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Çarşamba 

1 
EylUI g 3 7 Herglln sabahları çıkar, sıyaaal gazetedir. 

Sinaya konferansında mühim görüşmeler oldu 

üçük itilaf ve Balkan dev
tleri beraber yürüyecek 

- ·--------
vrupayı alakadar eden meselelerde lngiltere ve 
ransa ile birlikte hareket edilmesi tekarrür etti 

Sinap, 31 (A . .A.) IJıHıt 

ıınoıının muhabiri lıiltliri)m: 

Küçiik itiliif konQeyinirı ilk 

sesi ıımıınıı \'a7.İ}etin tı·tkikirı~ 

si edilıııi<ıtir. lt:ılyaıı·llahrş ilı· 
.'tfı ilt> ı~paıı) a lıarhi ueticell'ri 
kkrnda uı; Hariciye ~ıızmnın 

ndarı cvelki içtinıııl:ırdo ittihaz 
ilen karorlarda müttelıitlen uırar 

ikleri anla~ılınaktadır. 

Metaksas 
Yakında Ankarayı ziyaret 

edecektir 

/ran askeri hegetinin, diin Atatiirlciin lıeglceline çelenle kogamaları intiba/arından 
Garb misakı hakkında küçük 

lfıf gar hın emniyetini Şarki A \"• 
panırı cnıııi}eıinden ıtyırmanın 
~mküu olmadığı kanaatindedir. 

Tuoa meselesi bakk111da da üç 

mlf!kctin tarzı hareketi değiş· 
miştir. Bunlar esasen Avusturya 
.Macaristan ile siyaııi \'e iktısadi 
nasebetlerini inkişaf ettirmek 

Kardeş Iran :askeri heyeti 
emekte ve serbest müzakereler 
ticesinde teminat verilmek ıar

e yapıldığı takdirde bu iki mem· 
etin tekrar silahlanmasını kabul 
ektedirl.,r. 
Nazırlar ayni zamanda üç mem· 

etin komıulan ile olan müna· 
betlerini de tetkik etmektedirler. 

Rumec•Leh münasebetleri hak· 
oda Antonesko, iki memleket 
asında siyaei mahiyette oifabi 
a tahriri hiçbir itilaf basıl o~ma· 
gını beyan etmiotir. 

Balkan Hariciye Nazırları bir aratla 
Konferanıı, bilbaesa beynelmi· mit n öğle yemeğine alık.onul· 

lel vaziyeti dikkatle tetkik etrniı, muıtur. 
bazı hususatta, tam bir fikir mu· Kralın ziyafetinde, B. Tatarea-
tabakati müoabede eylemiştir. ko ~ B. Antoneeko ile Çekoılo· 

B. vakya Hariciye Nazın B. Krofta 
da baar balunmntlardır. 

Romanya Hariciye azın 
Antonssko, 'Yugoslavya Bao ve Dıo 
Hariciye azın B. Stoyadinoviç ile 
Çekoslovakya Hariciye Nazın B. 
Krofta ~refine Sinayada mflkellef 
bir zi1afet vermittir. 

Belgrad, 31 [Radyo) - Sina· 
yadıı bulunan Yugoslavya Baovekili 
B. Milan Stoyadinoviç bugün Kral 
S. l\l. Karol larafından kabul edil· 

İstanbul, 31 (Huıasi muhabiri· 
mizden) - Kiiçflk itilif Hariciye 
Nazırlannın Sinaya içtimaıada, ki· 
çük itilaf devletlerinin Anapa 
meselelerinde Fransa Ye İngiltere 
ile birlikte yürümeleri kanırlaob· 
rılmııtır. 

- Sona 6 ıncı salıi/etle -Stoyadinoviç ve Krofta hükd· 
etlerinin Roma ve Berlin ile 
ünuebetleri hakkında 17..:ı~llt 

. ""' . .ı uır. 

Nihayet 6ç Nuır Çdunloval/n 
.Portekiz bidiııesinde Çekosloval 
nın noktainazanoı müdafaa eM 

ğe karar •ermiılerdir. 

lngiliz donanması 
- Venedik-limanında 

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

Nazırlar bugün iki kere topU.· 
rak bilhasea küçük itilafın Amb
a Hariciye Nazın Bollun dne· 
e Yereceği ccvabla me~gul ola· 
larchr. 

ltalyan ve 
mülakatlar 

J n gi l iz .. Arniralları arasında 
olacak, tziyaf etler verilecek •• 

Bükrett 31 (Radyo) - Küçük 
af Hariciye Nazırları konferansı, 
giln de, Romanya H11riciye Nazı· 

B. Antone&k.onun riyasetinde 
_.>lanmıı ve uzun müddet mfiza· 
relerde bulunmuıtur. 

Mar!!Jalımız 
anevralarda bu
nmak üzere Yu-
slavyaya gidecek 

Mareşal Fevzi Çakmak 
İstanbul, 31 (Huıuıi muhabiri· 

izd~n) - Yugoslavya ordusu, 20 
l6lde Belgrad civarmda bftyiikJ 
anevralara baohyacakbr. 

Blyftlı: Erklmhaıbiyei Umumi· 
Reisimiz Maref8l Fevsi Ça~mak, 
nevralara re.men daYet elilmiı·" 

. Mare .. l, ildaci reiı G •neral 
mla birlikte 18 eyl6lde { ugo• 

bafeket eclooektlr. 

/ngiliz donanması Maltada 
\ euedik, 31 (Radyo) - lugiliz İngiliz donanmaaı, merasimle 

donannıa•ının lıirinci filosu, yarın karşılanacaktır. Donanma, borada 
[bugiirı) lıuraya \'asıl olacaktır. bir hafta kadar kalacaktır. fngili& 

f ngili:r. donanmuımn ziyareti, ve halyan amiralleri araeıuda sa-
ff'vl.aliidt> bir hiidist> olarak tf'liikki mimi mülakatlar olacak, mütekabil 
olunuyor. ziyafetler verilecektir. 

Vabancllar için şehirde 
kafi derecede yer vardır 

Belediye reisi ~~ b_uı:ıu söylilyor 
F t · · (azla. 7 iyaret· sustaki haberler, fuarın gördügü uar ve zınırın . 

1 1 
ı_ 1 ıı- il terde •elıir yüksek rağbeti ifade itibarile yerınde 

er e a.artı aştıfıı şu g n • Y • 

d h·ı· d b ı ı· .-in yatacak. ise de alınmıı olan ~ash tedbır· a ı ın c, ya ancı ar ..,. . . . . 1 
yer bulunmadığı şeklinde rivayet· lerle hiçbır mısaf~rın ~er bu· 
ter de ç:kmıştır. Hatbuki, e,·elce de makta güçlük çekmıyeceğı de mu· 
yazdığımız gibi böyle bir vaziyet bakkaktır. . 
yoktur. Keyfiyeti belediye reiei Ote~ ve daimi. ~anıı~yonlar~~n 
Dr. B. Behçet Salih Uzdan da sor· başka bırçok Jzmırlı aıleler zıya· 
duk bize ounlan söyledi: retçiler için evlerinden odalar ayır· 

'_ İzmir enternasyonal ftıanoa mı~lardır. Yeniden birçok evler 
gösterilen büyük alaka, memleket pansiyon haline gelmit oldupııdao 
içinden ve dıoından akın akın ka· oteller de daima talebe amade bot 
filelerin ıebrimizi ziyaretlerile he· yerler bulundurulmaktadır. Esasen 
men hergiln tebarüz etmektedir. ziyaretçilerin doğrudan doğruya 
Yalnız bu münasebetle tavzihi ha· yer aramak külfetine katlanmadan 
kikaten faydalı olan bir nokta, fuar ranıenyöman bfirolanna tele• 

· · h r ı dab" ol•• mdracaatleri İ8tira· otellenn ve pansıyoulann hınca ınç ıon a ı - • 
clolu olmUI keyfiyetidir. Bu bu- batlerİDİD tımiDiııe klf İ gellclktir. 

bugün Ankaraya gitti 
• 

General Rıza, lzmiri çok giizel bulduğunu söyledi 
ve iki milletin dostluğunu tebar'iiz ettirdi 

~~~-------~--~~~-:;:::=:~----------, 

Şam gazeteleri 
Atatürkiin yakında 
/lalayı ziyaret ede. 
ceıini yazıyorlar 
l.tanbal, 31 (Hasast)
Şaaıda çıkan ıazeflll11r, 
Biigiilc Şef in, sonbalıar 
nihagetlerinde Hatogı zi
garet edeceklerini gazı· 
yorlar. Bu haber, Hatagda 
biigülc bir sevinç ııgan

~dırmıştır. 
lstanbııl, 3 7 ( Hmml) -

30 Afııstos zafer 6ogra· 
mımız, lcartleı Hatagda 
da "tezalıiratla lcatlalan· 
mıştır. 

G. Metaksas 

--•• Şereflerine verilen ziyafetler •• 
Şehrimizde bulunan kardeo lıan vermiı, ziyafette hcyel reili Gene1 

askeri heyeti, ba sabah saat 11 de ral Rıza Kula Kerim Kuaalu ile 
Atattlrk heykeline çelenk koymuı· 
tur. Ba münasebetle abide Gnlnde 
meraim yapılmıf, bir müfrese •• 
iter reemi eelimı ifa eylemi~ aeke· 
ri muzıka, Türk-İran milli muti•· 
nm çalmıfbr • 

Belediye, fru heyeti teıef ine 
tehir guinoeuda bir ötle siyafod 

diğer nbaylar, vali muavini, bele· 
diye reisi, Müstahkem Mevki Ku· 
maodanı General Rasim .lktu&, 
oehrim.izde bulunın diğer General· 
lerle uylavlar, İran konsolosu ve 
alkeri erkia hazır bulunma§lardır. 

Belediye rei•i Dr. Behçet Uz 

- Sonu 3 ncü salıi/ede 

Balkan esnaf birliği 
teşkil olunuyor 

tııanbul, 31 [Husoai muhabirimizden] - Balkan antantı devletleri 
arUU1da bir Balkan esnaf birlrAi teokili kararlaıtmlmıetır. Bunun için 
yakıada Belgradda bir k.onferana akdedilecek, konferanıta Tdrk, Yunan. 
Yugoelav ve Rumen murahbıslan bulunacaktır. 

Çin-Japon muharebeai 

Japonlar, umumi bir ta· 
arruz için hazırlanıyorlar 

Yakında Ankaraya Japon orduları Çin şehirlerini bombardı-
gelecek man etmekte devam ediyorlar 

B. Metalcsas 
İstanbul, 31 (Rasuef mahabi· 

rimildea) - YUDID Bat1'tkili G.. 

GeMral Knaki maiyetine emir verirken 
Şanghay, 31 (Radyo) - 38 

japon topçekeri Yangçe nehri •A· 
zına demirlemiıtir. Bu Yaaiyet, bir 
bombardımana mukaddeme adde· 

clilmektedir. 
Nanltin, 51 (Radyo) - Mare• 

neral Metakue, Yanan orduıuann 
yapacağı büyük manevralardan 
sonra memleketimize gelecektir. 
General Metaklas İstanbulda ve 
Ankarada bitkaç gf1n kalacak, hü· 
kdmet ricalimizle g6rilfmeler ya· 

pacakur· 

oal Şan.Kay-Şek, beyanatta bula
narak: 

- Çin bük6meti ba harbe M• 

bebiyet vermiı değildir; bilakia 
sulhpenerlilt göıtermiıtir. japooya• 
nın gidi bir hedef 'te mabadı, 
b&yük bir müstemleke haktimeti 
kmmakbr. 

Demiıtir. 
Tokyo, 31 {Radyo) - Salibi. 

!ettar bir ha~ zabitine gare. 
J•pon ta71erelen Çin merkeslerioi 
bombardımana deHm edeceklerdir. 

- S.na 6 ıncı solai/ede -



Seyfa 2 ANADOLU r J E,tet '3T 

Kritik ve otokritik: 

Pessimist Avrupa 
Avrupa, geçirmekte olduğu be,eri kriıın heuilz sonuuu Lulımıawı~· "" 

tır. Avrupada. caddelerin ı ıldılığı ve günlük ha)atıo cazibesi azıılmamı~ 
olabilir. Mağmumluk ve karanlık gönüllere çokmeğe devam etmektedir. ' atürk ve /nönü- ı 9 Eylül kurtuluş 

bayramı_ hazırlıkları 

Memnu mınta· 
kada avlanan 

ecnebiler ___ ..._ ..... __ _ 
Avlanılan yerde ke
ıif yapıldı, tahkikata 

devam ediliyor 
Geçen hafta içinde Urla 

civarında askeri memnu mın

En genç gönüller bile bundau kurtulamamaktadır. 
Geçea&erde fürkiyeye gelen lsviçreli genç bir azetecioin buradaki 

bir tanıdığına yazdıgı mektubdan bir parçayı birlikte okuyalım: 
•·Yem Turkiye zihnimin bir türlu i tediğim süratle hazmedemedi i 

bir feuom adir. l'.eai 1 iırk.iye, bir tetkik mevzundur. 
r · e hayatta eri lmeye 1 yık bir aye ı ve bir vazif. 1 ri olan 

gençlerını i ,: rdukçe hidere yani garbi Avru a gPnçlerin ımz olan 
araib duyguları i ah ed bil eydim, ne demek i tedi ·mi çabuk an· 
lanbn•. 

Biderde Anupah olmanın verdi · bir uppelik ve gamsızhk ur. 
Bunlara aaak yıllanmı§ praplara atfedilen dıt#er• b nı r bir baha 
biçebiliriz. Çuukn eminir. ki, yakında bir muharebe daha ol ak ve 400 
yıldaoberi bırikmiı maddı ve manevi d rlerio geride kalamnı ıilip 

süpflrecektir. Eğer buılerden bir kaçımız sağ kalacak olursak, hunlar 
Anupahhpn töbret ve preatİJl ile Orta Avnıtralyada ,·aşıyao u"nci ka· 
hileleri nesdiade belki övuaebileceltlerdir. 

Turkiye halbuki genç, oude ve kunetlidir. Onu olsun böyle gor· 
mek iaaana ferahhk veriyor.,, 

Genç adam, görülüyor ki, mamur, zengin ve güzel Anupaya acıyor. 
'"'ünkü onu, kendi içınden kendi çocukları tehdid etmektedir. u var ki, 
Avrupanın ba ıbtiJa lanada, onun kendine bas olan dinamizmi de mev· 
4;uddur. Kendi k adini ı lah etmf'k keodı kendini tenkıd etme o daya· 
nır. Kendi kendini tenkide cesaret etmek, bayatı red del'>ıl hayatı kabul 
Ye tudik etmek haHası ın delilidir. Biz bu ., nç adama, ralo11: şunu 

hatırlatmak iıteriz ki, fürkiyede görup beğendi i ve kıskandı~ı şey 

" nupalılık,, dediği ~yin ta kt>ndieidir. :Medeniy tiu, taze omuzlar 
u7.erinde yükselme i. 

Kırılmaz saat 
Cep saatlerinin yüzde dok

sanının ölümü, yere düşmek· 
ten doğar. Bu yüzden bozulan 
saatlerin haddi ve hesabı yok
tur. 

"Kaç,. adlı bir F ransıı sa· 
atçi yere düştüğü takQirde 
aletlerinden hiçbiri kmlmaz 
bir saat yapmağa muvaffak 
olmuştur. Bu saat yüksekler· 
den mermer üzerine atıldığı 
halde hiçbirşey olmamıştır. 

Avrupanm en 9işman 
kadım 

Savena Angeliç, benüı 23 
yaşında bulunan bu Sırp ka
dını Avrupanın en şişman ka
dını addolunabilir. 16 yaşın
dan son Eylule kadar bu ka
dın evinden dıp.ı çıkmamıştır. 
Bu kız, evvela müdhiı bir 
oburluğa başlamış, fakir olan 
ana ve babası bu kızı nasıl 
doyuracaklannı düşünürlerken, 
yemek yimesini de eşe dosta 
göıtermekten utanmışlardır. 

Geçen Eylulde Savenanm 
b1thu, ölm6ş ve akrabasından 
bira .. ı kendisini sirklerde teş
hir ederek geçinmesini temin 
etmiştir. 

Arabıya bindirmek için altı 
kitinin Savenayı kaldırması 
lazımdır ve bacakları vücudü· 
nün sildetini kaldıramamak
tadır. 

Kelebek gözleri 
Kelebeğin gözleri, boncuk 

gibi iki siyah noktadan iba· 
rettir. Bu mini mini gözler, 
insanların kacaman gözlerin
den çok fazla görmektedirler. 

Yapılan tetkikata göre, ke
lebeğin gözlerinde bızim gibi 
gözbebeği yoktur; koyu yeşil 
bir lokmacıktan ibarettir. 

Bir harb gemisinin kıymeti 
Her devletin bahriye kuv· 

vetlerini arttırmağa çalıştığı 

şu 11rada bir İngiliz harb ıe
misinin kıymetini yazmak fay
d a11z değildir. 

lngiliz donanmasının en yeni 
harb aefineleri Nelıon ve Rod
neydir. Rodney sefinesi 38,000 
tondur ve 6,667, 700 sterlin, 
yani 46 milyon Türk lirası 

kıymetindedir. Mürettebatı bin 

Burhan Belge 

üçyüz altmış bir kişidir. Bü
tün sü'atile hareket ettiği tak
dirde bu harb sefinesi saatte 
36 tem petrol satfeder. Sefi
nenin makineleri 490,000 ve 
toplarile zırhlı kuleleri 300,000 
sterline mal olmuştur. 

Kedi say88inde bir 
muvaffakıyet 

Amerikada Margarit Anigel 
adlı maruf bir kadın ressam 
vardır. Bu kadın, genç yaşan· 
da ikt-n hastalanmış ve yirmi 
yaşına kadar yataktan kalka
mamıştır. Hastalığı sırasında 
odasına giren kediyi tetkik 
eden Margarit, ayni hareket
leri yapmiğa karar vermiş ve 
kedi gibi yatmış, kedi gibi 
gerinmiş, kedi gibi vacudüne 
masai yaptırmış, bu sayede 
ayaklarına hareket gelmiş ve 
nihayet yataktan kurtulmuştur. 

Garip bir usul 
Amerikada Georijide, nişan· 

lanıp ta nişanlısını gebe bı· 
rakuktan sonra terkedenleri 
kadınlar linç etmekte imiş. 

Bu kadınlara, icabında ko
calan da yardım edermiş. Za· 
bıta bu hareketin önüne geç
mek için pek çok çalıımakta, 
fakat muvaffak olamamaktadır. 
Geçenlerde Til Master adlı 
bir delikanlı da nişanlısını 
gebe olduğu halde terketmiş 
ve bu cezaya çarpmıştır; yal· 
nız zabıta zırhlı bir otomibille 
yetiştiği için adamcağız birkaç 
yerinden yaralı olduğu halde 
kurtarılmııtır. Fakat hiç bir 
kimseyi mahkemeye vermek 
mümkün olmamıştır. 
~~~~~---~~~~~ 

Maniaa Kız 
Enatitüsü .• 

Manisa, (Hususi) - Vilaye
timiz merkezinde açılacak Kız 
Enstitüsünün bir Teırinievel
de tedrisata baılamuı tama· 
men takarrür etmiş ve tedri· 
sata müteallik bir kısım eşya 
Kültür Bakanhğmdan Kültür 
direktörlüğüne gönderilmiıtir. 
Binanın bitmesi için geceli 
gundüzlü faaliyet devam et
mektedir. Halk bu kültür mü· 
e11eseıini kazandıjından bü
yük sevinç duymaktadır. 

nün cevabları 
Zafer bayramı münasebe

tile belediy reislıği tarafın
dan Cumhurre· ·miz Atatür
ke ve Başbakanımız İsmet 
lnönüne tebrik telgrafları çe· 
kilmişti. Dün aşağıdaki ce· 
vablar lütfedilmiştir: 

Doktor Behçet Uz 
Belediye reisi 

İzmir 
C. Size de kutlu olsun. 

K. Atatürk 

·-. -
TTakya müfettişi General Kazım Dirik, 

50 kişilik bir heyetle gelecek. tıakada avlanırken görülen ve 
9 Eylul kurtuluş ba_y_r-am-ı •mÜ.na_s_e_b-et-il_e_ yurdun her tarafın- tutulan ftalya tebaasından B. 

k U Alyoti ile yedi ecnebinin ve dan şehrimize heyetler gelecektir. Tra ya mumi müfettişi Ge-
bunlarla beraber bulunan B. neral Kazım Dirik ile Kastamonu valisi B. Avni Doğan elli 

kişilik bir heyetle 8 Eyliilde lzmirde bulunacaklardır. Yedi Nureddinin adliyeye verildik-
Eylulde İstanbul Üniversitelilerden mürekkeb bir kafile de lz- )erini yazmıştık. Maznunlar 

k b. hakkındaki tahkikata sortrtı mire gelecektir. Manisadan beşyüz kişili ır kafile, kurtuluş ·o-
hikimliğince devam edilmekbayramımıza iştı'rak edecektı'r. 
tedir. Görülen lüzum üzerine Fuar dolayısile ~ehrimize gelenler hergün çoğalmaktadır. 

* avlanılan yerde müddeiumumi * Şimdiye kadar gelenlerin sayısı 48,994 kişiyi bulmuştur. 
Zafer bayramınızı tebrik Evelki geceye kadar fuarı ziyaret edenlerin sayısı da 211,508 başmuavini B. Sedad Çumra· 

1 

ederim ve teşekkürlerimi su· kişidir. lının riyasetinde bir heyet 
narım. Başvekil tarafından keşif yapılmış ve 

\ 1. İnönü } Mı·yanko·· ku·· fabrı·kasında avlanılan yerin memnu mm-
'- _,, taka olduğu tesbit edilmiştir. 

~araplık çıkan yangın Çünkü . maznunlar, avlandık-
.., ları yerın memnu mıntaka ol-

ÜZÜm /er - madığım söylemişlerdir. 
Fabrikanın çatı arasında bulunan Mezbaha b gü --·····---600,000 kilo 

satın alındı 
inhisarlar başmüdürlüğü ta· 

rafmdan Burnova ve havali
sind eki bağlarda yetişen mis· 
ket ve şaraplık üzümlerin mü
bayaasına devam edilmekte· 
dir. Dün akşama kadar 600 
bin kilo yaş üzüm satın alın· 
mıştır. Üzümler, inhisarın şa· 
rap imalathanesinde derhal 
şaraba tahvil olunmaktadır. 

Çocuk yurtları 
Yakında 
kapatılacak .. 

Mevsim münasebetile açılan 
Bozdağ ve Aliağa çocuk yurt
larının müddetleri dolmak üze
redir. Bozdağ çocuk yurdu 3 
Eylulde, Aliağa çocuk yurdu 
da 8 EylUde kapanacaktır. Bu
seneki çocuk yurtlannda ba
kılan yavrular üzerinde çok 
iyi verim elde edilmiştir. 

ilkokullarda 
Kayıd ve kabul mua

melesine baş landı 
Ukokullarda kayıd ve ka

bul muamelesine bugünden 
itibaren b,şlaomııbr. Kayıd 
ve kabul muamelesi 1 S Eylulde 
bitirilecek ve derslere batla· 
nacaktır. 

Zeytin mahsulü 
Bu sene çok 

verimlidir 
Alakadarlara gelen malu· 

mata göre, bu sene zeytin 
mahsulü bütün mıntakada çok 
iyidir. Zeytincilik mıntaka mü· 
tehaasıslığına bağlı seyyar 
zeytin memurlanndan İzmir 
memuru B. Hasan Pınar Çal, 
lzmir, Kamalpaşa, Bayındır 
kazalarında tetkikler yapmış, 
mevsimlik işler hakkında müs
tahaile malumat vermiştir. Me
nemen memuru B. Hamdi 
Tokay, Dikili, Foça, Bergama 
zeytinliklerini, Tire memuru 
8. Falih de kendi mıntaka· 
sındaki zeytinliklerle yağhane
leri tetkik etmiılerdir. 

B. Refik Şevket 

Şehrimizde bulunan Manisa 
saylavı B. Refik Şevket ince, 
dün belediye reisi 8. Behçet 
Uzu riyaret etmiştir. 8. Refik 
Şevket ince bugün lstanbula 
gidecektir. 

elektrik batarya!?:rından çıkmış belediye~e uge-n 
Dün akşam Şehitlerde en- diği zan ve tahmin edilmek- • 

düstriyel Türk anonim şirke· tedir. Fabrika çatısının bir çıyor 

tine aid miyankökü fabrika- kısmı yanmıştır. itfaiyenin fazla Et fiatini ucuzlatmak için 
sında yangın çıkmıştır. Zama- sıktığı sudan fabrikada epey mezbaha resminin ucuz-
nında haberdar edilen İtfaiye zarar olmuştur. Hadise tah· lablması bekleniyor 
yetişerek yangını söndürmüştür. kikatına müddeiumumi mua· imtiyaz mukavelesinin müd· 

Tahkikatımıza göre yangın, vini B. Nadir Ener tarafından deti dün akşam sona eren 
fabrika binasının çatı kısmın- elkonmuş ve alakıdarlann İzmir mezbaha şirketi, bütün 
dan çıkmıştır. Bu kısımda, fab- ifadeleri alınmıştır. Fabrika, hukuk ve tesisatile bugünden 
rıkayı işletmek için kullanılan sigortalı ve içinde mühim mik- itibaren belediye emrine geçe· 
elektrik bata.yaları vardır. tarda miyankökü mevcuttu. cektir. Teşkilat ve teıisatı tes· 
Yangının bu bataryalardan çı· Adliyece tahkikata devam bit etmek ve devir ve ~im 
kan bir kıvılcımdan ileri gel· olunuyor. almak üzere belediye azuın-

l k . . .J dan Bay Muzaffer, mühendis 
Po onya ithalat- Se ız yerınaen .Bay Hurşid, varidat şubesi 

l l l
dürü Bay Celal, ..-,~ 

Çı arı yara amış ümeyyizi Bay Fehmid~ m9 
ihracat mahsulleri- Arabacı Hasan adli. ~keb bir lcomisyon teşkil 

• .. • J • ·ıd· Jılmiş ve dünden itibaren 
mız uz~rınaen ış yap- yeye Verı ı ~aliyete geçmiştir. Belediyece, 

mak istiyorlar Ev~!ki ak~am ~ukurçeşme ~ezbahanın idaresi için şirke· 
Varşova Türkofis şubesin- mevkunde bı~ vak~ olmu!t~r. tın kadrosu muhafaza edile

den şehrimiz Türkofis müdür- Karpuzcu Rıfat oglu Munıb cekse de küçük bazı değişik· 
lüğüne gelen bir mektupta ile arabacı Hasan arasında likler yapılacaktır. 
ithalatçı tüccarlann ihracat karpuz alım satımı meselesin· Et fiatini ucuzlatmak için 
mahsullerimize büyük alaka den kavga çıkmış, Hasan bı- belediyece mezbaha reımi 
gösterdikleri ve ihracatçıları- çakla Münibi sekiz yerinden üzerinde tenzilat yapılmuı 
mı~la . te!D.as~ ~eçmek istedik· yaralamıştır. bekleniyor. 
lerı bıldırılmıştır. Hasan tutulmuş, adliyeye B . . 

Helsingforstaki ithalat evle- verilmiş, yapılan tahkikatta eynelmılel defır-
rini~ . isimleri ~e. şehrimiz Tür· Hasanın katil kasdile hareket menciler kongrui 
kofısıne gelmıştır. etmediği anlaşılmış ve meşhud p . . . . . 
,,... J b • • k"f arıste 12 Banncıteşrınde 
ı ıreae ır cınayet su~lar kan~nuna göre tev 1 beynelmilel değ'irmenciler kon· 

Tire kazuının Uygur kö· e_dılerek _ ,-\slı~ece~~ m~bkem~· gresi toplanacakbr. a. kan· 
yü~de bir cinayet olmuştur. s_ıne verılmesı ~~~de~u~umı· gre için Türk dejirmencileri· 
Alı oğlu Ahmed ıle kayınbi· lıkce muvafık gorulmuştur. nin adresleri şehrimiz Türk· 
raderi Osman oğlu Mebmed Zirai tetkikler_ ofia ıubeaindea iltenmif ve 
arasında bir meseleden kavga Vilayet ziraat müdüru_ Bay ayr,i zamanda koDlft!Je ifti-
çıkuıış, Ahmed tabancasını Nadir Uysal zirai vaziyetı t~t- rak edecek müessese ahib· 
ateş ederek Mehmedi öldür· kik için Çeşme kazasına gıt- Ierinin isimleri IOl'lllmQftur. 
müş ve kaçmıştır. miştir. • Bay Ahmed 

t: .. . • ' Bir ayhk mezuniyeti 1ana 
Ozel Yusuf Rıza ANA ve iLK eren ıehrimiz Atırceza mü· 

k l d . k •• / • ., J kemesi bafkitibi Bay Ahmed o u u ıre tor ügünaen: dünden itibaren vazifaine 
ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir b811amııtır. 

EylOtden itibaren başlanacakbr. Belediye relal 

1 
MUr~caat saatları : Her gUn sabah dokuzdan Çeımede balunan belediye 

onyedıye kadardır. · · o s., Behçet Uz, dün 
Kestelli caddesi : No. 76 Telefon : 2914 :~imi:~ clöamiiftir. 

Izmirlilere Müjde 

FUAR GAZöNOSUNDA 

Büyük Varyete 
Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar kBpeklerlnin haf· 

rete şayan marifetleri • dünya bisiklet 9ampiyonunu !I aklllaM durdu
racak cambazhkları. 

Bütün bunları görmek i in Fuar gıuinoa na Ao an.-1 

y 
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Asi ispanya Fransız tabii
yetinde olanları kovuyor 

Fransa da buna mukabil, 
mümessillerini hudrıd 

General Frankonun 
haricine atıyor 

Londra, 31 (Radyo) 
Royter Ajansına göre, asileri
lerin Katalonyalılara yaptıkla
rı yeni taarruzlar, 3000 zayi· 

ata ve 2700 CSire mal ol· 
muştur. Bundan başka Ara· 
gon cebhesinde de 17 milis 
tayyaresi iskat edilmiştir. 

Salamanka, 31 (Radyo) -
ispanya radyosuna göre, Ka· 
talonya kuvvetleri, Kointu 
Belçide hattı kırmak için te· 
şebbüste bulunmuşlar fakat 
büyük 1ayiata tığramışlardır. 

Asilerin Adaymon cebhe
sinde ileri hareketleri başla· 
mışhr. Bir iki köy işgal edil· 
miştir. Milisl'ı"den 1000 den 
fazla maktul lardır. 

Burgos, 31 /Radyo) - Asi· 
leri11 resmi tebliği: 

Navarlı aslcerler, ileri hare· 
ketlerine d~am etmektedir· 
ler. Sihon yqu üzerinde bazı 
köyler elde OJilmiştir. Delalno 
Deyerora te~leri de düşmüş· 
tür. ·uskodt dağları da eli· 
mize düşınk üzeredir. On
daka, Laser~a vesair köyler 
de düşmüşt~. 300 milis tes· 
lim olmuştw. 

Salamank, 31 (Radyo) -
Franko lükfımeti idaresi 

a~tındaki •erlerde bulu ~an 
bütün Fran!z tebaasını hucttut 
harici yap~ğa karar verrr · 
tir. fransızl;..8 aldıkları em

1
r 

den 24 saat sonra harekc·te 
hazır olmal~ı bildirilmiştir. 

Bu karan Fransızların ve 
Fransız ric~nin Franko aley· 
hine aldıkl~ı vaziyet sebeb 
olmuştur. Eansa hükumeti de, 
Byariç ve Sen· Jandolondaki 
Franko rnUrıessillerini hudut 
harici etmi~r. ------

TaYYGre kazası 
Londra, t ( Radyo ) -

Kambriçte ~r tayyare kazası 
daha olmuş ·e tayyarenin ra
kipleri ölmü~rdir. 

Faıstler 
Romada ~eçit resmi 

yaP~aklar •. 
Roma 31 (F\dyo) - 30,000 

~aşist buraY8gelmiştir. Yarın 
)arti reisi B.~taraçi bunların 

1 ., ll .umandan ıg deruhte ede· 
b. ge . 

~ek ve ır it resını yaptı-

acaktır. Bur'i\r kamplarda 

oplanınıŞ 0!; gençlerdir. 

.ANA\>OLU-1 .---;-, __ 
Günlük s•Ysal gazete 
~---~~~ı 

Sahip -ve .. laşyazganı 

Haydar ~0•ü ôKTEM 
Umumi oeorır• ve yazı j~leri 

M6dflrft: ııa~ Nüzhet Çauçar 
• 

İdarehanesi: 
İzmir 1kincİ. ,Jyler sokağı 
C. Halk PatUoiow içinde 

Telgraf: tzınit .ANADOLU 
Telefon: 2776 •• \ete kutusu 405 

ABONE ~RAITI 
Yıllığı 1200, 8~ flığı 700, üç 

ylığı 50 truştur. 
Yabancı meınlek~\. için 8enelik: 

abone 4creU 7 liradır 
Jleı yerde..,! kuruıtur 

ftnCl geçmiş ~ 25 kunı§t .. ~ 

ANADOLU l\f.ı\ AASINDA 
BAS•u•-....~ 

30 Ağustos Zafer bay
ramı munasebetile ---------Her laraf ta büyük tezahürat oldu. Ge. 
neral Abdullah Han Ankarada 

Ankara, 31 (Hususi) - Buraya gelen haberlere göre, bü
yük Zafer ve Tayyare bayramı yurdun her tarafında parlak 
merasim ve halkın içten gelen çoşkun tezahüratla kutlulanmış; 
verilen söylevlerde bugünün ehemmiyeti ve büyük .7.aferin nasıl 
kazanıldığı anlatılmış, resmi geçidlcr yapılmışhr. 

Ankaradaki merasimde, Trakya manevralarını takib eden 
Afgan heyeti de hazır bulunmuştur. 

Ankara, 30 (A.A.) - Trakya büyük manevralarında bulun· 
muş ve dün şehrimize gelmiş olan Afgan Genel kurmay baş
kanı General Abdullah Han bugün yapılan Zafer ve Tayyare 
hayamı töreninde hazır bulunmuşlardır. 

Dış Mongolistana 
taarruz edilirse 

Rusya, mutlak surette Çin-Japon 
harbine girecektir 

Paris, 31 (Radyo) - Gazetelerin verdikleri haberlere göre, 
dış Mongolistana ilişildiği takdirde, Rusya, mutlak surette Çin

japon harbine girecektir. Zira, dış Mongolistanla Sovyet Rus· 
ya arasında bir ittifak mevcuttur. 

Son gelen haberler ise, Japonyanın, dış ve iç Mongolistanı 
birleştirmek ve müstakil bir Mongol hükumeti vücude getir· 
mek niyetinde olduğunu bildirmektedir. 

İtalya
Yugoslavya 
Tayyare seferleri 
hakkında anlaştılar .. 

İstanbul, 31 (Hususi mu ha· 
birimizden) - Yugoslavya ile 
İtalya arasında tayyare sefer· 
leri hakkında bir itilafname 
imzalanmıştır. 

Ertuğrul 
Tayfalarından biri Bar· 

tında bulundu 
İstanbul, 31 (Hususi muha

birimizden) - Abdulhamid 
devrinde Japon sularında ba
tan Ertuğrul gemisinin tayfa 
!arından Ahmed adında biri 
Bartında bulunmuştur. Şimdi 
75 yaşında olan Ahmed ismin
deki bu tayfa gemi batarken 
bir tesadüf eseri olarak mu
hakkak bir ölümden kurtul· 
muştur. 

Ahmed in 
hakkındaki 
edilecektir . 

Ertuğrul 
hatıraları 

faciası 
tesbit 

Arnavudlar 
Yugoslav hududunu 
geçmek istemişler 

Belgrad, 31 (Radyo) - Bu 
gün Yugoslavya· Arnll\ı udluk 
hududunda bir hadise olmuş· 
tur. Arnavud komitecilerinden 
birkaç kışi Yugoslavya hudu· 
dunu geçmek istemişler, hu· 
dud muhafızlarının müdahalesi 
Üzeri!:1e ~teş açmışlardır. Bu
nun uzerırıe muhafızlar tarafın-
dan ~a mukabil ateş açılmış 
ve bır saat devam eden mü-
sademe neticesinde bir nöbet· 
çi maktul düşmüştür. 

Arnavud komiteciler yaka
lanmışlardır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Yeni teşkilat 
/(adroları tatbik 

olunuyor 
İstanbul, 31 ( Hususi) -

Emniyet umum müdürlüğü ve 
Ziraat Vekaletinin yeni teşki· 
lat kadroları yarından itibaren 
tatbik edi meğe başlanacaktır. 
Salahiyet dereceleri alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

Irak sefirleri 
Arasında değişiklikler oldu 

İstanbul, 31 (Hususi muha· 
birimizden) - Iraktaki kabine 
tadilatından sonra sefirler ara· 
sında da bazı değişiklikler ya· 

pılmıştır. 
Türk - Irak dostluğununun 

kuvvetlenmeiinde büyük biz· 
metleri görülen sabık Başvekil 
Bay Süleyman Hikmet, lrak!n 
Ankara sefirliğine tayin edıl-
miştir. Şimdık; Irak sefiri Naci 
de, kral S. M. Gaziyülevvelin 
hususi katibi olmuştur. 

Tayyare meydanında öldü
rülen ve bundan evelki darbei 
hükumeti hazırlıyan Harbiye 
reisi Bekir Sıtkmın yerine de, 
Trakya manevralarını takib 
eden Irak askeri heyeti reisi 
General Hasan Fevzi getiril

miştir. 

Panama kanalı 
Biraz daha genişletiliyor 
Vaşington, 31 (Radyo) -

Bahriye Nezareti, Panama ka
nalının genişletilmesini karar· 

laştarmıştır. 

Bu genişlemeden, yalnız ti

caret filoları değil, Amerikan 
donanması da istifade ede

cektir. 
Bu iş için 130,000,000 Do· 

larlık bir tahsisat kabul edil

miştir. 

Mektep kitapları 
Maarif Vekaletince 

bastlrılacak .. 
İs tan bul, 31 (Hususi) - Ma· 

arif Vekaleti, mektep kitapla· 
nndan mühim bir kısmanı ken
disi basbracaktır. 

Bu suretle kitaplar daha 
ucuza satılabilecektir. 

Kudüsde 
Arap tahrikatı çoialıgor 

Kudüs, 31 (Radyo) - Son 
24 saat içinde Arap tahrikitı 
ço~almıştır, vaziyet naziktir. 
lniiliz aakeri şefleri Kudlıde 
bir içtima aktederek ciddi 
tedbirler ittihaz etmişlerdir. 

Kudüs, 31 (Hususi) - Bu· 
gün Yafa - T elaviv hud;d~ 
da bir bomba patlamış, bir 
yahudi ve iki arap ölmüştür. 
Kudüs civarında birkaç el si
lah atılmış bir arap ölmüş, 
birkaç kişi yaralanmıştır. Bü· 
tün Filistinde polis harekete 
haıır bir halde bulunmakta· 
dır. 

Yugoslavyada şen
likler 

Belgrad, 31 (Hususi) - 6 
Eylülde, Yugolavya kralı S. M. 
Piyerin doğumunun yıldönümü 
münasebetile Yugoslavyada 
şenlikler yapılacaktır. 

Duf Kuper 
Akdeniz donanmasını 

teJtiş edecek .. 
Londra, 31 (Radyo) - Bah· 

riye birinci Lordu Duf Kuper, 
Akdenizde İngiliz üssübahri
leri ve filoları üzerinde bir 
teftil yapacaktır. 

Ruslar 
Şimali Çine tayyare 

göndermişler 
Şanghay, 31 ( Radyo ) -

Japonların itimada şayan bir 
kaynaktan aldıkları haberlere 
göre, 14 Ağuntosta 20 Sov
yet tayyaresi şimali Çine ha· 
re ket etmiştir. 

Tokyo askeri mehafili; Ja
ponların bütün cephelerde 
umumi bir taarruz hazırlamak
ta olduklarmı ifşa etmektedir. 

Yugoslavya harb ge. 
mileri Pirede 

Belgrad, 31 ( Radyo ) -
Yugoslavyanın Adriyatik harb 
filosu, başta Dobronik kruva

zörü olduğu halde bugün 
Pire limanına gelmiıtir. Filo 
kumandanı öğleden sonra Ati· 
naya geçerek meçhul asker 
abidesine çele11k koymuş, Yu
nan bahriye nazınnı ve Yunan 
amiralini ziyaret etmiştir. 

Yugoslav filosu Yunan sula
rında bir hafta kalacak ve bu 
müddet zarfında muhtelif li· 
manları ziyaret edecektir. 

Torbalıda 
ikinci lnönU piyesi temsil 

edildi 
30 Ağustos zafer bayramı 

münasebetile İzmir Dolaplı
kuyu parti kamunu temsil ve 
musiki kolları Torbalıda bir 
temsil vermişler ve halka 
(ikinci İnönü) piyesini temsil 
etmişlerdir. Gençler, temsilde 
büyük muvaffakıyet göster· 

mişlerdir. 
Afgan hafla nazırı Romada 

Roma, 31 (Radyo) - Afga
nistan hava nazırı Romada 
bulunmaktadır. General Vale 
tarafından şerefine bir ziyafet 
verilmiş ve bu ziyafette Af ga
nistanın Roma sefiri ve birçok 
tayyare zabitleri de hazır bu· 

lunmuştur. 

Ziyafet esnasında general 
Vale, nazıra halyanın büyük 

nişanlarından birisini vermiıtir. 

Kardeş ıran askeri heye~ 
ti b~~ür:ı Ankaraya gitti 

-:-- Başı .1 ıncı salıı/Bde - 1 şefi Şahinşahın iki millet ara· 
bu nutuk ırad •ıl•rdk, f ran ~"hin· arasında k . . . . 
ı•hıoın hundan enıl hmiri ziyaret· _ .. . ardeşlık hıslerının 
terinde gnıterdikleri yı'lkaek alAka- ustunde bır varlık yaratmağa 
nın Iran Hkeri heyetinin ziyareti muvaffak olduklarını bu var-
ile tazelendi~ini, bu gibi dostane lığın e:bedi olacağını ha-
ziyare.tlerin devam eylcmesini ıe. raretli bir surette beyan eyle· 
mcnnı ettiğini söylemiştir. miştir. 

General Rısıı Kulu Kerim Ka- Vali B F l G"I . .. 
'Fani• belediye re.iııine ccvab ft'.r". . • az ı u ecın soz· 
.rek. iki ... ..ı.1ı:eı uaaıodaki tar· lenn~ askeri heyet reisi cevah 
ulmu deıllatu b• ıfbi tem81Jarı vermış ve çok yerinde otan 
cerçeklettir4ip.l, 1.miri çok &bel sözlerinden beyccan duydu-
buJdu&wıu heyH •• 1awir• ,.ıdi&i ~urıu söylemiştir. 
dak.i~daob.ri kendilerin• karıı Ziyafet, ıeç vakte kadar ve 
:ö•tenlen hüınli kabul• ıe~ekkör çok · • b' 

t 
• • • samımı ır surette de-

e mııtır. vam l . r 
Bundan aonra, Büyük Şef Ata· ey em_ış_ı_r_. --

türk ve ıran Şehinoabı oerer ine ka· Amerikan v 
dehler kaldınlmıı ve itilmjotir. apur u 

Miaafirler. ziyafeti müteakıb Bombalardan delik de-
iran konııoloehanf'lııioe giderek bir şik olmuş 
~ild~et i~tirahat ctmi~ler, akram Şaghay, 30 (A.A.) _ Dört 
uzen ıeharde bir gezinti yapını~· tayyare President H .. 
lardır oover ıs 

Dün gece iran konaolosıı ta· mindeki Amerikan posta va-
rafıodan fuar guinoaunda ~refle· purunu bombardıman etmi~-
rine verilen ziyafette har.ır bulunan lerdir. Mermiler gemiye isabet 
uıi.tıafirlerimir.:, gl'Ç vakte kadar etmiştir. Vapurun sıhhi imdad 
fuarda kalmışlardır. General Hıza İstemesi üzerine Umberland 
Kolu Kerim Kavantu, fuarı gezdik· ismindeki İngiliz harb gemisi 
ten ııooTa b\slerini şöylf' ifade et· p "d . . resı ent Hooverin imdadına 
mıştır: 

- Eeeriniz bir muvRffeluyet· 
tir. Tebrik ed,,riuı. 

Mieafirlerimiz hu sabah saat 
yedide elı:.ııpreııle Aok.araya gidecek
ler 'fe oudau Samsuna ~eçerek 
Trabzon yolu ile hana Jonecı-k· 
lflrdir. 

lran lconsolosunun ziga/eri 
Dün gece İran konsolosu B. 

İsmail Mecdi de, lran askeri 
heyeti şerefine Fuar gazino· 
sunda bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafette, vali B. Fazlı Gü· 
leç, Müstahkem Mevki komu· 
tanı general Ahmet Rasim, 
belediye reisi Dr. Behçet Uz, 

Müstahkem Mevki komutan
lığı şube reisleri, matbuat mü 
messilleri ve daha bir çok 
ıevat hazar bulunmuştur. 

Ziyafet, çok samimi bir ha
va içinde geçmiştir. 

lran konsolosu Bay lsmail 
Mecdi bir söylev vermiş ve 
iki millet arasındaki kardeşlik 
hislerini tebarüz ettikten sonra 
sözlerini; Atahaıreti humayun 
Şahinşah ile Atatiirk ve 
İran - Türk ordularile vatan ve 
devletlerinin saadet ve temen
nilerile bitirerek kadehini kal
dırmıştır. 

lran konaolosunun söylevine 
Vali B. Fazlı Güleç, veciz bir 
nutukla cevab vermiş. Türk -
lran devletleri arasınu .. Ki dost
luk ve samimiyeti canlı ifade· 
lerle tebarüz ettirmiş ve ta
rihte bu iki milletin çok sa
mimi yaşayışlarını ıhlal eden 
bir iki hadiseye tesadüf edi· 
liyorsa, bunun sebebinin, ta· 
aasub olduğunu ve taassubun 
tesiri altında kalan o zaman 
şeyhlerinin amil olduklarını 
söyledikten sonra, Büyük Şef 

Atatürkün Iranın büyük inkılabçı -
Tütün reholtesi 
Ödemiş mmtakasında pa· 

muk istihsaline başlanmıştır. 
Bu mıntakada tamamen akala 
tohumu dikildiğinden, bava· 
larm kuraklığına rağmen mah
sul iyi ve bereketli olmuştur . 
Ödemiş mıntakasında bu 

se.ne tütün ekimi de geniş 
mıkyasta yapılmıştır. Rekol
tenin sekiz milyon kiloyu bu· 
lacağı tahmin edilmektedir. 

Ege mmtakası tütün rekoltesi 
de, 36 milyon kilodur. 

Ya,alamak 
Karşıyada Alaybeyinde Nus

ret oğlu amele Adem, su me
selesinden Yahya otlu F eridi 

ıu tcıtiıil~ batından yaı ala· 
mlftır. 

gitmiştir. 

Bombardıman neticesinde 
ölen ve yaralananların miktarı 
henüz belli değildir. Taarruz 

Yangtes fenerinin açığında 
saat 17 ,30 da vukubulmuştur. 
Tayyareler bütün sür'atile he
deflerine doğru gitmişlerdir. 
Faciaya se:beb olan tayyare
lerin milliyeti henüz meçhuldür. 

Vaşington, 31 (Radyo) -

President Hoover Transatlan
tik vapurundan alınan bir tel· 
size göre, bombardıman yü
züdden beş bahriyeli ağır su· 
rette yaralanmış ve lngiliz Um· 
berland zırhlısına nakledil
miştir. Yaralılardan birisi öl· 
müş, bir Amerikalı da kayıptır. 
Vapura 25 bomba isabet et
miş ve bu bombalar büyük 
rahneler açmıştır. 

Bir şüphe üzerine 
Fuar birkaç dakika 

karanhkta kaldı 
Dün gece saat 20,50 de 

fuar sahası birdenbire karan· 
lıklara gömülmüş, bütün elek· 
trikler sönmüş, ziyaretçiler ve 
gazinoda bulunanlar karanlıkta 

kalmışlardır. Bu vaziyet üç beş 
dakika kadar devam etmiştir. 
Müteakıben elektrikler tekrar 
yanarak ortalık aydınlanmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
cereyanııı birdenbire kesilme
sinin sebebi, iki çocuk tara· 
fından sallanan bir elektrik 
direğindeki tell~rin biribırine 
yaklaşarak şerare çıkarması 
ve bunu gören fuar zabıta 
memerlarının tehlike var zan· 
nile fuar elektrık santralını 
vaziyetten haberdar etmeleri· 
dir. Bir kazaya sebebiyet ve
rilmemesi için elektrikler der
hal söndütülmüş, bilahare hat· 
larda hiç bir arıza bulunma· 
dığı anlaşılınca tekrar cereyan 
verilmiştir. 
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ANADOLU 

Çin-Rus ademi tecavüz l! 
misakının tam metni 1 

Aydında bir günde iki 
kaza oldu 

Japonlar, bu misakın gizli mad
deleri olmasından şüphe ediyorlar 

Moskova, 30 (A.A.) -Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Sovyetler Birliki-Çin ademi 
tecavüz paktı aşağıdaki bü
kümleri ihtiva etmektedir: 

Evrensel sulhun idamesine 
yardım etmek, aralannda mev· 
cud dostane münasebetleri da· 
imi ve kuvvetli bir esasa isti· 
nad ettirmek ve 1928 Paris 
paktı mucibince karşılıklı ola· 
rak aldıkları taahhütleri daha 
sarih bir surette teyid eylemek 
arzusile kareket eden iki ikid 
taraf beynelmilel anlaşmazlık· 
lann halli için harbe tevessülü 
rcd ve takbih ettiklerini ve 
karşılıklı münasebetlerinde bar· 
bi milli siyasetlerine ilet ola
rak kullanmaktan feragat eyle· 
diklerini ıureti resmiyede teyid 
ederler. 

iki ikid taraf bu taabütle
rin neticesi olarak gerek yal· 
nız gerek bir veya birkaç dev· 
letle beraber biri diğerine 
kartı hertürlü hücumdan te· 
vaklci etmeti kabul ederler. 

iki ikit taraftan biri bir 
veya birkaç üçüncü devlet 
tarafından tecavüze uğnyan 
öteki akit taraf anlaşmazlıjın 
devamı müddetince bu bir 
veya birkaç üçüncü devlete 
ne dotrudan doğruya ne de 
bilvasıta herhangi bir yardım· 
da bulunmamatı ve mütecaviz 
tarafından tecavüze uğnyan 
taraf aleyhine olarak lcullam
labilecek her türlü harekat 
veya anla$malardan tevakki 
eylemeli taahhüd eder. 

-
etmediğini ilave etmiştir. 

lstanbul, 31 ( Hususi ) -
Japon ricalinden bir zat, Ja· 
ponların, Çin • Rus paktını 
büyük bir itimadsızhkla kar· 
şıladıklanna ve paktta gizli 
maddeler bulunduğundan şüp
he ettiklerini söylemiştir. 

Tokyo, 30 (A.A.) - Japon 
gazeteleri Çin-Sovyet ademi 
tecavüz misakına büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 
Asabi gazetesi bu misakı bü
tün dünyayı yekdiğerine mua
nz iki bloka ayırabilecek bir 
diplomasi adımı teşkil etmek· 
te olduğu mütaleasındadar. 

Ayni gazete zikri geçen 
misakın akdi keyfiyeti Nankin 
hükumeti erkanı arasında bu
lunan Japon aleyhtarı zümre
nin mezkur hükumet siyaseti· 
ne hakim olmasmm tabii bir 
neticesi olduğu kanaatindedir. 

Bu gazete bu misakm gizli 
bir takım maddeleri ihtiva 
etmesinden şüphelenmektedir. 

Asabi gazetesi söyle devam 
ediyor: 

•Bu şerait albnda Japon 
siyasetinin şimdiki gayeleri 
komünizm ile Koumontag ara
sında mevcud olan bütün ra· 
bıtaları kırmak olmalıdır. • 

Asabi gazetesi birçok sene-
lerdenberi ihtiyar olunan fevka· 
iade masraflardan ve binlerce 
insan kurban verildikten sonra 
komünistlerle anlaşmak mec
buriyetinde kalmıı olan M .. 
retal Çang Kay Şek ile Har· 
biye Nazın Heyinching ve 
Nankin hükumetinin dört as· 
keri reisi halckmdaki aempa· 

Hır5ızlık 
Yol bedesteninde, Remzi 

oğlu 13 yaşlannda Veysel, aşçı 
Halil oğlu lbrahimin dükka· 
nından 90 kuruş para çal· 
mıştır. 

Dövmek 
Bozyakada Hasan oğlu amele 

Ahmed; geçimsizlik yüzünden 
karası Fatmayı dövmüştür. 
Sarhoşluk fJe cam kırmak 

Tepecik Kağıthane cadde· 
sinde Ali oğlu Fehmi ve Ha· 
san oğlu Duran Ali, sarhoş 
oldukları halde emrazı zühre
viye hastanesinin camlarını 
taşla • kırdıklanndan yakalan· 
mışlardar. 

Eve taarruz 
Tepecikte Beşaret sokağında 

Sabri oğlu Methi, eskiden ni· 
şanlısıyken kaçarak Bedri ile 
evlenmek üzere bir arada otu-

--iki genç Mendereste boğuldu. Bir fab. 
rikator attan düferek feci şekilde öldii 
Aydm, (Hususi} - Dün akşam Aydında çok feci bir kaza 

oldu. Aydının tanınmış gençlerinden tüccar ve fabrikator B. 
Eyüp Şahinin kardeşi B. Kenan Şahin gece atla ıhcabaşı mev· 
kiinden Aydına gelirken istasyon önünde attan düşmüş ba· 
şmdan çok ağar bir surette yaralanmıştır. Hemen hastaneye 
kaldmlan B. Kenan Şahin, bütün ihtimamlara rağmen kurta
rılamamış sabaha karşı ölmüştür. 

iki genç Mendereste boGuldu 
Dün Umurlu köyünde iki gencin boğulması ile neticelenen 

bir kaza olmuştur. Aydınlı berber Ahmedin kardeşi Fadıl ve 
kaymbiraderi Hüseyin Umurluya gitmişler, oradan arkadaşları 
14 yaşında berber çırağı Mesut Sümerle birlikte yıkanmak 
üzere Menderes nehrine gitmişler, Katrancı mevkiinde suya 
girmişlerdir. ilk olarak suya giren Fadıl ve Hüseyin Mesuda da 
girmesini teklif etmişlerse de Mesud korkmuş, Fadıl ve Hü· 
seyin kendilerini burgaç denilen yere kaptırmışlar ve bir daha 
çıkmamışlardır. Mesud vak'dan zabıtayı haberdar etmiştir. iki 
gencin cesedleri bulunamamıştır. 

ran Şaziyeyi almak için Bed· lngı•ıtere hu••ku""'"'metı•, Ja• 
rinin evine taarruz etmiş ve 

yakalanmıştır. d pt • • t d• 
tisini izhar etmişt-ir. --ponya an arzıye ıs e 1 --Berlin, 31 (Radyo) - Çinin ' •t •l "f • • ı ·k Ö • l ·ıı 
Berlin sefiri Hariciye Neza· e1aponya ı 1 a gırız 1 g aterırae, ngı ere 
retine giderek Çinin Rusya Tokyo aef irini geri çafıracaktır 
ile niçin ademi tecavüz misakı 1 '-d h Şanghay, 30 (A.A.) - n· J mektedir. 
ag; ettiğini iza etmiş ve bu giliz sefiri Hugesseni tedavi Londra, 30 (A.A.) - Dip· 
misakın biç bir devlet aley· 

eden doktor hastanın geceyi ~ lomatik mahf eller bu akşam 
bine matuf olmadığını bildir· 
miştir. iyi geçirdiğini söylemiştir. lngiltere tarafından bugün 

Şanghay, 30 (A.A.) _ Ja· Bundan sonra sıhhat bül- Tokyaya tevdi edilen notada· 
pon general konsoloshanesi teni neşredilmiyecektir. ki taleblerin mahiyeti ve nis· 
namına söz söylemeğe salibi- Tokyo, 31 (A.A.) - lngil· beti hakkında ısrar etmek· 
yettar bir zat matbuata beya· terenin Çindeki sefiri Bay tedirler. 
natta bulunarak demiştir ki: Hugessenin maruz lcalmış ol· Bu tefsirler lngiliz taleble· 

-Çin-Sovyet muahedesi Çin duğu suikasd üzerine lngiliz rinin asgari bir had dairesin· 
ile komünizm ara11nda bir an· maslabatgüzan tarafından Bay de yapıldığı ve Tokyo büku· 
laşma mahiyetindedir. Muahe- Hirotaya verilmiş olan notada: metinin de bu itidali takdir 
denin netredilen metni her 1 - Japonya hükOmetinin ederek bu talebleri isaf 
halde imza edilen anlaşmamn tarziye vermesi, edeceğinin ümit edilditi anla· 
yalnız bir kısmıdır. 2 - Taarruzdan meaul olan· şılmaktadır. 

Hasıl olan kanaate göre, lann cezalandmlması, lngilterenin Çindeki ecne· 
Sovyetler birliği Çine silib ve 3 - Mümasil hadiselerin bilerin himayesini istediği ve 
askeri malzeme vermeğe mu· tekerrür etmiyeceği kakkmda lngiliz maslahatgüzarının bu 
vafakat etmiştir. teminat verilmesi, talep edil- fırsattan istifade ederek bey· 

Bu babdaki taahhütler bu
nun imzasından evci her iki 
tarafın imzalamış bulunduldan 
muahede ve anlaşmalardan 
inbias eden hukuk ve taahhüt· 
leri ihlal etmiyecek ve değiş· 
tirmiyeeektir. 

Memlekette 30 Ağustos Zafer Bayramı 

Bu pakt imzası tarihinden 
itibaren mer'idir. Ve beş sene 
müddetle meriyette kalacaktır. 
iki taraftan biri meriyet müd
detinin hitamından altı ay 
evci diğer tarafı bu paktın 
tatbikte kalmasına nihayet 
vermek arzusundan haberdar 
etmediği takdirde bu pakt 
bilahare her defasında ikişer 
senelik müddetle otomatikman 
bir ıurette tecdit edilmiş ola
caktır. 

! 

Nankin, 30 (A.A.) - Ha
riciye Nazın, Çin-Sovyet pak
tının imza edildiğini resmen 
sefirler heyetine bildirmiş ve 
paktın rizli akhimı ihtiva 

Salda ve ortada Nazilli, solda Aydındaki merasimden birer intiba 
Nazilli, (Hususi) - Zafer ve Tayyare bayramı çok heyecanlı ve neşeli geçti. Gönderdiğim resimde, istiklal marşı dinlenir· 

ken ve asteğmen Enver nutkunu verirken görülüyor. 
Aydan, (Hususi) - Yurdun her tarafında olduğu gibi, Zafer bayramı Aydında da coşkun tezahüratla kutlulandı. Gecid 

resmi yapıldı, söylevler verildi. Resimde, astetmen Turgud söylevini verirken ve merasimde bulunanlar görülüyor. 
• 1 

<iizli Cihangir 
_ 46 _ Nakleden: F.Şemseddin Benlloaıu 

Dedi ve hastayı uyandırma· açılarak çenesinin sarkar gibi 
ya çalışta. Bu aralık Mars olduğunu gördü ve korku ile 
ıözlerini atır ağır açtı, Lidya· geri çekildi. Marsın yüzünde 
ya baktı. artık ölüm gölgesi qikirdı. 

Lidya heyecan ve teha· Ve.. Bu s1rada arkadan bir 
lükle: ses duyuldu: 

- Viktor, ben geldim. - Lidya... Kabahat benim 
Sevgili LidyL. Beni dinliyor değildir; onu ben öldür· 
musun? medim .. 

Dedi. Dedi. 
Manın gözleri bir müddet Lidya, rüyada sayıklıyormuş 

hareketsiz kaldı, Lidya du- gibi: 
daklannı hastanın dudaklarına - Katil, hain... Katili. 
yapıftırdı. Onu canlandırmak Diye söylendi. 
için azami rayret aarfetti, fa· Lidya sapsan ve donmuı 
icat Manın gözlerindeki hayat bir halde hareketsiz kaldı. 

ıııtının söndiiünü, atızının yan Yetil ,özleri Viktorun cesedi· 

ne baktı, sonra müthiş bir yaşamak imkins1zdır. Meçhul 
çığlıkla cesedin üzerine kahraman bunu hesablamış 
düıtü.. değildi. Evet, insanlar silah· 

. . . . . . . . . . larla harp etmedikleri zaman, 
General Marsın cenaze me· kambiyolar, dövizlerle harb 

raıimi çok parlak ve milli bir ederler. Harb için hududda 
kahramana layık ıekilde ya· yer bulamıyanlar, büyük iktı
pıldı. Fakat ne bqvekil, ne sadi teşekküllerin lüks daire 
profesör Roz ve ne de Lidya ve salonlarından diğer mil· 
bu ölümün hakiki sebebini Jetlere ilanı harb ederler. 
ötrenemediler. Şimdi de devletler ve mil· 

* • • Jetler arasmda böyle bir harb 
Meçhul kalan fakat korkunç başlamış bulunuyordu. 

bir kuvveti elde ettiği anla· Şimdiye kadar sermayeler· 
şılan adam, yeryüzünd~ harbi ni silah ve mühimmat fahri· 
kaldırmağı gaye ittihaz etmiş kalarma hasretmiş olanlar, 
ve bu sebeble Ardenya bü- silah ve mühimmat ahı veri· 
kumetinin emsalsiz darbesini şinin durduğunu görünce kir 
akim bırakmış, diğer bir hü· cephesini başka yerlere nak· 
kumetin de dört bin tayyare· letmişlerdi. Bunların en kuv· 

sini bir anda havadan yere dü- vctli ve korkunç olanı kaplıca 
şürmüştü. ıehirlerinden birinin muazzam 

Fakat, in.Olar için barbıiı kumarhanelerinden birinde 

toplanmışlar ve cihanın istira
hatini bozacak yeni bir ka
zanç yolu aramışlardı. 

Bu içtimada ilk iş olarak 
altın tiatinin yükseltilmesi 
kararlaştırılmıştı. Bunlar mü· 
temadiyen ve yüksek fiatle 
altın mübayaa edecekler, vü· 
cude gelecek altın stoklarını 

arzın en zengin iki memleke· 
tinin iki bankasının mahzen· 
lerine yerleştirecekler, sonra 
bu altınlarla diğer devletlere 
tahakküm edeceklerdi! 

Bu iblis ruhlu adamlann bu 
plinı çok çabuk muvaffaka· 
yelle tatbik edildi. Altınlar iki 
banka mahzenlerine indikten 
soma cihanda müthit bir ik· 
tısadi bu bran bqladı. iki dev· 
Jetten gayri diter devletlerin 
eıbam ve tabvilitı, para11 if· 

ı PyMf 917 .. 
Erkek Oğret-

men okulu 
Hazırlıklara ehem

miyetle devam 
ediliyor 

Kızılçulıuda eski Amerikan 
kolleji bi•asında bu sene açı
lacak olan Erkek Öğretmen 
okulu ve Köy Eğitmen kursu 
için şinıdiden hazırlık
lara başlanın ıştır. Kültür Ba
kanlığının ~mrile yeni mektebi 
kurmak ve hazırlıkları tamam· · 
lamak için lzmit Kültür direk
törü B. Kelllal ıebrimize gel
miş ve çalıŞlbağa başlamıştır. 
Buca Ort.aolcul direktörliil 

Buca Ortaokulu direktörlü
ğüne Kültür Bakanlığınca Ma
nisa Ortaokulu direktör ve 
Türkçe öğrebneni B. Sıdkı 
tayin edilmiştir. 

Feci bir kaza 
Bekçi, clornaz zan

nile öldürüldü 
Tire kazaımd• Mehmedler 

köyünde feci bir kaza olmuş· 
tur. Mehmed oğlu Ômer adın· 
da biri, gece bat111daki mah· 
sulünü beklerken samatar ara
sından ilerliyen btkçi Mebmed 
oğlu Mastafayı do111u.1. zannet· 
miş ve çifte tüfelni ateş ede
rek başından ve göğsünden 
yaralamıştır. Yar21ı Mustafa, 
tedavi için getir~diti lzmir 
memleket basta,esinde öl· 
müştür. Hadise tahkikatına 
adliyece elkonm1'tur. Ômer · , 
kaza işlediği anl'fılaralc ser· 
best bırakılmıştır. 

Yangu 
Evelki akşam ~e yarısın· 

dan- sonra Arapfn·ru mahalle· 
sin'e Medine yokşunda yan·) 
gı~ çıkmış, bütÜI mahalleyi 
tela·• düşiirmüşttr. Yanıın ..... 
llay Ratibin müs\cir bulun·ac 
duğU 16 numarabevden çık· 
mış ve alevler biranda butün 

1 

bina~ı ~arouştar: )er_hal yeti·ıı 
şen ıtf aıye, ateşı gçlulcle sön· 
dürmüştür. D 

Yapılan tahkik... göre yan~ 
gm, ev sabiplebin petrof i 
lambasını yakarkeı birdenbir~ 
parlamasından çıınıştır. Ev,11 

içindeki eşyalarlaoirlikte ta. 
mamen yanmıştır. il 

~~~~~--..__--~--

nelmilel imt;yaz nmtakasınnıl 
bitaraflaştırılması noktasındJı 
yeniden ısrar e~ceği tahmin' 
olunmaktadır. ıe 

Kaydi ihtiyati t,41c'ki edil· n 
mesi lizımgelen bnt ma(Q .. 
mata göre, J~ya tarafın- b 
dan gösterileCf bir itilifgh. 
rizlik T okyodal lnıiJiı sefi·n 
rinin çağralması intaç ede-lal 
cektir. 

liaa doğu te~f ennıeğe baş
ladı. 

Bu tröst, 'iyetin inkişa-:ü 
fından memnLfo. Bu Sebeple ~ 
tröstün şefi, ikadarları hu
susi v~ gizli ir içtimaa d91c-ı 
vet ettı ve 0"1a: D 

- Baylar, tizleri buraytı 
vaziyeti tetki&çin topladım ~ 
Biliyorsun~ı cihan altınl&niş 
nnm kahır. t kıımı elim~u 
dedir. Yani •~diğimize, ta~si 
men mazbarlduk. K" 

- d u Her pil bir evlet veYlci 
bir bankan ifliı haberitc .. 
ahyorum. ftok banka 
devletler de,izden altın is~e 
yorlar. Bualeb karşııındaul 
ne yapmakzım geliyor? Siı 
den .oru~I Dedi. 

Murabh .. rdan birili: 
-.S.. ..,._ 
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Yunani•tanda küfiir ya•afı 

Halk arasındaki küfür-
- bazhğın menşei nedir? 
Vaktile Macaristanda küfürbaz
rarın dillerini kesmek ve sonra 
ısmak suretile cezalandırırlardı 

Atinadan bir görünilf 
Yunan Başvekili, Yunanis· Bir rivayete göre, küfürbaz· 

~nda küfürbazlığı yasak etmiş lık Macarlar tarafından, asıl 
· ~ küfür edenlerden ceza yurdları olan Turan illerind;.;-
. lmmasına karar vermi,tir. bu taraflara getirilmiştir. Ma· 
• Bay Metaksası böyle bir car muharrirlerinden Alek· 
• ırar vermiye icbar eden sandr Makodi, "küfrün men· 

,beb nedir? Sonra... küfür- şeleri,. eserinde "Macarlar 
· azlık nedir?. kütrü bir vakitlP.r kendilerine 
• Bunları araştırmıya başla- hakim olan Türklerden öğren· 
n azdan evel şu hikayeyi ya· miş değillerdir. Çünkü Türk-
• hm: ler kendi mabudlarma küfür 
r Eski zamanlarda Mevlevi etmezler,. demektedir. 
l· yhlerinden birisi, •kasında Corc llyadis adlı bir Yunan 
a üridlerinden biri olmak muharriri de: " Eski Yananla· 
' ere bir yoldan geçiyormuş. lar küfürbazlık bilmezlerdi; şu 
• ı mürid çok küfürbazmış; halde son zamanlardaki kü· 

ra, yoğa küfür edermiş... b für azlıtın sebeb ve menşei 
•yh de müridini bu kötü nedir? ,, diye sormaktadır. 

· ydan bir türlü vızgeçireme-
• ış imiş ve bunun için d"': Bu muharrire göre Yuna· 
"Jridinin atzına kocaman bi' nistanda küfürbazlık uzun sü· 
İlda koymuş: ! ren tebaalık hayatından dot· 

n,_ Küfür edeceğin zamar muştur. Buna şüphe yoktur; 
n·klayı apmdan çılcarma~al; eskiden küfübubtı bilmiyen 
k 1 c fi • 1 "1m gelecektir. Baklayı çı·. ne • sen .at.ar~ ~~club Yu· 
nnrken Şeyhinin yasatın " nanhlar, ıatiklallerina bybedc-
i·ıma getirir ve bu kötü hu) , rck bir çok milletlerin idaresi 
n· n kurtulursun! altında lcaldıklan vakit, hakim 
Demiş. milletlere karşı ademi memnu· 

n{iakikat.. Mürid bu bakla niyetlerini · kendilerini tebaa· 
0 •esinde küfürbazhktan .cur· lığa mahkum bulunduran · Pa
re11r gibi olmuştur. Bir gün naya veya mabudlara küfür 
v,h ve müridi, bir kafes ar- etmekle böylece dalayısile 
a · d ıın an: gösterebilirdi. 

- Affedersiniz feyh efendi, 

11~z durur musun .. ?. Diye 
<ıJı bir I09 dayınutlu. 
iti e durmuşlar da hem de . vı zaman. Neden 

1 
<Cyce . ı.tlı ses: 

·nra aynı Şe h 
• _ Af bu)"i"1~~z y efen· 

h l 
..i_ sızı çok beklet-

. azret e.... ı k . d 11 ku uç a tavuğu 
ı·l. Bahçe e ürdü T ğ 
i·nak uzun 5 d' · · a~u a 

~ ()iter ım, cıvcıvler 
e·lahmızı g . ı .. 

>eli olsun dıye 
cmış. . bunun üzerine 

f'Şcyb efendı çok lüzum) 
fürün bata" .,e merdive~ 

a-lutunu anlarll11 
le d- k onere : a..ar ağzından 
U" - Ulan çı ... 
9'clayı1. 
Demiş! . "dl çok güzel 

Y'bu sözler bıı~ . "ücude ge
m darbımeseli1111ı1 
•.~işlerdir. nr• tekrar 
1~u hikayeden . ~ : 

simize dönebıliri' şark ve 

Küfürbazlık, )'8~~ fazladır. 
Ylci Avrupada pt ~üzüne 
·ı ... ı;_ Yunanlı!~~, ~n gök
.., rdeki aksıhk _.butlan 

Macarlar için de vaziyet ay· 
ni olabilir. Macaristanda kü
f~rbazhk şiddetlr. yasaktı; kü· 
ıurbazın . . cezası, 19 uncu asrın 
ıptıdatanna kadar "d d C 1 l"'d k- _ ı am ı. e -
a , ufurbazın ...... 1... d'I' . 

k 
... .,.e a ı ını 

eser, ondan sonra b oynunu 
vururdu! Buna ratmen küfür-
bazlık azalmadı. 

1791 ile 1849 arasında geçen 
48 sene içinde Macar mahke
melerinde 686 küfürbnlık da
vası görülmüştür. 

Yunanistanda küfürbazlığı 
meneden kanunlar vardır. Me
seli 5999 numaralı kanunun 
4 Üncü maddesi "mukaddesata 
küfredenler para veya hapis 
Cezasına, yabud beriki cezaya 
Çarptırılırlar,, demektedir. 

Bu kanunun müzakeresi sı· 
'~•ında henüz mebus olan 
~llldilci Yunan Başvekili Bay 

etalcaaa gülerek: 
red Eğer bu kanun her küf
lo ene tatbik edilirse, Kefa· 
nı:~·!~ların hepsini hapse at· 

AlUDOW 

"Le Tempa,, yazıyor: 

Kendi aramızda 
Japonya ve Çin harpten 

dönebilirler mi? Azizim Kemaleddin Şükrü; 
Hoşgeldin yahu, hoşgeldin? 

Senin geldiğini gazetede, kos
koca bir reklamda okudum. 
vallahi ne diyeyim, bu reklam 
o biçimde birşey ki, bana, 
tuluat kumpanyalarının kapı
larında, başı kırmızı külahlı, 
yanakları boyalı, sırtına topuk
larına kadar tulum geçirmiş 
çığırtkanları hatırlattı.. Hani 
ellerine bir çan alıp avaz avaz: 

Japonyanın Çinde 20Ô bin askeri vardır ve 
şimdiden müşkülitla karşdaştığı görülüy~r 

Uzakşarktaki silahlı müca· l •• 

- Bu akşam, yüksek san'at 
sahnesinde meşhur rakkasei 
şehir bayan çeşmisiyah hanım 
tarafından muhtelif mikt&rda 
danslar yapılacak ve küçük 
Şadiye abla tarafından da 
kantolar, düetolarla muhterem 
müşterilerin zevkleri tatmin 
edilecektir. 

Diye bağırırlar ya, tıpkı 
onun gibi birşey .. 

Kendi kendime: 
- Olur şey dekil · dedim · 

bak bak, o da reklamın mo
dern şeklini öğrenmiş. Anlar
sın ya, şimdi reklam modası 
vardır. Uzatmıyayım Kema· 
ledinciğim; yeni birşey yazı
yormuşsun. ..Piçkurusu., mu 

11

Tabtakurusu. mu öyle birşey!. 
F alcat şu piçkurusunu sen 
vaktile de yazmışbn değil mi? 
Benim hatırımda öyle birşey 
kalmış. Şimdi de tornistanına 
yapıyorsun galibıf.. Hakkın 

var, buhran çok fazla.. Bizim 
eski zenginlerden birçoğu, 
şimdi ayakkaplarına ikişer 
parmak pençe vuruyor. Bütün 
eski elbiselerini tornistana 
tabi tutuyorlar. 

Tam bu sırada, iıim lizım 
dejil, bizim arkadaşlardan 
biri girdi içeriye.. Elinde hir 
ıuete, kabkalııalula plü· 
yo•du. 

- Ne var • dedim • ne olu
yor? .. 

- Ne olacak • dedi • ıu 
yczid Kemaleddin olar şey 
dejilf 

- Reklamını mı demek is· 
tiyorsun? 

- Hayır canım, bir hiki· 
yesi var ki, üstüne koca harfle 
.. yazan. demiş.. Halbuki bu 
hikayeyi sekiz ay evci .. Cum· 
huriyet. gazetesinde ben yaz· 
dım. 

Kısası şu: 
Koca kansından şüphele

niyor. Bir çekmece vardır. 
Onun açılmasını istıyor ve 
zannediyor ki, o çekmecede 
kansının kirli çamaşırlanna 
bulacaktır. Nihayet çekmece 
açılıyor ve içi.ıde... Benim 
yazdığ•m:hikiyede yeni doğa· 
calc bir yavrulannın kundak 
takımları ve diğer eşyası, 
Kemaleddinin yazdığı hıkiyc
de de ölen yavrularının en•· 
sandan hatıralar çıkıyor. 

Benim hikayem sekiz ay 
evel çıkmıttı. Halbuki hika
yeyi batlca bir dilden adapte 
ettiğim için onun ub da belki 
sekiz sene evci baok• bir ga· 
zete veya mecmuada bafka 
bir imza altında intipr et· 
miıti. Şu bale yani, evveli 
benim damgamı yeDlit bulu
nan ve bu bir başkasının hı· 
kiyesini, gene bizim Kema
leddin Şükrü .. yazan. kay· 

dele enternasyonal kamoyda 
en vahim endişeler uyandır· 
makta devam ediyor. Çin · Ja
pon düşmanlığı, geniş ölçüde 
bir kavga, karakteri itibarile 
uzun süreceğe benziyen bir 
harb karşısında bulunduğumuz 
hissini vermektedir. ilci hüku
met arasında hakiki manasiylc 
münasebetlerin kesilmiş olma· 
ması kimseyi yanıltmamaktadrr. 
Bugün hatıra gelen tek sual, 
Japonyanın askeri itibarını ko· 
rumak ve siyasi taliini temin 
etmek maksadiyle bütün kuv· 
vetlerini harbe sokup sokmı· 
yrcağı, ve Çinin, ıilahlannın 
bugünkü vaziyetinde, birçok 
cephelerde birden inkişaf ede· 
cek uzun bir harbi idame 
edecek halde olup olmadığıdır. 

Şanghay bölgesinde arazi 
üzerindeki vaziyet oldukça ka· 
raşık kalmaktadır. Çinin reak· 
siyonlan çok şiddetlidir ve 
Japonlar Şanghay ile Vosung 
arasında 50.000 kadar tahmin 
edilen takviye kıt'aları çıkar· 
mıya muvaffak olmuşlardır. 

Bu çıkarma, Japon deniz kuv
vetleri tarafından Çin mevzi· 
lerinin şiddetle bombardımanı 
altında yapılmıştır.. Endişe 

verici hadise şudur ki kavgaya 
tuluşmuş olan iki tarafın faa· 
liyetinden yabancı nüfuz böl
geleri müteessir olmakta de· 
vam etmektedir. Dün enter· 
nasyonal bölgede patlamış ve 
yüzlerce kişi öldürmüş olan 
bombalar büyük devletlerin 
alakasız kalmıyacakları bir 
buhran mevnbet. oWağuna 
trajik bir surette ıöıtermiştir. 
iki mabaım tarafın imtiyaz 
bölgelerine sanı göltermeleri 
temin edilmedikçe daha fena
ıından da korkulabilir. lngil· 
terenin ilhamiyle •• Frana ve 
Amerikanın iştirakiyle yapal
mış olan tc:şebbüs, bilinditi 
gibi, Çin ve Japon kıt'alarının 
ayni zamanda geri çekilmele· 
rini istihdaf ediyordu. Bu tak· 
dirde her iki taraf tebaaları· 

nın emniyetini üç devlet kendi 
vasıtalariyle temin edecekler
di. Ne Tokyo, ne Je Nanlcin, 
bu projeye muvafakate tema
yül etmediğinden, bu te,eb
büsün, bugünkü şartlar içinde, 
muvaffakıyete erişmesi için biç 
bir şans olmadığını kabul et· 
mek lizımdar. Her gün arazi 

dını koyarak sineye çekince 
boıuma gitti de güldüm. 

- Arlcadqıma fU cevabı 
verdim: 

- Gülme komşuna, gelir 
başına.. Senin, hilciycıini 
adapte ettitin o zat ta, acaba 
bu hilciyeyi başlcasandan qır
madı mı dersin? 

Gördün ya Kemaleddin, 
bizim lzmirde de epeyce mes· 
lek gayreti vardır. Bana uğra, 
ıel narıile vesaire içeriz. An
larsın ya, içer, palavra sıka
rız. Haydi selamlar azizim . 

Çimdi le 

'P 

Bir Çin şelırini işgal etlen Japonlar ,ehir dahilinde 
tertibat alıgorlar .. 

üzerinde acil bazı tehlikelerin ayni olmadığı muhakkak . 
önüne geçilmek için teşebbüs- yılabilir. Alman mualliml:i 
ler yapılmaktadır; fakat kavga tarafından başarılmış olan 
~h~s.ın~n sıkı bir sure~te tah· eser neticelerini vermeye baş
dıdını ıstemek maksadıyle ye· lamıstır. Ve bilhassa havacılık 
niden bir teşebbüş yapılması ve modern silahlar hususunda 
şimdili~ mevzubahs .olamaz. Çinlilerin bugün ehemmiyeti 

Hakıkat şudur kı Japonya iyice takdir cdilmiyen vasıta· 
ve Çin " topyekun ., harbet- lara malik olduktan görülmek
meye karar vermiş görünüyor· tedir. Bundan başka sayı iti· 
lar. Nankin hükumeti ,. milli barile üstünlük onlardadır· fa-
seferberlik,, i ilin etmiştir. k t le f k '1 
T ky 

_ .. . a sayı, anca , sa a onu an 
o o bukumeta uzun bir kuvveti h k'k"' b" t _ 

h b 
. . er a ı ı ar ecanuse 

ar ıçın gerekli kredileri is· . .. . 
temek - o· t l" . . mahk ve kifı derecede talim uzerc ıye mec ısının b" _ _ . 
3 Eyliıldeki fevkalade toplan· ve ter ıye gormuş ıseler bir 
taaıaı beklemektedir. Fakat mana ifad~ edebilir. Japonlar 
imparator harb halini ilin için tehlike harp cebbesinin 
edebilir, bu da gerek askeri çoğalmsıdır. Şu dakikada baş· 
ve bahri kuvvetlerin, gerebe lıca üç cephe vardır: Pekin -
milli ekonominin umumi sefer· Tiycncin cephesi, Çahar cep
berlilc haline girmesini intaç hesi, Şanghay cephesi. Şan-
cdebilir. Nifi·Niti gazetesi dün tungda da dördüncü bir cep
bqvekil prens Konoyenin, ıi· henin teessüsü variddir. Ja· 
yaai partiler liderlerini harbin ponlann Tıing-Tudaki teba
iater istemez pnişliyecetindcn alannı tahliye etmeleri de bu 
haberdar ctmiı olduğunu ya· ihtimali kuvvetlendirecek ma
zıyorda ve japan Taymiı bu hiyettedir. 
harbin en az bir sene ve bel· Şimdi, şu dakikada elimizde 
k~ ~c daha fazla sürebilece· bulunan malumata göre, Ja· 
ğina yazmakta tereddüt etmi· ponlann şimali Çinde ancak 
yordu. 150.000 ve Şanghayda 50.000 

Bununla beraber Japon ki, ceman 200.000 askerleri 
harb bakanı general Sugya- vardır. Gerçi imparatorluğun 
manın, Japonyanm uzun bir bütün kuvvetlerini barba sok· 
harbe sürüklenmesine müsa· madan daha büyük bir gayret 
ade ctmiycccğini ve seri bir de sarfedebilirler. Bununla be
muvaffakıyct kazanmak için raber, harb cepheleri çoğal
hareketleri enerjik bir surette dığı takdirde, hareketlerini 
idare edeceğini, müdafaa tak· dağıtmak mecburiyetinde ka
tilini tcrlccdeceğini ve taarru· lacaklardır ki, bu da onları 
za geçmek için Çinin tahrik- harekatı istedikleri kadar sür
lerini beklemiyeceğini söyle- atle ileri götürmekten ahko
mit olmua dikkate değer. O- yacaktır. Harbin daha şimdi· 
nun tezi, Çinlilere mukave- den göze çarpan güçlükleri 
metin faydasız olduğunu an· balki iki tarafı müzakere ka
latmak için Japonyanın hare· pısını açık bırakmaya sevkede
kete geçmesi icab ettiğidir. cektir. Uzakşark meselelerile 
Bunun Japonyanın iyi anlaşıl- alakalı başlıca devletler 0 za
miş menfaatlerine tekabül et· man bu müzakereleri kolay
tiğinden ıüpbe edilmemekte· laştırmak fırsatını bulabilecek· 
dir. Basit bir .. tedib seferi.ne lerdir. 
çıkılmışken, büyük bir devle- ( Lö Tan gazetesinden) 
tin pek iyi hazırlanmış olma· r . '\ 
dığı uzun bir harbe girişmeye Kıtapçı Hüıeyin 
mecbur olması ciddi surette 
mahzurludur. Avni 

Her ıey, Çinin hakikaten Her liaaııdan eski kitablu, ga-
h b zeıe, Dlecmua Te romaalar alınır •tdeki snelek ve'!' ı.r• bol, 

daul tutarlar ve oO z-•allı 
ii 18yarı_., söverle'· •tzın· 
anaya,, bir Yun•~ lslfür 
11 günde t.DbÇ ~ 
.-den ,._ ed_..,.. 

8 azınıdır, demiştır. kef: Metıksas, kendisi de 
fih.baıt1•lı olduğa halde kü
lıınu ~tın buradaki çoklu· 
Ve lirtıd~ s~r~tle göstermiştir. 
bulun-. 

1

81lctıdar mevkiinde ta-._ · Metalcaas küfürü 
1llalc etmittir. 

- Sırpların küfürbazlığı meş
hurdur. Fakat orada, küfüre, 
sayıp sövmete hiçbir kimse 
ehemmiyet vermez; çünkü 
küfür ifade eden kelimelerin 

itiyad ile manaları büsbütün 
değişmiştir. Meseli bir vakit· 
ler bizde de tekke meuupluı 
ıeyblerine •bizim pezevenk!. 
dedild•i Jibil 

sa i i olduğu askeri kuvvet· Te eatılır. Sorulacak ıuallere •eri· 
lere bağlıdır, ve bu hususta lecek cevablar için altı kuroıluk 
sarih malumat sahibi bulunu- ~ul ~onulma11 limmdır. Hariçten 
yoruz; Çin ordusunun ne u· •panı kabul olunur. 

keri terbiye ve disiplin, ne de Ep kitap ni Bi•l'6nl 
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OOPSA l~P®~-~ )t-~·~ 

Dokanın · en seri gemilerinde ikisi 
Doğanı aramağa memur edilmişti 

Saatter geçiyordu. Hıç bir 
haber almak mümkün olmı
yordu. Doka, bütün Venedik 
zabıtasını seferber etmişti. Şe
hir muhafızına savurmadık kü
für bırakmamıştı. Hatta bir 
defasıftda muhafız, kılıcını sı· 

yırıb Dokanın kafasını kopar· 
mak için kendini zor tuttu .. 

Nihayet, Doka, fazta ileri 
gittiğini anlıyarak muhafıza 
yaklaştı: 

- Kusura bakma kuman· 
dan ·dedi- kendımi kaybede· 
cck gibiyim. Bugün sarayım

da, kapı ve pencereden çık· 
mamak üzere yeğenim kaybo
luyorsa. yarın ben de ayni 

şekilde yok edileceğim. Şeytan· 
lar, periler, cinler mi sardı 
bizi? .. Ne oluyor, söylet.. Sen, 
zeki bir insansın. Kimden şüp
helenmek lazım. 

Şehir muhafızı, hafif bir 
sesle: 

- Ondan! 
Dedi .. 
Doka, onun ne demek iste· 

diğini anlamıştı: 
- Müthiş! -diye mırıldandı

şu takdirde düşmanımız çok 
kuvvetli .. 

- Eveti.. Her türlü tedbiri 
aldığlm halde izini bulamıyo· 
rum. Sık sık haberler alıyorum, 
fakat asılsız çıkıyor. Yani, bizi 
aldatmağa muvaffak oluyor .. 
Öyle zannediyorum ki, bize 
kendi kuvvetini kabul ettirmek 
ve belki de intikam almak 
için bunu yapmıştır. 

- Belki ... Fakat hiç şüphe
siz, bu düşüncemizin doğru· 
luğuna aid olmak üzere eli· 
mizde bir delil yok .. 

- Evet, yok muhterem Do
ka hazretleri!.. Bir ihtimal ola· 
rak arzettim. 

- Bütün sarayın, hatta ken
di dairelerimin de baştanaşağı 
tcdkik edilmesini ve bu işe 
bizzat bakmaklığını istiyorum .. 
Donanma, derhal harekete 
geçmelidir. En süratli iki ge· 
n · maksadı temin eder sanı
yorum. 

- Onu amiralle konuşa
yım Haşmetmeab!. 

- Evet, konuş. Fakat hayır, 
bunu yarın hallederiz. Şimdilik 
dursun .. 

• 
* * Ertesi akşam olmuştu. Hala 

ve hala hiç bir haoer yoktu. 
Venedik donanmasımn en 

seri iki gemisi, kahraman ta
nınmış olan denizci zabit, 
kaptan ve tayfalarla yola çık
mıştı. Açık denizlerde onu 
arıyacaklardı. Fakat emir, ga
yet gizli olarak verilmişti. 
Halk arasında, saray hadise· 
sinin Meçhul Korsanla alakası 
olabileceği şeklindeki rivayeti 
ortadan kaldırmak için; kor· 
sanın Adriyatik denizinde gö· 
züktüğünü ve bu itibarla do
nanmanın harekete geçirildi
ğini işaa etmişlerdi. Maamafih, 
bunda isabet te vardı. Çünkü 
kaptanlara, kırmızı gemiyi ara
maları emri verilmişti. 
Akşam karanlığı basmıştı. 

Deniz dalgasız ve sakindi. 
Hava, biraz da sisli gıbi idi. 
En büyük, en parlak yıldızlar 
bile, çok küçük ışık damlaları 
gibi gözüküyorlardı. Venedik· 

ten ayrılalı beş saat olmuştu. 
Tahminen saat ondu. Kapta
nın karşısına dikilen küçük 
rütbede bir Venedik zabiti şu 
haberi verdi: 

- Efendim, ufukta bir ışık 
gözüküyor. 

Kaptan derhal fırladı ve 
güverteye çıktı. fakat deminki 
ışık kaybolmuştu: 

- lşığın rengini seçebil-
d. '? 
ın mı .. 
- Evet, yeşildi .. 
Bazı tayfa ve zabitler de 

gözlerini, kaptanın baktağı ci
hete çevirmişterdi. Biraz sonra 
hepsi birden bağrıştılar: 

- İşte, yeşil bir ışık! 
Kaptan, hiç durmadan em

rini verdi: 
- Dümeni kırınız o ışığın 

üstüne gideceğiz. 
Gemi, süratle gidiyordu. Az 

sonra anlaşıldı ki, bu gemi, 
kendi arkadaşları olan gemi 
idi ve hafif manevralarla onu 
bekliyordu. ikinci geminin kap
tanı şu haberi verdi: 

- ileride bir ışık görür 
gibi olduk.. Fakat kayboldu .. 

Kaptan bu cümleyi henüz 
bitirmişti ki, ufukta gene o 
yeşil ışık gözüktü. Şu halde, 
ilk defa görülen ışık ta, bu 
ışık olmalıydı. iki gemi yavaş 
yavaş ayrıldılar. Gece, zifiri 
siyahtı.. Ancak yekdiğerini 
görebilecekleri bir mesafeden 
ılerliyorlard1. Plan şu idi: 

Biri sancaktan, biri de iske
leden yürüyeceklerdi ve tam 
düşmanın hizasına gelince, 

dümen kırarak üstüne saldıra
caklardı. Kancalar, halatlar, 
silahlar ve herşcy hazırdı. 
Top ateşine lüzum yoktu. Ye
şil ışık, bulunduğu yerden hiç 
kımıldamıyordu. Bunun sebe· 
bini de bir türlü anlıyamıyor
lardı .. Venedik gemilerinden 
birinde, Dorotanın aşıkı Alek· 
sandır da yer atmıştı. Dorota 
onu, nedense. şehirden uzak 
tutmak istemiş ve bir vasıta 
ile onu gemiye aldırmıştı. Za
ten kaptan da Aleksandırın 
akrabası idi ve hastanın hava 
tebdil edebilmesi için bunu 
kabul etmişti. 

Nihayet, yeşil ışığın, olduğu 

yerde duran bir gemide yan· 
dığı görüldü. Her iki taraf 
hayrette idi. Yaklaşıyorlardı. 
Mesafe, çok azalmıştı. iki Ve
nedik gemisi, beyaz birer 
ışıkla biribirine parolayı verir 
vermez, dümenleri kırdılar. 

Meçhul geminin güvertesinde 
ancak iki gölge vardı. Vazi
yet büsbütün esrarengiz bir 
şekil almıştı. Hatıra gelen şu 
oldu: 

Geminin içinde, bu hücumu 
bekliyen ve ambarlara saklan· 
mış haydutlar bulunması .. 

Şu halde yapılacak şey, 

basitti: 
Rampa eder etmez, bütün 

mevcutla beraber meçhul ge· 
miye atlamak ve ambarlara 
saldırmak!.. 

Deniz sükunetini 
epeyce olmuştu. 

- Sonu Var 

bozalı 

,, 
Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
5 inci keşide 11 Eylül 1937 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 

!erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. ' ~ Gümrük Muhafaza genel Ko-

mutanlığı lstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - F ort 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 1755 liralık vezne mak

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

lzmir Birinci İcra Memur· 
luğundan: 

Mazl\ar Necatinin Emlak ve 
Eytam Bankasından taksitle sa
tın aldığı gayri menkulden mü· 
tevellit borç için bankaya ipo· 
tek eylediği Karşıyakada Do
nanmacı mahallesinde Çakır 

oğlu sokağında 10 eski 12 
yeni numaralı ada 86 parsel 
30 da yazılı iki katlı alt ve 
üst kısımların ayrı ayrı kapı

ları mevcut olup aşağıda bir 
oda, bir mutbak, bir hela ve~ 

5638/340 

bir banyosu ve çamaşırlığa ve 
miktarı kafi bahçesi mevcut 
olup içinde tulumba suyu var· 
dır. Yukarıda bir salon 3 oda 
ve bir de tıraçası vardır, yu· 
karı kata dışardan dört basa· 
mak merdivenle çıkılır. 

Mezkur evin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
def' aya mahsus olmak şartile 

artırması 11/10/937 pazartesi 
günü saat 14 de icra dairemiz 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

17 25 
21 50 

Lik maçlarına bir ay 
sonra başlanıyor --· 

657 Jiro ve. şü. 13 L5 
541 Ş. Remzi 12 25 
404 inhisar ida. 11 25 
338 Y. 1. Talat 14 
259 Ü. Kurumu 12 
230 Suat Ökten 11 50 

12 50 3 
18 

oe 4 Eylulde yapılacak tenis ma-;ların 
Romanyadan gelecekler var 

221 M. Arditi 14 
206 M. J. Taran. 11 75 
183 Paterson 14 25 
118 F. z. Abdul. 14 50 
101 T. R. Üzüm. 14 50 
101 Ş. Bencuya 11 
98 Albayrak 15 50 
96 P. Paci 13 50 
94 S. Ergin 12 75 
89 P. Klark 11 50 
85 D. Arditi 12 75 
59 J. Kohen 13 25 
55 Vitel 14 25 
70 M. B. B. T. 14 
21 E. Akyi~it 16 
15 T. Dcbbas 13 50 
14 H. Besim 16 
14 Beşikçi O. 16 

20 
13 50 
16 50 
19 
16 50 
17 25 
16 50 
14 

16 375 
15 
18 
14 75 
16 50 
18 
16 

14 375 
16 
13 50 
18 25 
16 
13 
13 

Fuar münasebetile Eylulün 
3, 4 ve beşinci günlerinde iz· 
mir tenis kortlarında tenis 
turnovası yap1lacakhr. Müsa
bakalara Romanyadan iki er
kek ve lstanbuldan on erkekle 
bir kadın iştirak edecektir. 

Tenisciler Çarşamba günü 
lstanbuldan hareket edecek
ler ve Perşembe günü şehri
mize geleceklerdir. 

Lik maçları 
Bölge futbol ajanlığı, lik 

maçlarının tarihini tesbit et
miştir. Lik maçlarına 1 Teş-

Çin-Japon mu· 
harebesi 

rinde başlanacaktır. Ajanlık 

ilk karşılaşmalarm hangi i•· 
kımlar arasında olacağını bil 
ahare bildirecektir. 

fzmir muhteliti de kmsili 
maçlar için hazırlıklara baş 

lamıştır. Üçüncü umumi mü 
fettişlik takımı gelecek hafta 
şehrimize gelecek ve ilk ma 
çını Cumartesi günü yapa 
caktır. 

Balkan güreş müsabakala 
rına da 16 Eylulde başlana 
caktır. 1 

Sina ya konf eranaı 
da muhim g6rüı

meler oldu 13 G. Abdul. 11 25 
8 H. Meneme. 12 75 
6 Ali Mutia o. 15 50 

4096 
1 s 50 Bütün şiddetile de-

__ .._.._. __ _ 
- Başı 1 inci $ahi/ede ~ 

11322 
15418 

incir sahşları 
Çu. Alıcı K. S. 

1340 Tüt. ile te. 7 
981 A. H. Nazlı 7 
827 B. S. Alaz. 8 
891 A. Muhtar 7 50 
803 İzzi ve Ali 7 
283 Ş. Remzi 7 7 5 
274 F. Solari 7 
129 M. J. Taran. 8 
!26 R. Franko 7 50 
117 Benmayor bi. 7 
93 Ü. Kurumu 7 50 
90 O. Eğli 5 75 
76 J. Kohen 7 
60 J. Taranto 9 125 
49 H. Besim 10 75 
37 M. Cevdet 7 75 
17 H. Levi 7 
7 E. R. Roditi 8 25 
8 Ş. Rıza Ha. 7 25 

6210 
13758 
19968 

Zahire satışları 

K. S. 
13 
15 
13 
11 50 
11 
13 
13 
11 
8 50 
8 

8125 
12 
7 25 

11 75 
10 75 
7 75 
7 
8 25 
7 25 

Ç. Cinsi S. K. K. S. 
1183 Buğday 3 625 6 7 ~ 
336 Bakla 4 25 
.. , ......... liill ............. , 

içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

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

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

Aksi halde haklarf tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 1-10-937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/1277 
dosya numarasile Birinci icra 
memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. H. iş. No. 359 3033 

vam ediyor. 
Başı 1 inci sahi/ede 

Tayyareler wüınk.ün ınerteLt• gayri 
ınuharilJ Çinlilere ılokunmamağıı 
t<Blışacaklardır. 

Londra, al (Hadyoj - Ho)ter 
Ajansı biı.liriyor: 

1ngiltere lıükümeti; japonya 
aleyhine hiçbir harekette Luluoını· 
yacaktır. Verilen nota, japonyaya 
vazifesini ifaya da,·et içindir. 

Belgrad, 31 [Hadyoj - lıi 

Stoyadiooviç, Krofta, Antooesır.l 
bugün Macaristaem Bükreş elç' 
ile U:lUn bir gürütme yapmı~lardı 

Bükreş, 31 (Radyo) - K 
çük itilaf konferansı, bugi 
geç vakit mesaisine son ve 
miştir. 

Üç devlet Hariciye Naz 
ları, matbuat mümessilleri 
davet ederek beyanatta bulu 
muşlar, Küçük itilifla Balk 

fogiltere hükumeti; Lu nota 
ile japonyanın beynelmilel hukuka 
ne kadar riayetkar olduğunu anlı· antantı arasında sıkı bir iı 
yacaktır. bat olduğunu, mevcud mual 

Şanghay, 31 [Radyo] - Hayo· delerle bağlı olan iki grubı4 
vanda japonlar Yokatan mevküni sulhun muhafasma matuf 115 
de zaptetmiılerdir. Tiyençioin ce· ıailcrinc tam bir ittih 
nubu da bombardıman edilmi~tir. 

,Jairesinde devam edeceklc japon tayyareleri birçok Çin 
~ehir ve mevzilerini bombardıman f.ini söylemişler, iki gru 
etmektedirler. Pekio·Soçeo hattı ı~ıırkasında yetmi~ milyonlz 
japonJarın en ziyade meşgul olduk.3a)beş millet mevcud bulun~ 
ları bir yerdir. dnjğunu beyan eylemiştir. 

Nankin, 31 (Radyo] - Çin Bundan sonra İtalyanın B 
A janeına göre, Çin kuvvetleri Vo. eş 5 f' · ·· d 1 t H · . . . . r e ırı, uç ev e arın zong şehır ve limanını ıstırdada mu· -c; 

. . Nazırları ile uzun müd vaffak olmuolardır. Japonlar gerıye 
çekilmişlerdir. konuşmuştur. 

Şanghay, 30 (A.A.)- Pre· 
sident Hoover vapuru müret· 
tebatından 7 kişi bombardı

man neticesinde yaralanmış· 
lardır. Norman Harris isminde 
bir Amerikalı kaybolmuştur. 

Şanghay, 30 ( A.A. ) -
Royter Ajansının bildirdiğine 
göre. dün bir bombardıman 
tayyaresi 2193 ton hacmin· 
deki Presiden Hoover adın· 
daki Amerikan gemisini bom
bardıman etmiştir . 

Gemi kumandanı acilen dok
tor ve hastabakıcı göndenl
mesi için istimdat işaretleri 

yollamıştır. 

Cumberland ismindeki in· 
giliz kruvzörü hadise mahal· 
line gitmiştir. 

Nankin, 31 (A.A.) - Çin 
Hariciye Nazırı, President Ho· 

over gemisinin bombardımanı 
dolayısile teessürlerini beyan 
etmiştir. 

Tayyareciler gemiyi bir Ja
pon nakliye gemisi zannetmiş
lerdır. 

Nazır hemen tazminat itası 
teklifinde bulunmuş ve şimdi· 
den bu bahta Jazımgelenlere 
talimat göndermiştir. 

Şanghay, 31 (A.A.)-Japon 
tayyareleri Cangcuyu bombar· 
dıman etmişlerdir. Hasarat 
mühim ve zayiat büyüktür. 

Diğer Japon tayyyreleri Su
ceuyu bombardıman etmişler-

-----
Bıçak çekmek l 

Tepecikte Yaşar oğlu an; 
Muharrem, Ali oğlu Mustaf 
bıçak çekmiştir. 

Vali Kuşadasında 
Vali B. Fazlı Güleç, , 

sabah Kuşadası kaZJtsına gz 
rek kazanın muhtelif işi« • 
göçmenlerin iskan .-~ıye~ 
Üzerinde tetkikler yapmış, ~ 
şam üzeri şehrimize dönmü' 

Kızılay gecesi 
4 Eylul cumartesi akş 

fuar gazinosunda bir ( Kız 
gecesi) ,Jertib edileceğini 
mıştık. Haber aldığımıza g 
bu gece, 7 Eytule bırakılmı/ 
Birçok yüksek ailelere men 
kız ve kadınlar, Kızılay geı 
için muhtelif eğlenceler, O) 

lar hazırlamaktadırlar. 

r Göz He_.-...-J 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan sc 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden 
saat l 0-12 öğleden sonı 

15,30 · 17 Tele. 3434 

dir. Burada yirmi kişi ölmü 
Kanton, 31 (A.A.) -

sabah erkenden Japon t• 
releri şehrin üzerine iki 
yapmışlardır. Hasarat mi 
değildir. 

Bir Japon tayyareıi J 
rülmüş, içindekiler ölmüş 



l E1MI M? 

Ehli hayvan 
• • İııııır M~t. Mv 

Cııısi 

iz.mir 
K. Sat. Ko. 

A ADULIJ 

Komutanlıtı ildnları 
RS. deıı: 

Tutarı Teminatı 
Lira K. Lira K. 

Mıktan sergısı İhale tarihi Saati Şekli 

Yulaf 132 Ton 6600 00 495 00 8/9/937 16 Kapalı 
" 242 " 12100 00 908 00 8/9/937 16 .. 

Bug{Jn Bacada 
açılacak .. 

Yarış ve ıslah encümenmın 

ehli hayvan sergisi bugün Bu· 
a cadaki ehli hayvan sergisi 

binasında açılacak ve 3 Ey
li.al akşamı kapanacaktır. Ser

ltk, giye 55 tay, 18 kısrak, 7sığır. 
tJ· 22 katır v~ eşek iştirak ed~

bil· celctir. 

" 275 " 13750 00 1032 00 8/9/937 16 ., 
" 66 " 3300 00 248 ()() 9/9/937 16 " 
" 715 " 35750 00 2682 00 9/9/937 ı6 " 
.. 110 " 5500 00 413 ()() 9/9/937 16 .. 

Piriç 7800 Kilo 2028 00 153 00 10/9/937 16 " 
" 63 Ton 16380 00 1229 00 10/9/937 16 " 

Bulgur 135 " 17550 00 1317 00 10/9/937 16 • 
" 10200 Kilo 1326 00 100 00 10/9/937 16 .. 

Denizyolları i~letme müdüı · 
sili lüjiindeo: 

l - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla yukandal cins .ve ;ilct;ları ~-;ılı 
yulaf, pirinç, bulgur ayrı ayrı şartnamelerle satın slınacektır. ha\esı yu an a 1azı ıtı 
şekilde Çanakkale Mst. Mv. satın a~!11.~ k<;>?>isyonunda yapılacaktır. baş- lzmir fuarı münasehcbile 

mü· Ankara vapuru 2 
3 
4 

Şartnameleri her gün komisyonda gorulebıhr. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmalara şarttır. . 

afta Eylôlün ikisinden itibaren 
Juarm açık bulunduğu müd

;:.detçc otel olarak lzmirde ka-

f t krl · 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle temanat 
:ıaekbıu~rı~eya banska mektuplarile teklifname~erini ihaleden bir saat evvel Çananakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonuna vermelerı. 22 27 1 7 

p lacaktır. 
Bir gecelik yatak ücreti 

Birinci mevkide lüks kama
lan•ra hariç 125-150 Kr. ikinci 

lzmir Mus. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. 
Miktarı Muhammen tutarı İlk teminatı ihale günü Saat ihale 4ekli 

Kilo Lira Lira 
Kuru ot J,300,000 35750 2681 ~~j~~; ~~,20 Kapalt 

Cinsi 

'---~ 
evkide 90 Kr. Üçüncü mev-

f ide 70 Kr. 
nıı v k · k'l r· 

Saman 925,000 18500 ı388 .. . .... 
1 _ İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve muessesatı~ senelı.~ ı~tıy~çları 

için cinsi miktarlarile muhammen tutarları ilk teminatları ve ıbale gunlen, ıhale 
saatleri ve mün kasa şekilleri yukarıda gösterildiği veçhile ~ıüna~as~y~ konul~uştur. 

eme ve ıç ı er ne ıs ve 
iİf-Jcuzdur. 

Gemide yatmıyanlar da Io
;:anta ve gazinodan istifade 

ede -fdebilirler, 
_ b müstesna fırsatı kaçırmayınız 

2 _ Şartnameleri her gün öğleden evel komisyonda görülebilir. lst~.klalerm ılk ~emmat ve 
makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncu ma~delermde yauh 
vesikaları ile beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklıf mektuplarını 

tonet1k 3605 l 3 5 Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri 17 22 27 1 
reş elç' 
mı~lardı lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 

_ K 1 izmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için kapalı 

1, bugi 

son ve 

zarfla eksiltmede bulanan ve 24-8-937 Salı günü saat 
16 da ihalesi yabılacak olan (110200) kilo sığır etinin 
İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan 
ilan edildiğine dair telgraf gelmediğinden ihalesi yapı-

e Nu lamamış ve yeniden kapalı zarf usulile 13-9·937 Pa· 
essilleri zartesi günü saat 16,30 da kışlada satın alma komis-
a bulu yononda yapılacaktır. 

8 Balkı Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde tedarik edilebilir. 
. . Arzu edenler komisyonda görebilirler. 

ı hır 11 3 - Muhammen bedeli (30305) lira olup ilk teminatı 
ud muai (2273) liradır. 
ki grub14 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
matuf ııs - isteklilerin 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 
r ittih rinde yazılı vesikalan muvakkat teminat makbuzu ve 
edeceklc teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat ev-

k
. b vel komisyona vermİ.f bulunmaları 27 1 6 11 
ı gru . 
milyonlzmır Mst .. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: .... 

l ~ - Y.erlı veya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve her 
bu un hır metresine tahmin edilen fiatı 95 doksan beş ku-

iştir. l'Uf olan 157 yüz elli yedi bin metre ekmek torbalık 
alyanm B bez kapalı zarfla alınacaktır. 
et HariQ - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini gör· 

müd mek iatiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
un ' _. il~ t~mi~t ~iktan 8707 lira 50 kuruş sekiz bin ye· 

dı yuz hra ellı kuruştur. 
mek l _ ihalesi ıs 110! 937 cuma günü saat 11 dedir. 

r oğlu an; _ Müna~asaya girecaklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
lu Mustaf 3 ü~u. maddelerinde yazılı vesikaları ille teminatları 

ile bırlıkte teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 

1 ıs 30 14 
Güleç, ~stahkem mevki satın alma komisyonundan: 

kaZJ.sm~ gzl _ B.eriamrl kıta1 .atı için 400,000 kilo Linit kömürü ka
uhtehf _11 ~r · -... · ~ıa us~ ıle satın alınacaktır. 
an ~&Lıyeoı ~ • .10 tabmın bedel" 5000 ı· d 

! -MV..kkat tenı· ı ıra ır. 
er 1•~.mış~ _ Mıtr 2() Eylulınatı 375 liradır. . ... 
iıe donmu _ ihale askeri 937 pazartesi gunu sa~t 10 da Ber· 
gecesi ga~ . satın alma komisyonu banasında yapı· 
artesi akş1 la~ömürii e . 

d b. ( K - u-:t . d VS.file teslim mahal ve şartları şart-a ır ız pıı•...ilt e Y~ıladı d k. ı 
edileceğini nadl"'~misyonund~d Şartnameler Bergama a 1 a ım 
ld ğ ..ı satı" ıoektup}8 ır. 

a ı ımıza ı - Teklif 1118 ko~~ 20 Eylul 937 günü saat 10 a kadar 
ule bırakılmı, tıO ~ ktupl Yonuna Verm'ş olacaktır. Bu saattan 

sa -e ar lcab ı 
ailelere men sonrl esinin 4 ün .~l edilmez. . 
, Kızılay ge - Şartrı~t teminat cu maddesinde istenilen vesıkalar 

eğlenceler, O) muv' ın konulduğu zarf içerisine konu· 
ktadırlar. laca"_t"~ haftanın . 
--~1!11• - Konıifrriıktır. ı 1 P•ıatteai, çarşamba ve cumartesı 

ekim gün~v. ~ 9 14 2960 

Or l lzmir ~ Mv. _lcıt._b ~l.. Ko. Rs. den: 
t e - lzmir ~ ıe)'tinhtl •htıyacı için beheri 215 gram 

yler Numan sc 16000 ~ kutu b.ı:1c>'•Prak dolması ve beheri 175 
ı No. 23 gram l tll ayıek'dı lconıervesi ve beheri 215gram 
leri: Öğleden 16000 ~ 0ıoıuştur. lb t••ulye konservesi açık aksilt· 
2 öğleden sonı meye ~,da satın la tai 17-9-937 Cuma günü saat 
17 Tele. 3434 P" h r<ni •-. '- • 

17 de · e.e .. n ~-· .:omısyonunda yapılacaktır. 
yirmi kişi ölmü - Şartna~ tktarı 4222 ·~~0nda görülebilir, 
31 (A.A.) - - Muh8!° 'lı .;::t·ur. ıra 40 kuruştur. ilk teminatı 
d Japon t• 541 lifi ıt ti oct'-•ııct 

.n ~:erine iki - lsteklil~ ı490 saYılı ,, kayıtlı olması şarttır. 
m uHasa at mi - lsteldil~ti'ı bel~c~erle ilt Unun 2 ve 3 cü maddele· 

rın e .. aq,1 , •11ınat mak uz veya banka ır. r · d ~ bırlıkte "L t-· b 
l mektu ~ ınuracaatlttıt • ._.tinde kışlada satın alma on tayyareıi o 

1 lm::...ı komiıyo 1 5 10 15 pindeki er ö U9' 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 320,000 kilo saman kapalı zarf 

usulile satın alınacrktır. 
2 Malın tahmin bedeli 6400 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 480 liradır. 
4 ihale 20 Eylul 937 pazartesi günü saat 9 da Bergama 

askeri satın alma komisyonu binasında yapıl~· 
5 - Saman evsafile teslim mahal ve şartları şartnames1ade 

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki sabn alma komis
yonundadır. 

6 - Teklif mektupları 20 Eyliil 937 günü saat 9 a kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacakbr. Bu suttan 
sonra mektup kabul edilmez. 

7 - Şartnamesinin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konduğu zarf içerisine konacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri açıktır. 1 4 9 14 2959 

Aydın vilayeti daimi encü
meninden: 

1 - Karapınar-Koçarlı yolunda Menderes ahşap köprüsü
nün yeniden inşası kapalı zarf usulu ile eksiltmeye 'konul
muştur. 

2 - Eksiltme 16-9-937 Pe11embe ginü uat onbefte Aydın 
daimi encüpıen odasında yapılacalcbr. 

3 - İsteklilerden aranılan vesikalar. 
a - Ticaret odası vesikası, Nafıa müdürlüğünden alınacak 

ehliyet vesikasile bu gibi inşaat yapbğına dair ehlıyet fenniye 
vesikası. 

4 - Yaptırılacak işin keşif bed~li (14701) lira 39 kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat (1107) hra 10 kuruştur. 

6 _ Bu işe aid şartname ve evrak şunlar~ır •. 
a _ Eksiltme şartnamesi, mukavele .. proıesı, bayın~ırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni ve hususı şartname, keııf ve 

projeler. 1_ d b" . l 
lstiyenler bu evrakı Aydın oa_fıa müdür uğüo e göre ılır e~. 
7 - Teklif mektupları ikincı maddede yazılı saattan bır 

saat evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm bu saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür ~umu ile iyice k~pablmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. 

1 7 11 15 3013 

Manisa vilayetinden: 
1 -Akhisar - Kırkağaç yolunun 0+000-5+589= 15 inci 

kilometreleri arasındaki kısmının toprak tesviyesi iti 
(11344) lira 66 kuruşluk keşifnamesi üzerinden eksilt-
miye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa müdürlü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

3 - ihalesi 16-9-1937 Perşembe günü saat on birde Ma-
nisa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat (~50~ lira 85 kuruştur. . . 
6 _ Talipleri Nafıa Vekaletınden aldıklan ehhyet vesıka· 

larile bu yıla ait Ticaret odası vesikalarını hamil ol
dukları halde kapalı zarflarını 24«JO sayıla kanuna ta· 
mamen uygun bir şekilde olmak üzere 16-9· l 937 Per· 
embe günü saat ona kadar Manisa valiliğine teslim 

!tmeleri ilin olunur. 1 4 9 14 3044 

il daimi encümeninden: 3006 

(1032) lira (60) kuruş açın tutarlı Öd~miş istiklal okulunun 

1 · · 15 gün müddetle açık eksıltmeğc konuldupn· 
onarı ması ışı . .. 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükiimlerı~e . gore hazarlıya· 

ki t · at ve müteahhitlik belreıile bırlıkte 13·Eylul·937 ca arı cmın . 
rt · M •• saat 11 de il daimi encümenıne başvurmaları. paza eaı ıunu 

PAT 1 

Basur memelerinin 
Antivirüs ile tedavisi 

iç ve dış basur memelerinde, basur memeJeriniıı her türlü 
iltihaplarında, cerahaUannıış fistüllcrde, kanayan basar me· 

1 
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, lıtanbal 

Manisa C. H. P. llyönkurul 
baıkanlığından: 

1 - Manisada yapılacak stadyum tribünleri inşaatına talip 
çıkmadığından bu iş bir ay içinde pazarlık suretile 
talibine verilecektir. 

2 - İnşaatın keşif bedeli 29222 lira 80 kuru~tur. 
3 - iş kimin üzerine ihale olunursa mütaahhitten yüzde on 

beş hesabile kat'i teminat alınacaktır. 
4 - Keıif evrakını görmek ve fazla malumat almak isti

yenlerin C. H. P. lıyönkurul bürosuna müracaattan 
ilin olu11ur. 1 6 12 17 3000 

Ôzel Kurtuluş Çocuk Yuvası Direk
törlüfünden: 

Yeni açılan Yuvaya 1 Eylulden itibaren talebe kaydına 
başlanmışbr. Yuvamız talebeyi bir intizam tahtında yetiş
tirir ve ilk mektebe şimdiden hazırlar. 

Müracl\at saatları: Her gün sabah dokuzdan akşam on
dokuza kadardır. 

Karantina köprüsü No. 685 ·- lzmir 

Milli E.mlik Müdürlüğünden: 
S. No. 

921 
Lira K. 

Altındağ Halkapınar su fabrikası depoları ar· 250 {)() 
kasında ve Mersin pınan mevkiinde 286 No.lu 
içinde kule ve eşcarı ile 5681 metre zeytin 
ve incirlik. 

933 Buca Halk S. 9 No: taj 627,25 metre arsa 200 00 
52 ()() 
53 90 

2000 ()() 

934 " Uzun S. 40 taj 130 metre arsa 
935 Şehitler Cesaret S. 5 taj No. lu 49 metre arsa 
936 Karşıyaka Mersinlisi Mersinli Kar~ıyaka şosesi 

bili No. lu 3606 metre zeminli ma müştemi· 
lit kilise. 

931 Ayavukla Firkat ve Ziba S. 9/2 ·· 911 taj 290 00 
No. lu 232 metre arsa nakit ile. 

939 Karşıyaka Bahariye Tasvir S. No. 27 ada 174 191 2.S 
parsel ıs de 956 metre bahçe yeri. 

940 Burnava Mersinlisi demiryolu perakendesi s. 400 00 
No. 13 7796 metre yıkılmış ev bağ yeri. 

941 Buca yukarı ;mahalle vakıf No. 11 tajh ı65 33 ()() 
metre arsa. 

942 Buca aşağı mahalle kalburcu S. 54 eski 2·5 300 00 
taj No. lu ev. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizasında nakit ile ya· 
zılı olandan başkası 2. nci tertib tasfiye vesikası ile ödenmek 
üzere IS ıün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. lbelesi 
ı6-9·937 perşembe -günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Em-
lak Müdürlüğüne müracaatları. 1 ıo 3058 

Talebe Yurdu Müdürlüğün
den: 

Türk Maarif Cemiyeti 
Kız ve Erkek Talebe Yurd - larına talebe kaydma başlanm11tır. 
Kız Talebe Yurdu · Kız Lisesine ve Kız San'at Ensti· 

tüsüne devam edecek kız talebeler. 
Erkek Talebe Yurdu ·Erkek Lisesine, Tecim Lisesine Or· 

ta ve San'at okullarına devam ede
cek erkek talebeler için açılmıştır. 
Şartlar çok ehven ve müsaittir. 

Müracaat yeri : Karantina - Köprüde Talebe yurdu-
Telefon · 2920 1 3 3049 

Bergama Şarbaylığından: 
1 - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama kasabası 

elektrik tesisatı 22-9·937 Çarşamba günü saat 16 da 
Bergama Belediye EncÜmP.ninde kapalı zarf usulile 
ihalesi yapılmak üzere 2490 sayılı kanuna tevfikan 
ekailtmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesika
ları v~ .Nafia ~ ekiletinden musaddak ehliyet ve mü
teahhıtlık vesıkasını ayni günün sut 15 ine kadar 
belediye encümen reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 l~tekliler fenni tarifname, keşifname, fenni şartname 
ve projeleri Ankara, İstanbul, lzmir Bergama beledi· 
yelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde 
suretlerini de Bergama belediyesinden alabilirler. 

4 ihale günü saat 15 den sonra gelecek teklif evrakı 
posta jecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. 

1 5 10 15 5575/3001 



K,,...,ı. 

llt ve TenaaDI haatalak 
'-"ve elektrik tedavlal 
lzmir • Birinci beyler 10kata 
Elbemra Sinemuı arkumda 

T f'lefon : 3479 

PAT 1 

Antivirüsle tedavi 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının araııodaki kaııntılar 
dolama, meme iltihabı •e çaılaklar, fiegmonlar, yanıklar, trq • 

yaralan, ertenliJder, koltuk altı çıbanlan. 
Tedavisini en eriten w en emin 6ir surette temin eder. 

ark lspen arı Llboratuvarı, ISTANBUL 

(543) lira (61) brut açın tutarh Ôdemitte Gölclk 
onanlma iti bir hafta müddetle ~k ebqtmeye konuldu 
den isteklilerin 2490 ayıb ,... hükümlerine ,,_., 
caldan teminat ve •iitaabhitlik ~ birl\kle 6 E,lül 
Pu.arteai ..,.. ilet ı ı ele il dailDt eaca p '• bet 
lan. 


