi lailifma, 
balkın ''barb iradesi,. artm11tır. 

Frankonun ltalyan dostlan 
............. ştak· 

lan zaman, netice büsbütün 
fallo ..... _.,. mllO lellişilik 
~ir awet t.Mklar ve zırhlı 
otomeltiU..le birlikte faşist 

teorisine anan olerak ui bıir 
hücumla kaf'i bir netice al
map kalbttıklaı zaman hil· 
.ku.et kuwetlerinin ~lan 
....... bu twnz d.rak
...... ve makftleler dmmuttar. 
'Bu mikeneli sitiblar, ~tlar 
içinde saplan~ kallDJf, maki· 
neli bir ordu olm.,ktan çalca· 
mak diipnaaa laecW Wne ı.el· 
mittir .. Bmau Üll'İlle tMmaz 
rit*t Wne gelBlif, t.ozpn 
baılamıştrr. ftavada uçan Rus 
tayyareleri, o zaman düşmanı 
diledi'kleri ıilii h<>ıııbalaıııış· 
lardır. 

ıHelhahle "11atirlii ıiiibı.a 
ta1'ftat otanlar, lspanyol h•· 
!>inin mükeıtmı~l 'Duıldneli si· 
liblah tecrübe etmek için 
kifi liir Aha Qlmadıtını söy· 
liyecek ve a.ha büyük bir 

.Jaarb oluna bunı...ın .tesiri 
iO ...... :eöriileeePıi iddia 
••wskle.&ir. Hele S..•y 
M..-ine 4ibilıtli ..... c&.iz· 

ve çok ağır miktarlar üzerin· öldürmekle maznun yörük Ha· ile başına vmrmak ıuretileFat· 
den mide doldurdaklannı be- lilin muhakemesine dün şehri· mayı yere dütürdütünii, sonra 
pimiz bilirdik. Fakat dojTueu miz Atırceza mahkemesinde bir taşla bqını eadijini IÖyle
ya mideye aid rakamların bu bqlanmlfbr. Karilerimiz vak'· diler. Maznun, tatla ezmecli
kadar belit bir netice vere· ayı hatırlarlar: Yörük Halil, ğini söyledi, balbuki-bnb t.t, 
bilecetini, 1&hsım hesabına başka bir yörügün çadırında mahkeme salonunda mua 
biç dütünmemiştim. kalan metresi Fatmayı kendi üzerinde duruyordu • 
. G~ziimin önüne, birdenbire yanına c;ağırmıı, kadın gelme· Bazı plıidler gelmemiflerdi. 

yırmı tane, ~miz, yatlı, taba· yiace sopa ve taşla batını Onlann celbi için mulaakeme, 
ne boynuılu öküz geldi ve ezerek onu ildirmiqtii. bqka bir tüne bnkıldı. 
bir lngiliz; aizını açarak bun· Vak'a bundan ibarettir. l 
ları _bir.er 6irer yutuyordu. ngı·ıı· .. 
Ga h ~a Halil, diinkü malıa· • yru tlyari güldüm. ~ 

Eskiden, halk arasında bir keme cellOlinde hldiaeyi töyle 6eledi~ecileri 
'Oturuşta bir yatla koyun bir anlatmlfbr. Almanyada yollan 
tencere pilav, bir tepsi hak- - Fatma evli bir kadmdı, te'tldk edecekler .. 
lna yeyenler elchıiwu ititir· ilk kocamdan bir"de çocutu Londra, 16 (Radyo)- Deyli 
dik. Fakat timdi •ewu, daha 'ftl'dı. Bir ni1n benim ,.•dmma Teloraf 0 azeteaine onre, L-:Jiz 
dotrusu miaal, iri ....-ıar üze· •- ..- •· • •- ..... 
rinedir. Fakat bir de var ki, geldi, kendisile bir müddet belediyecilerinden mirekkep 
e ıek eti heaab edilmemiftir. beraber J818dık. Kocamndan bir heyet Alman,.,. ~ni yol 
Heryıl lzmirde kaçak olarak aynhnak için HUkuk mabke- ailtemleri ileliDCle utlcibt 
birçok eşekler kesilip dana mesine müıı111at etmifti. Bo- yapmak üzere tideoeldir. 
diye biz zaTalblara yuttarul- pnma davMJ lletieelenclikten Kanada 
maktadır. Acaba lnrilteM!e mnra •leiredıktilc. 'Mallk-., MllleUn arzusu 01111.na 

altılardan, içinde insan olma· .,.k tenaril buyurmazlar mı, i>opnmrkarannl'1Verdi. F.tlill, h b 
dan işliyen bomba tayyaMle- demalilliz? O' g1n benim ptkrıma gele- ar edemJya.,ak •• 
rinden, ölüm ışığından, aaotör- * * * cekti, ~ecli. iki .pn hıetı.4e- Ottava, 16 (Radyo) - fCa. 
leri eh '••afÖflilmezduman· ,Şu Ameriil.&dar, ""8Jet ca· elim, gelmeditini göribree gİ• nada parlimentoau, Kanada 
la~an, ölüm sapn h..aıabk rib mablildardar. Durap du· dip aradım, yöriik Halil ibra· halkının umumi irasına müra-

:.buillelliaden ve .wrlkgaılar- rurk• bir de tebeuim mek· hi in d ilt caat etmeden hiçbir laarbe İf'" 
tebi, daha do&..1•u tebeuüm m ça mna gtitiai ötren· tirak etmiyecektir. 

:.elan lrallledeceklerclir. • 1

... dim, kendisini çadırda hl-
Bunlar, ilmi bir llll'lltte bir çıkardılar. Ruzvelt ıötle ıü· dam: ICanada meclisi bet ıüa)Gk 

Jraç defa tatbik oluamoşt11r. lernriş 'Ye binaeııalejh, g&liifü hafta kanununa müakete ecle-
ona benzetmek 'için f1J1e ,.. - Haydi eve gidelim. ktir 

:'Meseli bunlardan baailla-, plımıı, böyle )ll9Plhnlllf. Dedim, beni kofdu 'ft *!lr ce • 
4i.-nan ordusu i.pn oldqu Ziya pqa bir ıiiriade: sözler sö1ledi; ben de kızdım, Sir Erile Dormon 
.Jcadar kullananlu ı4fi11 cıle tela· Yaktı aioe cu1ar elimde bulunan sopa ile ba· Lontlraıla 
tikeli oJıulda.dlr. Mukcıai4e O nesoketle aeı...am şına vurdum, yere düştü. Bat· 
ölümhıll• •ir• ...,_ kendi· Şirba dal baıletmeli Loodra, 16 (Radyo) - Jn. 
saile4ödtıua iriiiae flllllan ,... .......... ka birtt:J yapmadım. Halbuki ~ltereain Roma leliri Sir 
-.=-ı-:~. AU.U ..,... ühldbt evrakında tqla ba· Erik Dormon C!'•-~...ı__ Lo 
....,.,_.,... .... IMDWp .......... D a·aa- d 1 ~ L-- ~-yı-uau D• - -.ı dlltililnizilimıtfitı &.. ,_....- hayla pm ez ...... e yazı ıuu; ucu draya dönmiifliir. Romaya 
·ı --'- .. kad !!a.-..L ataa çifteli pektir bayle biqey yapmathın. hlc oitmek üzere B. r-...ı_..:ı·n ,._ 
1 e anau: uç em v..uc ifademi verirken akhm b••ım· •· U1C11 "-C9 
ballllllln bir tatla f•eıw öl· Daniş. D4fudm. ..., nevreden avdetini beldiye-
dürmldik. HercüeJ gilife ... ~ıp da yoktu, 'De IÖJl'editimi bil· cektir. Sir Erik Dromon ayni 

Jıin hakikati ıuradadır: Yeni imreomemelidir • insanın yüzü· miyordum, timdi dotnmmu zamanda Bqvekil tarafıadan 
_:ıe.bl d eh" b. · · 191 ne gülen neleri vardır ki, ar• ıöyltyonım. da kabul edilecektir. 
M. ır aa ıç ınsı 8 se- C....L:tler ~1-dı·. Bunlar 

• .J beri ;.· .b. kas1Ddan alay ederler. Çekiş- 'ru• am "" ,,. l fı ı la~J wıauen , 1ere5ı rı ı,_ te- tiritler. yörük Medme icadın ile atlra· ~ e e onıa te ua:ı 
kemmiil etmemiştir. Mürainin en biiylk litihı, dqlan idiler.~ 'giaü Ha· Bir icadından ptlN ,_,._,, 

En ziyade terakkiye mazhar tebeuimdür, dalkawpn da filin; çadtrtanna geldilffti, Tepcikte Sürmeli sobtıada 
~ -"lh ~e~'l'd):tla• keza.. Fatmayı orada buldutaau, bir tebdid Yak'aaı olmuftur. 
rıdtr. ~anlar, on bet ... bfta GllOth temll •e i)lhini (haydi gidelim) cliJe teklif et· Mehmet otlu Recep admda 
-.k havada ıı.ooo iadem· ayarabilmeliıdirCi, oaa kıymet ttiğini, Fatmanın da: biri, Mustafa kızı aın.ımhane 
den ,ıç.kta UÇllR bir taY)'*l'e- verilebilsin.. Yoksa her gülüş, - Ben bu hayattan bıktım, sermayelerinden AYff:Je tele
yi düifiral4'edir. Bunun en ne kadar güzel olursa olsun, seninle yafalllak istemİJOnffn. fon ederek tehditte bulumn111 
fazla 'terakki eden tarafı, J'& para etmez. Çimtlilc Köpek tibi arkamdan ne ge- ve para istemiftir. 
len bir bomba tayyareıine 19!~~-~~~~-~~1111!1-~~~~~~~~--~lll!l-~Iİlll-•••• 
karşı otomatik surette ateşi ele lspanyol lrarbirrde talıak· hayet bir hayalden baıka bir caklardır. Fqiıtlerin Madrid 
30 saniye içinde tanzim etme- kuk etıoemiftir. Tankların teY delildir. Büyük barbte &linde lllUY8ffakıyetsizlite ut· 
iidir. Bundan başka ses ve orada elci.klan aeticelerden kullanılan pzların en teairlilİ ramelara bu nokta11 telcid et· 
hararet detektörleri keffedil· ne ltalyanlar, ne Almanlar, ne olan iperit gazı ile Nevyork mittir. 
mittir 1C:i bunlar gelen birtay· Fransızlar, ne de RuaJar mem· şehrini ·botalmata mecbur Maldnelitifek bila maha· 
yareyi 20, "'25 milden sezmek· nun kalmamıılardır. iki tarafta edebilmek için 2000 kiloluk rebe sabalannın bitimidir '" 
te ve bunları top atew menzili da hafif tanklar, sarp çukur- bombalar tqıyaa bomba tay· makinelitüfek bir müdafaa 
içine girmciye kadar kat•iyet lara, el bombalanna ve yan· yarelerile 37.375 defa hücum ıilibıdır . 
ve isabetle takib edebilmek· gın çıkaran gazoline kar1ı etmek lbundır. Kaldı ki bu Bütün bunlardm 11karabile
tWir. tesirli olam•.......... Bunlara jperit pza, kireç kloridi ile ,..x.:miz netice ıudar: U--·1 

--w.... te.it* "bir bale Cff!tiritebildi11.: ""5
" ........ 

Ba..aL.. L~ La......_. ı r ta kartı kendini koruyacak de- •- 5ı manzara daha e&ı..Je 1t1U.an 
v.T-· .. rln'C wi'JfJN e • gi&i bunun tetirli olabitmelİ -r•v. 

raftn4an het .. ınn te'7ıreıi recede kaim zırhlı olan tank· içilt kealf 'bir hatde buhmma· lehindedir. ÇinMi bap Al· 
dütüriilmeaine mukıaltil .-k lar ise matlub olan ıiirati ta tla i~ deder. Bundan dırganlak arzusu röateren mem· 
bir 'tllneei t.,,are d9fi topla· gösterememiılerdir. Hiç ıiip- fllllka Mı .ıpz, ilerliyen ubr· leketler,diktatarlülde idare edilen 
'1ile ı.iRtlirilmifti. ŞiaMli ile hesiz tanklar pp baliade h;ri <.d•dunBak için kullandan memltktlerdir. ~ bir dikta
l1pAJae _,.,are :teı'afaaclan hücum eden piyade tarafından ıMr IDidtd• ....u.chr. tör de, ehr içtinab .ifnltlaı 
•• ...,. bir ttılleye ..-..n kullanılabilir. Fakat bunlar, ~rplnaeYa· vana, lmln drecek bir~ 
-Jbef tane...., dafi >topiarla PMicWM vuiyetiade ltıluaaa· '81eM Wıyle ,eni bfilere girişmek istem& 
indirildiği iddia otiilmftteııfir. lann har6kltına mani enama· pıekı..lfle itlti..a venaemelne- Su halde modern bir harbin 
iBılJldae ~ tıiaamlan mM.tacilr. .dirler. neticesi bir wailleti'n ..,.t te· 
mitkiH...-ektıe 111e bUlllara Sonra motörli vuıWara l.di, Mi bir bllllaa ile ıeltküllerinin, ekondmik ptatik· 
.Jaaqı dewanb ıurette bebeme· terek bftlltla, "Pftk kaNda kar11 ilnfs derhal imha etme- lerinin, anla)'ll kudreb1e poli· 
mi :müdaf• ...,.. filolan itu· benzin temini de 8Jrl bir ZOI'- Din pek de öyle ..... ve ko· tik teşekküliinln akerlerln ne
lundurmık lüzumu da ortadan luk Çlicaımllktadar. 1-y bir it olmıdıtı aörülmek· fiaıerine itimadlannın miikem· 
ka~~ır. Zehirli g.az da paeNI Dou· tedir. Saldqanbk ,,_talan meliyetine hatlıdır. 

Twanden .,nra aıotıörlü betin tasavvur ettili neticeleri ilerledii gibi müdafaa ıiliblan Zamanımızdaki 1aldırıan 
vuıtalann awbtlıtuu yap911· veremiyecektir. Havadan ab- da takemmül ettiii için al· diktaförlülı:lerde de demokrasi· 
lar, ea ziyade taaklara bel lan gazla bombalarla büyük dırpDlar. nihayet uzun bir ler derceainde bu meziyetlerin 
batJamaktadarlar. JJu iimicller bir .m ııtıils ıtaık"8 · laaa'1>e ıirifmek mnmda kala· ıeliftifini tasavvur edemeyiz. 
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Numnra~- 89 Yazan : M. Ayhrn 

Doka sarayına dönünce doğru oda
sına çıktı ve uzun düşüncelere daldı --~--

- Çok değıl, nz kaldı. An· - Munhede öyl<' mı?. Hiç onların yüzünü iyice örtecek· 
!adınız mı Doka hazretleri, bu bir doka, bir serseri ile mu· sin. Hep ine karşı çok nnzi· 
sulh teklifıne muvafakat edi- kavele akteder mi?. Ve böyle kane davranacaksın. ikisi se· 
niz. Ve onu artık unutunuz. bir muahede muteber olabi- nin de akrabandır. Diğerine 

- Ben unutabilirim, fakat lir mi?. Hangi mantık bunu karşı ise, benim taşıdığım his-
Venedik tarihi unutmaz bunu. kabul eder? siyatı biliyorsun .. Anladın mı 

- Ne ise. Ben şimdi ken· Viryoni onun mahremi esrarı Viryoni? 
disini çağırıyorum. Ona göre idi. Hassa alayına yeni gelmiş, - Evet hnşmetpcnah!. Bas-
konuşunuzl. daha doğrusu Doka tarafın- kın, bir saat sonra verilmeli· 

irini seslendi: dan getirilmiş koyu siyah göz- dir. O vakte kadar gece da-
- Doğan, biraz gel! Iü, çatık, kalın kaşlı, tıknazca, ha ilerler ve ortalıkta insan 
Ve Doğan çıkınca: siyah sivri sakallı bir zahitti. o nisbette azalır. Sahilde, iki 
- Tamam -dedi- Doka haz- Ayni zamanda Dorotanın da gondol bulunmalıdır. Bu tev· 

retleri ile artık aranızda hiç Teyzezadesi oluyordu. kif keyfiyetinden, şehir muha· 
bir şey kalmamıştır. Bundan Viryoni Dokayı selamladı fızının ruhu bile haberdar ol· 
sonra yekdiğerinizi tanımamış ve her zaman yaptığı gibi mıyacaktır. Görüyorsun ki, 
olacaksınız.. kapıyı sıkı sıkı kapadı. vaziyet tamamile hususidir, 

Doka hala somurtuyordu: - Şöyle, yakın gel Viryoni. Ailevidir. 
- Evet! iki kulağım, dört yap ta öyle - Anladım haşmetpenahl. 
Diye homurdandı. Doğan dinle .. Evvela, çok soğukkanlı - Muvaffak olduğun tak-

1se omuzlarını silkti ve güldü: olacaksın, saniyen kendini dil- dirde, seni nasıl taltif edece-
- Öyle olsun! siz farzedeceksin. Sana vere- ğimi ben bilirim .. 
Doka ayağa kalkh. Prenses ceğim vazifede yanına alaca· Doka bunu söyliyerek ge· 

lriniye yaklaştı: ğın neferleri iyice seçeceksin riye döndü. Viryoni de çıktı. 
- Sizinle ne vakit görüşe· ve onlar da keza, hem kör, Bir saat sonra Viryoni, evi 

bilirim Prenses? hem dilsiz olacaklar. En kil· sarmış ve kendisi de 6 mü-
- Ziyaretinize geleceğim çük bir şey sızmıyacak. Çünkü sellah neferle içeriye girmiş 

muhterem Dokal. bu, hem Dokalığm, hem de bulunuyordu. Evin içinde, en 
Doka, bu sözleri müteakıb ailemizin şerefi ile alakadardır. küçük bir çıt yoktu. Her taraf, 

başile hepsine sert bir selam Küçük bir hata işlerseniz, sizi zifiri karanlıklara gömülmüştü. 
verdi: mahvederim. Neferlerden biri, ihtiyaten ge· 

- Mutabıkız. Dost değiliz, - Müsterih olun haşmet· tirilen meşaleyi tutuşturdu. 
fakat düşman da değiliz.. penahl 
Doğan lakaydane bir hare· - Basacağınız evde üç ka· 

ketle cevab verdi: dın vardır, bir de erk~k .. Bu 
- Nasıl isterseniz muhte· kadınların ikisi, bizim aile· 

rem, Dokal dendir. 
Doka, gizli yoldan mı, yok· Viryoni hayretle; 

Si\ kap1dan mı çıkacağını ta· - Bizim aileden mi? 
yinde küçük bir tereddüt gös- Diye bağırdı. 
terir gibi oldu. Ve sonra ka- - Sus!.. Sakin ol!.. Evet, 
pıya doğru yürüdü. Kapıyı bizim aileden: Birisi Teyzeza· 
açtı ve sert sert kapadı. den Dorota, birisi de Kiyaral 

• .htika atıldı: Viryoni donakalmıştı: 

- Hiç te itimad edilemez - Dorota mı, Kiyara mı?. 
ona.. Fakat yanlış işitmiş olmıyayım? 

Hepsi birden cevab verdiler: - Hayır, ne yanlış, ne de 

Viryoni: 

- Tuhaf ·diye mırıldandı· 
baştanaşağı mefruş bir aşk 
yuvası .. Fakat içeride kimse
cikler yok. 

Evin içi altüst edildi. Tavan 
araları, bodrum katları karış· 
tırıldı, Nafile; "imsccikler 
yoktu. 

- Sonu vat' -

( ' Lise ve Orta okul 
diploma dersleri 
Kız Geceleri 

OORSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıc K. S. 
776 Jıro \e şiıre. 15 50 
467 İnhisar 12 
463 K. Tnııer 14 
296 Ü. Kurumu 14 50 
191 Alboyrnk 21 
103 O. Arditi 16 
99 Ş. Remzi 14 50 
83 A. R. Üzüm. 16 50 
69 Patcrson 17 25 
52 M. J. Taran. 15 50 
31 S. Beyazıt 17 50 
21 L. Galemidi 14 
21 Tikveş. Hak. 21 SO 
20 J. Gozden 16 25 
18 K. Aksel 21 
10 H. Alberti 15 
8 F. Simsar o. 11 50 
4 Ş. Bencuyo 13 
3 H. Alanyalı 21 50 

2735 
52430 
55166 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

530 Tütsü ile te. 6 50 
422 A. H. Nazlı 7 
332 Ş. Rıza H. 6 
285 lzzi ve Ali 8 
116 F. Solari 7 50 

61 B. Alazraki 10 
46 B. Franko 6 50 
35 A. Muhtar 1 O 25 
1827 

45942 
47769 

Zahire sat.şiarı 

K. S 
20 
15 25 
2·1 
17 50 
21 
18 
21 50 
17 75 
22 
15 50 
18 so 
17 
22 
16 25 
21 
17 25 
11 50 
13 
21 50 

K. S. 
13 50 
12 25 
13 
10 
12 
10 
9 

10 2S 

Kilo Cinsi S. K. K. S. 
60 Ton Buğday 5 625 6 25 

728 Buğday 5 625 6 25 
128 Arpa 3 875 

50 Nohut 5 375 
15 K. D. 7 50 
35 Susam 17 25 
50 Ton Bakla 4 25 

14400 Kilo Pamuk 42 45 
Piyasa fiatlari 

16·9-937 tarihinde Borsa 
üzüm mümeyyiz heyeti tarafın
dan tesbit edilmiş olan üzüm 
fiatleri: 

No. 7 14 75 15 25 
" 8 15 50 16 
" 9 17 17 50 

Erkeek verilir " lO 18 5o l9 50 
Kültür Lisesine müracaat " 11 21 50 22 50 

- Eveti bir şeyi. Erkek te Meçhul 
Doğan ilave etti: Korsanın ta kendisi. işitiyor 
- Fakat hiç bir şey de musun, düşmanımız olan Meç-

yapamaz. hul Korsan.. Daha doğrusu 

* * • eski Kiyaranın ve yeni Meh· 
Doka sarayına varır varmaz, lika hanımın kocası Meçhul 

ucaklanna hemen şu emri verdi: K a ,, ors n ... 
- Beni kimse rahatsız et· 

mesın .. 
Odasına çekildi. Kılıcını be· 

)inden çıkardı. Caketinin düğ· 
melerinı açtı. Odada sert, iri 
adımlarla duvardan duvara 
dolaşmağa başladı. Müthiş bir 
şekilde so)uyordu. Sanki ke· 
silmekte olan bir mahluku 
andırıyordu. 

- N~ yapa"'ağım şimdi?. 
Rezil oldum .. O Kiyara deni· 
len orospu, bütün ailemizin 
haysiyetini, tarih muvacehe· 
sinde berbad etti. Maskara; 
şimdi de hanım olmuş, İslam 
hanımı olmuş. Ya o serseri, 
o serseri? Kendisine asil süsü 
vermek için neler yapıyor? .. 
Az kalsın beni bile kandırı
yordu?. Muahede akdettik, 
düşmanlığı bir tarafa bıraktık. 
Hah hah hahaaaaaa! 

Deli gibi masaya duğru 
koştu ve çekici kaparak altın 
zile vurdu. 

içeriye giren hademeye: 
- Çabuk ·dedi- bana Vir· 

yoniyi çağırınız. 

- Şimdi haşmetpenah, he
men şimdi! Esasen koridorda 
emrinizi bekliyorlar .. 

Hademe çıktı. O hala ho· 
murdanıyordu: 

Viryoni, Dokayı dikkatle 
süzdü, kendi kendıne: 

- Eyvah -diye mmldandı
Doka sapıttı galiba!. 

Viryoninin kafasından ge
çenleri Doka iyice anlamıştı. 
Biraz yaklaştı, elite onun omu
zuna dokundu. 

- Aklımdan şüphe ediyor· 
sun galıba zavallı Viryonil. 
Halbuki, aklımın, kafatasımın 
içinde bu kadar kuvvctlendıği 
bir günü hiç görmemıştim. 

Kiyara, beraberce kaçıp ev· 
lendiği o denizler haydudu ile 
beraber, hem de yanında pren· 
ses irini olduğu halde buraya 
gelmiştir ve teyzezaden pren· 
ses Dorota da onların yakan, 
en samimi dostlarıdır. Hatta, 
ıımdi dördü de beraber, tey· 
zezadenin şu uşaklar için sabn 
aldığını söylediği evde bulunu· 
yorlar. işte, vazifen, bu evi 
basmak ve hepisini yakala
maktır. Dikkat edeceğin nokta 
şu olmalıdır: 

Haydudu, mümkün ise sağ 
bırakmamak, yani temizlemek. 
Çünkü o herif öyle bir şeytan· 
dır ki, Venedik zındanlarmın 
duvarlarını deler, 'Zincirlerini 
de kopar1r .. Kadınlara gelince, 

olunması. " 12 23 50 25 

~~~ml!~---~~·•F';~ra_n_s_ız __ ~-n-ev_r_a_la_r_ı, 
ı• Göz Hekimi Dun de devam etti 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 

1 15,30 - 17 Tele. 3434 .: ................. ... 
lzmir belediyesinden: 

Kahramanlarda Nusret soka· 
ğında 8-10 sayılı evin enkazı 
müteahhide ait olmak üzere 
yıkılması başkatiplikteki keşif 
ve şartname veçhile 24/9/937 
Cuma günü saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
Keşif bedeli yüz yetmiş dokuz 
lira elli sekiz kuruştu. iştirak 
için on üç buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü-
mene gelinir. (3120) 

1 10 17 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilu 

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

T defon : 3479 

Paris, 16 (Radyo)- Fransız 
askerlerinin garbi F ransadaki 
manevraları bugün de devam 
etmiştir. Hava berbad bir hal· 
de idi. Buna· rağmen kızıl ve 
maviler hareketlerine devam 
etmişlerdir. 

Harbiye Nazırı B. Daladiye 
ve Erkanıharbiyei Umumiye 
Rerisi general Gamelin ve in· 
giliz Harbiye Nazırı ile Erka· 
nıharbiye Reisi bugün 901 
rakımlı Arjanton tepesine git· 
mişlerlerdir. 

F ransı.z tayyareleri 
Seyahate çıkıyor 

Parıs, 16 (Radyo)- Fransa 
Hava Nazır B. Kot, Fransanın 

bava kuvvetlerini artırmak ve 
tayyareciliği daha fazla tamim 
etmek üzere gelecek ayın son
larında Franaız müıtemlekele· 
rine hava seyahatleri tertip 
ettirecektir. 

Bikinci hava filosu Hindiçi· 
niye, ikinci filo Madaıukara 
ve üçüncü filo da merkezi 
Amerikaya seyahat edecekler· 
dir. 

Mançesterde grev 
Londra, 16 ( Radyo ) 

Mançester ve Oksfordda bazı 
fabrikaların amelesi grev ilan 
etmişlerdir. 

Yirminci asırda bir 
orta devir vak'ası .. 

Bo '!i ı ·I ncii sahifede -
ağ~n.n b ·~ınci n ı l.ahlısıdır; 
yani şer'an bu kadın nıkahsız 
ve bir fahi eden başka biışey 
değildir. Amerikalı ile de mü
ııaseLı-tiııdc ınalızur kalma· 
mıştır . ., 

Senaryo burada tt'kemmül 
eder: 

Amerikalı Nuriyeyi kaptığı 
gibi başka yerlerde soluğu 
alır! Dubrovnikte ancak bir 
gün kalan Amerikalı mil· 
yoner. Nuriyeyi Avrupalı kı· 
yafetine sokar ve Amerikaya 
giden bir vapura biner! iki 
sevdalı, ismail ağanın nüfuz 
dairesinden böylece uzakla· 
şırlarl 

* * * Nevyork, sonra Holivud ve 
Kaliforniya plajları Nuriye ile 
iştigale başlamış ve bütün 
Amerika gazetelerinde birçok 
resimleri neşredilmiştir. 

Nuriyeye birçok filim şir
ketleri mühim tekliflerde bu
lunmuşlardır. Hatta Nuriyenin 
macerası Amerikada taaddüdü 
zevcat lehtar ve aleyhtarları 
arasında şiddetli münakaşalara 
da sebeb olmuştur. 

Fakat, herşeyin bir sonu 
olmak gerektir. Bu .. son,, Nu
riye için de başlamıştır. Ev· 
veli Harison -kafi derecede 
gim aldığı için· Nuriyeyi ih
male başlamış, bütün Ameri
kada da artık Nuriyeden bah· 
seden kalmamış ve zavallı 

Sırph kadın unutulmağa baş· 
lam ıştır. 

* * • 
Nuriye şimdi nerededir? 
işte bundan sonra rivayet 

faslı başlar. 
Rivayete göre, Nuriye, Ame· 

rikadaki ihmalden bıkmış ve 
hıristiyana dönmüş ve bir gün 
eski ağasının kapısında .. arzı 
endam. ve ağasından kusuru
nun affını, tekrar haremine 
kabulünü de rica etmiştir. 

Kabul edilmiş midir? Bu da 
tesbit edilmiş değildir. Fakat 
muhakkak olan bir nokta 
vardır. Nuriye meydanda 
yoktur .. 

Öldürüldü mü? Meçhul! 
Sağ ve ihtiyar ağanın ağu

ıunda mı? Meçhul! 
Sağ ve harab konağın lca 

ranlık mahzenlerinde zincire mi 
vurulmuştur? Bunu da bilen 
yok! 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

- Başı 1 inci salıi/ede -
Müeabakalann ilki, saat 14,30 

da 100 metre serhat ile baola· 
mıo, yedi mıntaka denizcileri de 
yanoa girmiotir. 

Yüzöcöler, verilen ioaretle at· 
lar atlamaz İstanbul ve Kocaelililer 
önüne geçmiıler ve millabakawn 
sonuna kadar ayni vauyeıte müca· 
deJeye devam etmiolerdir. Neticede 
Jstanbuldan Orhan l,O ı ,8 de bi
rinci, Mehmed Kocaeli 1,14,9 da 
ikinci gelmiılerdir. Mustafa [Balı· 
)ı..eıir] öçdncfl, Orhan (İzmir] dör· 
döncd, Cihad (Ankara] beoinci, İr· 
fan [İçelj altıncı, Ali Rıza [Aııtal· 
ya) yedinci golmiolerdir. 

BD.lldan sonra 200 metre kur
bığlama yapılmııur. İlk 50 metre
yi lıtanbuldan Mekin , birincilikle 
bitirıniı iee de, Kocaelili Y mnf 
rakibiDi geride bırabuf, biriDci 
gelmiıtir. Rekor 3,15 dir. İkinci 
MekiD (İıtanbul] 3,18, uçOJıcü ?tlu. 
tafa [lçel], dördüncü Sabri 1Balıke· 
eirJ, beşinci Azmi (İzmir], altıncı 
Tevfik (Antalya} dır. Ankaralı yü· 
zücü yanp bitirememiştir. 

Üçüncü ve son müsabaka 
olan 400 metre serbest yapıl· 
mııtır. Bu yarışı da lstanbul· 
dan Halil, 5,40 da birincilik-

17 Ey141 937 

Güreşler 
bugün başlıyoli 

Ba~ı 1 inci sahi/ede -
ll!)Ol! 

lukabeleaiode buluuwu'llardır. 
YunllD willi gureı takımı bfile 
reisi, ~wreper ic;io tahwiulerJe bLI' 

luııımık Türl ıalımrnıu çul kuV• 

vetli olduğunu, İ) ı uc·tİl't'.'lcr atacıa• 

gını sılylemittir. 

Misut ir güre~-.ilc:r, i.ııtU) undaO 
Aukuapalaea gelmiflcrdir. Hal.ı~r 

aldığımıza göre, Uumeo ıakıw' g@l· 
miyc:celı.tir. U takdirde \ ugo:ıl•"• 
\ unau ve Türk giireı takımları. 

Bt•~inci Balkan güreı milaabakalara 
için karıılaoacaklardır. 

Saat l 7 ,SO da Betinci Balk.O 
gü.reflerinin bqlamaeı mo.nueı..d· 
le Alsancak ıtadyomunda meretİOI 

yapılacaktır. Ba:urlanıuı pıograa&a 

göre Balkan güreı olimpiyadlano• 
girecek kafileler, en önde Yugot' 
lav, Yunan ve Türk bayrakları ta• 
pyan üç ıporcuouo arkaaıodao 

ilerliyerek halkın oniinde bir P"i' 
resmi yapacaklar, uh .. ın o~ 
hazırlanan gürot miııderiııia eıra• 

huda yerlerini alacaklardır. 
Güretçilerin önlerinde eahanıo 

ortuıoa getirilen milli bayrıaklat• 
miuderin ortaaıu çaprazlama koO
duktan ıonra İzmir mıntakaaı na 
mına mıntaka ikiuci reiai B. .R 
tad Leblebicioğhı kıta bir eöyle" 
vererek Balkan göretlerini aç 
Türk gdrq fedel'aıyonu reiai 
bir nutuk irad ederek kafile red' 

lerini ve gQreoçileri ayn ayn ıaa1 
k.a tamttıracaktır. 

Bu etnada ıüel mU&ıka }:u 

goalav, Yanan •e Türk milli 
lannı çalacaktır. Bun11 mCUeakı 
gü.reperc baflanacaktır. Balkan gil 
rqleri ıehrimude devam ederk 
Halk.evi ulonuoda Balkan 
kongreai de toplanacak, gelecek 
yapılacak Balkan gilrefleriuin yeri 
ni tayin edeeeklir. 

Mut lada 
Köylerin imar planları bi 

Muğla, 16 (A.A.) - Bütü 
köylerin imar planları yapıl· 
mıştır. Bu planlara göre, bet 
köy meydanları ve anıt ye 
leri hazırlanmaktadır. Köy od 
!arı, köy konuk yerleri, paıat 
yerleri, çamaşır mahalle · 
umumı helalara ait projele 
tamamile yapılmış ve köyler 
gönderilmiştir. 

lngiliz amiral gemisi 
Malta, 16 (Radyo) - lngi 

liz amiral gemisi Baranı bura· 
ya gelmiştir. Baranı zırhlısı he" 
men Cebelüttarıka gidecektir· 

le, Balıkesirden Osman 6.21,2 
de ikincilikle bitirmişlerdir· 
Abdullah (Kocaeli) üçünciİı 
Cemal (İzmir) dördüncü, Mut 
tafa (Antalya) beşinci, lrfa 
(İçel) altıncı, Ihsan (Anlw• 
yedinci olmuşlardır. 

Bundan sonra gösteri ola 
rak yedi mıntaka takımla 
arasında 4 X 100 bayrak y• 
rışı yapılmış, İstanbul takıP11 

birinci, Kocaeli ikinci, Bah· 
kesir üçüncü gelmiştir. 

Gene yedi mıntakanın yü: 
zücülerinden altışar kişılik ıkJ 
muMelit takım teıkil ediloıİf 
ve son olarak vaterpolo o 
namışlar, gösteri yapmışlardır· 
Vaterpolo müsabakaları ÇO 

alaka görmüş, oyuncularıll 

acemiliğıne rağmen heyecanh 
olmuştur 

Dünkü müaabakaların umuıııi 
puvan tasnifinde netice ıudut= 

İstanbul 34 puvanla bırincİı 
Kocaeli 26 puvanla ikinci, 
Balıkesir 16 puvanla üçüncİİ• 
İzmir 8 puvanla dördünü, lçel 
yedi puvanla bepnci, Antal.1' 
üç puvanla altıncı, Ankara iki 
puvanla yedinci. 

Bugün müsabakalara ... t 
9,30 da başlanacak, 200 metre 
serbest, 100 metre sırtüttii, 
1500 metre mukavemet yarıl' 
larıj ayrıca vaterpolo ve Tüt~ 
bayrak gösteri mü .. bablat' 
yapılacaktır. 
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........._ /zmir Komutanlığı İlanları 
fzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - ihale günü istekliler tarafından verilen mektupları ka· 
nurıun tarifah dairesiede hazırlanmadığından rcddedi· 
len iki garaj yapısı ınşaatı kapalı zarfla eksıltmcyc 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32036 lıra 84 kuruştur. 
3 - ilk teminatı 2402 lira 76 ikuruştur. 
4 - Keşif proje ve şartnameleri parasilt" inşllat şul ıesiudt>n 

alınacaktır. 

S - ihalesi 29·Eyl.-937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni temi• at ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin<lr. yazılı belgt>lt!rle 
birlikte teklif me~tuplarını ihale saatından en az. bir 
saat evci M.M.V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

---r;; . i 12 17 22 26 
Zlnır Mst. Mv. Sat. al. ko. nundan: 

Cinsi Miktarı Muhammen fiati Muvakkat teminat 
Kilo Kuruş S. Lira 

Un 280000 12 50 2625 
1 - Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda mik· 

darı yazılı un münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 

satın alma komisyonda her gün görülebilir. 
l - Münakasası 27-9-937 pazartesi günü saat 16 da Me· 

nemendeki Alay satın alma komisyonunda yapıla· 
cakbr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
S - Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarı yuka· 

rıda yazılıdır. 
6 - istekliler Ticaret Odasında yazılı olduklarına dair 

vesika göstereceklerdir. 
7 - istekliler muvakkat teminat makbuzu ile birlikte tek· 

lif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saatten 
en az bir saat evvel alay satm alma 'komisyonuna 

............_ vermeleri. 7 12 17 22 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede buhman ve 28-8-937 Cumar-
tesi günü saat 11 de ihalesi yapılacak olan (360) ton 
kuru ota istekli tarafından verilen fiat pahalı görül· 
düğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi muci· 
bince bir ay zarfında pazarlığı intaç edilmek üzere 
açık eksiltmiye konulmuş ihalesi 20·9 937 Pazartesi 
günü saat 17 de kışlada yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
4 - Muhammen tutarı (15300) lira olup ilk teminatı 1147 

lira SO kuruştur. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 
mektupları ile birlikte ihale saatinde kışlada satın 

~ alma komisyonuna müracaatları. 2 7 12 17 3065 

lıınir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. deA. 
1 - lzmir bava kıtaatı için yalınız kumaşı ciheti askeri· 

yeden verilmek suretile (300) adet kaput diktirilmesi 
açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 4-10-937 pazartesi günü saat 16 te lzmirde 
kışlada Mst. Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan (900) liradır. 
4 - Teminat muvakkat& akçası (67) lira 50 kuruştur. 
S - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunu 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
birlikte ihale saatinden evvel komisyonda hazır bulun· 

~ maları. 17 21 25 29 

1 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

"' İzmir h va kıtaatının açık eksiltme suretile münaka· 
sacla bulunan tesviye aletine talip çıkmadığından iha· 
lesi 22-eyliil-937 çarşamba günü saat 16 da lzmirde 

2 
kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda vapılacaktır. 

3 
- Muhammen bedeli 996 liradır. 

4 - Teminatı ınuvakkate akçası 75 liradır. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

6 vesika göstermek mecburiyetindedirler, 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evci '1----- komisyona müracaatları. 

1
2rnir Msr Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

- Mst. Mv. merkez kıtaatının pazarlık suretile eksilt· 
ınede bulunan 788 ton Linit maden kömürünün beher 
tonuna verilen fiat bahalı görüldüğüneen ihalesi 
20 Eylul 937 pazartesi günü saat 16 da fzmirde kış· 

2 lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
-3 - Tahmin edilen mecmu tutan 7880 liradır. 

4 
- Teminatı muvakkate akçesi 591 liradır. 

S - Şatnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
- istekliler Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair 

6 
vesıka göstermek mecburiyetindedirler. 

- Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 'r----- den evvel komisyona müracaatları. 

21nir Mst M K 1 k d 1 · v. . sat. a . o. rs. en: 
- lzmir Mst. Mv. kıtaatının kapalı zarfla münakasada 

bulunan 110200 kilo sığır eti ihtiyacına verilen fiat 
bahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 2 

- ihalesi 23 Eylul 937 perşembe günü aaat on altıda 
lzmirde kışlada Mat. Mv. satın alma komisyonunda 

ANADOLU 

lzmir harici oakeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Cinsi 

Odun 
OJuu 

1 

2 

3 
4 

Miktarı Mnhalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
60000 Gaziemir 1050 79 Açık 41101931 Pazartesi 10 
60QOO Burna\'a 1050 79 Açık 4/10/937 ,, 10.30 

Yukarıda miktar ve mahalli yazılı odunlar açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

Münakasalnrı hizalarında yazılı sa:ıtlerde olmak üzere 4·10-937 pazartesi günü yapı· 
lacaktır. 
Şartnameleri her giin komisyonda görülebilir. 
isteklilerin munyyen vaktinde Burııavadaki askeri satrn alma komisyonuna gelmeleri. 

17 21 25 30 3222 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa 

şekli 
Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı 
Lira Lira 

Kuru f asulya 
Kaşar peyniri 
Zeytinyağlı kon· 

5400 
2850 

702 53 
1568 118 

Pazarlık 
., 

20/9/937 
,, 

Pazartesi 

" 

10 
10.30 

24000 kutu 2880 216 
" " " 

aerve 11 
1 - Manevraya iştirak edecek kıtalarm ihtiyacı ıçm yukarıda cins ve miktarı yazılı üç ka-

lem yiyecek pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı saanlerde olmak üzere 20-9-937 pazartesi günü yapıla· 

caktır. 

3 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna nümüne· 
lerile b~rlikte gelmeleri. 3221 

• ........ ~ ............................. ~ ...... 111111! ...... ... 
yapılacaktır. lzmir Birinci icra Memur-

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 30305 liradır. luğundan : 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2273 liradır. Bayan Nebiyenin Emlak ve 
5 - Şartnamesi hor gün komisyonda görülebilir. Eytam bankasından taksitle 
6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair satın aldığı gayri menkulün· 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. den mütevellit borç için ban· 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve kaya ipotek eylediği Güzelyalı 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları tramvay yolunda 1119 No. 
ve teminah muvakkate akçelerile birlikte ihale saatin- tailı kapısından girilince, ge· 
den evvel komisyona müracaatları. nişçe bir koridor, solda bir 

1 K 
oda, karşıda bir oda ve yu· 

zmir Mst. Mv. . sat. al. ko. rs. den: k ka d k dd 
arı im a i isi ca eye na· 

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla 242000 zır ve ikisi de arka cihetinde 
kilo yulaf satın alınacaktır. dört odası ve merdiven arat 

2 - Yulafın beher kilosu (5,S) kuruştan (13310) lira biçil· sında bir sandık odası, orta 
miştir. lcatanda bir mutbak ve alt 

3 - ihalesi 6 11. Teşrin/937 çarşamba günü saat 16 da katı bodrum ve h~lası ve evin 
Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· arka kısmında miktarı kafi bah 
lacaktır. çesi ve bahçe kapısı içinde su 

4 - isteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan ve elektriği mevcut ve kargir 
(999) lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele- ve 13000 lira kıymetinde 
rindeki vesaikle bir saat evvel komisyona müra· bir bap hanenin mülki· 
caatları. 17 22 27 2 yeti açık artırma suretile ve 

DE: edYLEı 
• 

J&VINMl:K 
• 
IJTE:AJ~N 

YEili ~ALLAR 

844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
bef'aya mahsuı olmak şartile 
artırması 20/10/937 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 
gi.rdiği tarihten sonraya müsa· 
dıf olması hasebile kıymetıne 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak 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 haklarım 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 hakları tapu sı· 

Sa[N 7 

lzmir Birinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Halil oğlu Mustafanın Em
lak ve Eytam bankasından tak-
5itl<" satın aldığı gayri men· 
kulden mütevsllit borç için 
banka}a ipotek ipotek cyle
diğı lzmırde Güzelyurt mahal· 
lesinin inkılap sokağında eskı 
13 15 taj 14 16 No. ve 203 

ada 45 parsel No. Ja k5in gayıi 
menkulün 14 No. tajlı mahalli 
küçük bir avlu, avlunun dip 
tarafındn cephesi açık bir 
mutbak mahalli ve tulumba 
suyu ile 14/ A No. tajlı bod
~u~ katının üstündeki odayı 
ıhtıva etmektedir. Mutbak ma· 
hallinin üstünde bir taraça 
vardır. Bu kısmın helası 16 
No. tajlı binlinın altında i~a
bet etmektedir. 16 No. tajlı 
mahal: Tahtani müstakil bir 
oda, üstü örtülü küçük bir 
ta~lık, bir tulumba syu, arka
da bir hela, üst kata çıkılır
ken iki merdiven arasında kü-
çük bir oda, üst katta bir 
sofa ve üç odadan ibarettir. 
1250 Lira kıymetinde olan 
bu evın mülkiyetiaçık arttnma 
suretile ve 844 numaralı Em
lak ve Eytam Bankası kanunu 
mucibince bir bef'aya mahsus 

olmak şartile arhrması 20/10/937 
,çarşamba günü saat 14 de ic
ra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satıh· 
ğa konunldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödemesi tarihi 2280 
n~m.~r.alı .kanunun mer'iyete 
g~rdıgı tarıhten sonraya müsa
dıf olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü· 
kümlerine göre yapılacağından 
ikin.ci artı~ma yoktur. Satış 
peşın para ıle olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk della· 
liye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve itHak 
hak~~ sa_hiplerinin gayri men· 
kul uzcrındeki haklarını husu-
~iyl~ faiz ve masrafa dair olan 
ıddıalarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri icab 
eder. 

Aksi halde haklan tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay· 
}aşmadan harıç kalırlar. 9ı 1Q,937 
tarihinden itıbaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/4217 
dosya numarasile Birinci icra 
memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. H. f ş. No. 3229 -cilince malum olmadıkça pay-
laşmadan hariç kalırlar. 9-10·937 
tnrfüinden itibaren şartname
herkese açıktır. Talip olanla· 
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /3567 
dosya numarasile iz. birinci icra 
memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. H. iş. No. 702 3228 ., 

'PAZARLARINDAN AL 

Gümrük Muhafaza genelj Ko
mutanlığı lstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1000 ~öes~ceriruzdire yalan söylemi· 
yoruz. Hırsız 

1 - Fort marka 9 kamyonun 22·9·937 Çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 23400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 17 55 liralık vezne mak

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte o gün saat 14 e kadar teklif mektuplarını Ga· 
lata eıki ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. 1 5 10 17 

563813040 

mı kovalayacaksımz? Düşman 
mı tarassut edeceksiniz? Hayır 
değil mi? şu halde size 30 met· 
reyi vazih bir surette gösteren 

JUNIOR 
Yelek cebi fenerlerini 

tavsiye ediyorum 
Tür,kige umumi satış hakkı: lsmail Ömer •Şfen 

Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav
yonu karşısında 



Olivier ve 
Şürekisı 

Limited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Reeı binuı 

Tel. 2443 
ELi .ERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

0 MAL VERNIAN.. vapuru 
10 Eylulden 17 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

.. MARONIAN,, vapuru Ey
IOlün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktlr. 

.. PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteırine ka
dar LONDRA, için yük ala· 
cakbr. 

UVERPOOL HATTI 
11MARONIAN,, vapuru 16 

Eyhllden 22 Eylule kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylulde LIVERPOOL ve SW
ANSEAdan gelip yük çıka
racaktır. 

0 MARDINIAN,, vapuru 29 
Eyl6lden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTELE HATTI 

.. JOHANNE,, vapuru Ey
lul&n ortuma dotru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

11ARAB1AN PRINCE,, Bi· 
rincitqrinin onbqinde LEITH 
ve NEWGASTELE için yük 
alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
tifikliklerden acent. mea'u
liyet bbal etmez. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
•MACEDONIA,. vapuru 11 

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

•ANKARA. vapuru 21 
Eylülde bekleniyor. 28 Ey· 
lulc kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

Tbe EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11EXPRESS,. vapuru 9 Ey· 
lulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacakbr. 

"EXMOUTH,. vapuru 22 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

11EXIRIA,. vapuru 28 Ey
lule doğru bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
THE EAPORT STEAM

SHIP CORPORA TION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
11 UCHORDA,. vapuru 10 

Eylulde PJREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

11EXCALIBUR. vapuru 24 
Eyl41de PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER. vapuru 8 Bi· 
rincitqrinde PIREden 805-
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•BUCAREST. vaparu 15 

(Kapalı zarf usulü ile eksilt
me ilinı) 

Acıpayam : Yeıilyuva Şar
bayhğıildan: 

1 - 70 hektar meıkun 25 liradan 32 hektar gayri meskun 
15 liradan olmak üzere 102 hektardan ibaret olan 
kasabamızın planı kapah zuf uıulile ekıiltmete ko· 
nulmuftur. 

2 - Keşif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 
olarak önceden 168 lira yatırmaları lazımdır. 
Bu hu~uata fazla malümat iıtiyen ve prtnamesinde 
yazılı hususatı görmek istiyenler Denizli bayındırhk 
dairesine müracaat ederler parasız olarak görebilirler. 
2490 aayıh kan·ınun hükümleri dahilinde yapılacak · 
olan işbu eksiltmeye iştirak edecek olan iıteklilerin ' 
ihale tarihi olan 18-9-937 cumartesi günü aaat 11 
den evvel Uray enc5menine müracaatları ilin olu-
nur. 14 16 16 17 3193 

Eylülde gelerek ayni gün KÖS GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
TENCE, SULINA, GALA TZ SULlNA, GALA TZ ve IS. 
ve GAL TZ aktarması TUNA RAIL limanlarma yük ala· 
limanlarına hareket edecektir. caktır. 

..DUROSTOR., vapuru Ti ARMEMENT DEPPE · 
Eylilde bekleniyor. KôS- ANVERS 
TENCE, SULINA, GALA TZ 

11

ESPAGNE,. vapuru Bi- lzmir Liman iıletme müd ·· 
ve GALA TZ aktarmaıı TU· rincitqrin iptidalannda bek
NA limanları için yük ala· leniyor. ANVERS için yük 

kabul edecektir. 
lüğünden: 

c;~· ROY ALE HONGRO- DEN NORSKE MIDDEL· 

iSE DANUBE MARITIME H~ V~~N6E 
,.SZEGED. motörü 20 Ey· 0 BAALBEK,, motö. ü 25 

lülde bekleniyor. BELGRAD, Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
NOVISAD, COMARNO, DUNKERK v~ NORVEÇ li· 
BUDAPEŞTE, BRATISLA VA manian için yük alacaktır. 
VIY ANA ve LINZ için yük "BOSPHORUS., motörü 
alacaktır. 24 Birinciteşrinde bekleniyor. 

JOHNSTON W ARREN DIEPPE, DUNKERK ve NOR 
UNES LTD. VEÇ limanları için yük ala-

L 1 V E R P O O L caktır. 
• A VIEMORE. vapuru 26 Vapurlann iıimleri, ıelme 

Eyliılde bekleniyor. UVER- tarihleri ve navlun tarifeleri 
POOL ve ANVERS limanla· hakkında bir taabbüde ririfi
nndan yilk çıkaracak ve BUR· lemez. 

Vekaletçe tasdik edilen yeni tarife 17-9-937 den itiba 
t.tbik olunacaktır. Matbuları gelmeditinden izahat iıtiy 
idareye müracaat edebilirler. 3231 

Manisa P.Dyonk 
bqkanlığından: 
1 - Manisada yapılacak ıtadyum tribünleri illfUtına ~ 

çılcmadıtından bu it bir ay içinde pazarlık ıu"1 
talibine verilecektir. 

2 - lnıaatın ketif bedeli 29222 lira 80 kuruıtur. 
3 - lı kimin üzerine ihale olunursa mütaahlıitten yüzde 

bet heaabile kat'i teminat alınacakbr. ~ 
4 - Keıif evrakını ıörmek ve fazla mallmat allnak ~ 

yenlerin C. H. P. llyönkurul biroauna m~ 
ilin olu••· 1 6 12 17 3000 


