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Dolmabahçede toplandı 
Ba,vekilimizle lk
tısad Vekilimizi 

kabul ettiler 
Hariciye Vekilimizin 

istifası yalandır lla11kü toplantıda, Profesör Pittarın tezi ile daha 
letanbul, 21 (Busuıi) - Rei· 

eicumbur Atatürk, bugün Dolma· - ·---
~eai mühim tez okundu. tlugün de toplantı var bahçe sarayında Baovekil General 

ismet İnönünü ve Ba~vekilet ve· 
kih 8. CelAI Bayarı kabul ederek 

1 ,J 

kendilerile uzun müddet görüş· 
niilılerdir. 

Bapekil Gent·ral 1ımet İuö· 
nünün hir buçuk aylık mezuniye
tini He) beliadı1da geçirecl'ğİ tah· 
mio edilmektedir. 

Başvekalet vekili B. Calal 
Bayar, peroembe günü An.karaya 
gidecektir. 

8-,:.•bul, 21 (Bueuıi) - İkinci 
~ l'arih Kurultayı. bu~n 
....... Q aonra uat on befle Dol· 
lll'tlat. Çe •rayında tekrar toplan• 

Sağda Atatürk Profesör Piltar ile konu
şurken solda Alman profesörü Hartman 

ve Çekoslovak pro/nsörü Acfoldi 

Cenenede bulunan Hariciye 
Vc:kilimiz Dr. Tevfik Rütdtı Ara• 
eın iıtifa ettiği haberi doğru 
değildir. 

~ 'l'op!aotıya, Ulu Önder Atatürk 
~da.tile ıeref vermijlerdir. Top
~· Bat•ekil General lamel 
tel.:ıı · 8. Celtl Bayar .,.. diğer 

Marmara açıklarında meç
hul bir denizaltı görülmüş __ ..... _ 

--.er '-su hulaamuflardır. 
, ~)'lD hllgflDkfl içtimaı0• /ta/yanın Niyon muahedesini imzalamak istediği 
, .. PlofU6r B. Pittann tezi ile 

•Glıim le• 01uuQJu,tur. sövlenivor. Akdenizde f aalivet ba,ladı t.__.~abal, 21 (HuauelJ;- Tarih '-' 'J' 'J' 
~~da llesır baluumak lsere lstanbul, 21 (Huıusi) -Ni· 
~ • pi• ecnebi profea6rle- yon konferansında dokuz dev· 

""' TGrk medeniyeti laa'llıa· Jet araıanda imzalanan proto· 
..._.~k altkalan ve ba ha· 
.~ tnleri çok mlbimdir. kol mucibince dündenberi Ak· 
..._ lar_ataayıa yanııki içtimaıada denizde kontrol ve takibata 
• ~ tealer de bugtınden Ku. başlanmıştır. 

riyaletiııe Yerilmiıtir, lngiliz ve F ranıız donan· 

o•looakyanın bô.niai dün g6miJ:ldü 

zarikrn cenazesini bir 
rnilyon kişi takib etti 

~aw, siyahlara bürünmüftü. Cenaze, La. 
fr fatoıuna g6nderilerek defnedilmiştir 

11'-ıı. B. Mazariltin ıimdilt.i reisiciimlıur B. Benes 
p ile bir arada alınmıı resmi 

l.:.,~I'. 21 (Radyo) - Çekos· cenazenin arkasından geliyor· 

~~""Y•llln milli reisi Mazari· du. 

' Cenızealayı, bugün öğle· Henaze, alta Generalin elleri 
p lonra tertip edilmiıtir. üstünde bir top arabasına bin-

N.r:,ı ıebri, baştanbaşa si· dirildi. Bu esnada yüz altmış 
"-'. • bürünmfiştü. Binlerce barb tayyaresi, Pragın afakın· 
IEiı, Cenazeyi gözyaşlarile ta· da uçmakta ve siyah kurdeli· 

c·tyleaıiıtir. larla bağlı çiçek buketleri at· 
-ı., •var. tehirlerden cenaze makta idiler. 

"'1i ._ ittirak için yüz binlerce Reisicumhur 8. Benes, ce· 

8. ıelmiıti. nazenin solunda ve Mazarikin 
ır ·ı . , aıı yon halk, cenazenin ailesi efradı satında abzımevki 

.... li caddelerde mevki al· eylemişlerdi. 
lifei ~e .milli reisine son va- Fransa namına Devlet Nazırı 

t.f •lati~a~ı ifa eylemipir. B. Leon Blumla General 

~ IZlrildn cenazesi ptodan Mitel Havzer, Yugoslavya na· 

arken alta yfiz bin kiti - Sona 4 inei _,,i/.d• -

Fransız donanması 
maları, kendi mmtakalan da· tertibata almış bulunmakta· 

bilinde gelen geçen posta ve dırlar. 
yük vapurlarının bir taarruza Son gelen haberlere göre, 

uğramamaları için lizımgelen - Sanrı 4 ncii salıi/ede 

Uluslar Soayeteai aa•ambleainde -----
B. Litvinof, mütecavizle-
rin çoğaldığını söyledi 

Ulualar Soayeteıi aıaamblesile konseyin 
bugün dafılmaları muhtemeldir 

Cenevre, 21 (Radyo) - Ulu .. 
lu aoııyeteıi uambleıi, buglo ıaat 
10,30 da A&a Hanıa riyaaeıiode 
toplanm11hr. 

Romanya Hariciye Nasın B. 
Autoneıko ıöz almıı, ldlçilk itilaf 
dedetJeri namına beyanatta bulun· 
moıtaW'. 

B. Aatoaeako esciimle de-
miııU ki: 

- J(Oı;Gk itilaf devletleri, 
Uluelar aoıyeteaine her aurede 
baAlıdır. Bunu, beynelmilel mak• 
sadlar için deAil, iıtildallmizi ko• 
romak iıtediğimiz için aöylüyoruz. 

Uluılar I09yeteıine aadık kal· 
mıı, büUhı deYletler bir umde ol· 
mahdır. Kflçik antant devletlerini 
alakadar eden meaele, her devletin 
haokalannın menaf iini göz önflnde 
tutmak .. rtile, kendi memleketin· 
de iıtedili ıekli idareyi inti ... pta 
ıerbeıt olmaeı Ye dileAi gibi hare
ket edebilmeaidir. 

Bundan eoora A voıturalya de· 
legeei B. &oı eöz almıı ve iptidai 
maddelerin takaimi meaeltıG etra• 
fuada DOktai llUUIDI a.eriJa tttik• 

Bag Litvino/ 
ten ıonra, &clz(l lıpuya ile ÇiDe 
çevirerek ıunlan aöylemiıtir: 

- Ulualar eoayeteai, ba iki 
dCYletia feryacllanm dialemek mec
buriyetindedir. Akli takdirde Yuİ• 

- Son• 4 ci _,,i/ed• -

Ak denizde 
Meçhul denizaltılara karfı 

kontrol başladı 

Güreşçilerin dünkü teşgileri intiba/arından 

Güreşçiler dün 
lstanbula gittiler 

Milli g{Jref ekibimiz ve misafir
ler hararetle uğurlandılar 

~~~---..-~---~~ 
Bir haftaduberi eehrimizde namına kafilelere a>n ayn b11o 

bulunan milli gflret ekibimi• Ye ketler verilmittir • 
miuf ir Yugoelav, Yunan gflrefÇİ• Yarın, lıtaabula varacak olu 
l~ri din ıaat l 9 da Aııbr~ vap.u• gGreoçiler, comarteai " pazar ga. 
rile latanbula hareket etmıılerdir. oii İıtanbulda iki mlaabab yapa-

Miaaf irler vapurda Tilrbpor caklardır. Bu gihetl•"• millt takı· 
Kurumu bcllge idare heyeti, bele- mımız tam kadro.ile, Yanan. Ya· 
diye nia muaTiai Ye ıporcular la· goalu gireperi de • kaY• 
rafmdan haretle lefyi edilmiıler, Yedi pehlivanlarile muhtelit olarak 
belediye ve awatab apor lefkil&b ittirak edeceklerdir. 

Çin.Japon harbi 

Nankinde taş üstünde 
taş kalmıyacak 

300 Japon tayyaresi harekete ha· 
zır. Japonya notayı reddetti 

Çin taggarecileri 
Londn, 21 (Radyo) - İngil· vasiyette balanuyor. 

tere Hariciye Neunti, Tokyo İngiliz, Franas Ye Ru 1efir
aefiri 1'Ultalile Japonyaya verdili leri Nankiai terketmemekte IGU 

bir notada, Çi11deki İngiliz tebaaı ediyorlar. 
mam uğnyacaklan urarlardan do- Dün Nankini bombardıman 

layı japoayanıa m•ul olacaltJıı eden elli japon tayyareai, dört ya. 
bildirmiıtir. bomba atmıılar, blyak tahribat 

japonyz, logilterenin bu nota· yapmııludır. 
anı nasan dikkate almıyarak., hiç· Şehriıı muhtelif yederiade 
bir meıtuliyet kabul edemiyece&ini yımguı çıkmııtır. 
ceYaben bildirmiıtir. Tokyo ıiyaul mehafili, Nan· 

Tokyo, 21 (Radyo) - Sovyet - Sonıı 6 ıncı salai/ede -
Ruıyanın bura sefiri, bug(ln japon· 
ya Hariciye Nezaretine giderek 
Nazır B. Hirotaya m4l&ki olmuı 

t e bir proteııo aotaaı vererek, 
Ruı ticaret mflmeaailleriae göıte· 

rılen fena muameleden aikayet 
~ylmiotir. 

Tokyo, 21 (Radyo) - japonya 
Erkiuıbarbiyei umumiye reiai preoı 
Kaoioo, dün imparator tarafından 
lı.abul edilmiıtir. 

Nanlti.nin bombardımanı UIO· 
bıle Tokyoda btıyü teuhflnt 
olmuttur. 

Pekin, 21 (Radyo) - japon• 
lann ukerl hareketleri mu•af fa. 
kıyetle devam etmektedir. japoa 
lı.uvvetleriDiD hedefi Şimali Çiu 
eyaletini ele geçirmektir. 

Naııkio, 21 (Radyo) - japoa 
Amiraluwa haber verdi&i bombar· 
dıman, burada heyecan Ye korku 
ile bekleniyor. 

japoıılann niyeti, Naakiade taı 
llttbade laf bırakmamakbr. Bu 
mak•dla Şangbayda Gç yaz japoa 
1anareai, Nankiai bombardımuı 
etmek tnro bankete amMe Mı 

"'\ 
Manevra için 
hazırhklar 
Agdın, 20 - 11/cteırin 

bidagetinde ilimiz çevre
sinde gapılacalc hügülc or
dıı mannrası için lıer tiir-
lii lıazırlılclar bitirilnwlc 
iizel'fJdir. Manevralardan 
sonra Germencik istasgo
nıına ilci lcilometn mem
/ede in owuında g11pıla
cak hügülc feçid resmi için 
ovanın tasvigesİ w llihin· 
lerin İllf'ISlnG lıızla de
vam edilmelctMlil'. Geçid 
resmini •gretmelc için Ag
dın w millıalcatından ıi
dec.lder ıimdiden nalcil 
wısıtalarını pegleme/ct.
dil'ler. 



!J(~Q 
Milli ltiitüphanede 

1-ınat euldukça. evlerin çatlll albndaki dedikodunun azıdi~imlen 
kendimi kurtarır, Milli kütüphaneye giderim. Botuna vakit geçirmek ve 

Tütün 
dedikodu, bir inaan amrana ne kadar çok hırpaıarıp f'riıiyor88, buna Bu sene iyi fakat 
mukabil okumak da varhguaızın kıymetini ve kafamJzın ya~ama kak ve 

kabiliyetini o niebette arurıyor. noksandır 
KüUlpbanede her zaman dikkat f'rtiğim teY ouclur: Tütün mahsulünün kırılma 
Halk ne oiıbette okuv01·? 
Halk, neyi okuyor?' • işi bitmiş gibidir. Kuruyan 
Gençligin ruh ve fikir temayülleri nerede toplanıyor? tütünler, zürra tarafından bal· 
İzmir eehrinin nüfusuna niıbetle Milli kütüphaneye devam ve on· ya haline getirilmiye başlan· 

dan iıtifade niıheti o kadar hasin ki, insan bunu teıbit etmekten uta· mıştır. Bu yıl tütün mahsulü 
nıyor. Hiçbirimiz, Milli kütipbaneain dolaplanbı dolduran binlerce ese· kalite itibarile çok iyi olmakla 
rio •Vf'leY birkaçından olıon- mftatağni .kalacak vaziyette değiliz ~üpheıiz. beraber, havalar kurak gitti
Eeuen ilmin, hele hugünkfl mftebet ilmin hududu olmadığına göre,. bir 
kitDpbane karıııınd11, kendi kühürümiız kimbilir ne kadar lıiçtir? ğinden bıraz noksandır. Tah-

J.ı'abt bitün bunlann birer hakikat olmasına rağmen. şu lzmir de· mini rekolte, 32-34 milyon 
ailen milnener oehrin okuma nıuıibi de keza, hiçtir. kilodur. 

Hepimiz, her gün itiyad ve zevk namına neler yapmıyoruz? Bir kah· • ----
velıanede her giin birkaç ııaatimiz erir. Evlerimizde ugraıtığımız, mevzu Zıraat Vekaleti 

yaptığımız ıeyleıin birçoğu abea mefhumundan yukarıya çıkmaz. Bayide, 
•itaminaiz lakırdı kınntılan belki günümüzün yanum doldurur. Fakat Jzmirde bir tütün 
hiçbirimiz, bir merak. bir teceeıüe, bir mütalea zevki ve bir terbiye 
sevki ile kütüphanenin kap11ından bile bakmayız. 

Okumuyoruz ve binaenal~h İzmir için -kütüphane bakımından· bir 
okuma niebeti de bahse mevzu olamaz. 

Gençliğin ruhi ve fikri temayülleri iıe, bu da •)n bir hazin ıe)dir? 
Gençlik roman okayor, roman.. Bol, bol roman .• 
Bu çerçevenin içinde mektepli olanlar da dahildir, kendim de bir 

roman içinde, bqka bir sevk, bir kultür, bir filezofl bir gıda bulurum. 
Ancak tabail çağını, hem de Ualettayin dnlı hadiselerle dolu, kıymeti 

,ufırclaıı çok aıağı romanlara harcanan bir gençliğe acımamalı: elden gel· 
mea. Unutmıyalım, roman, muhakkak edebiyat demek değildir, muhak· 
kak 1an'at ifade etmez .. 

1ıte ıize, Milli kütüphaneyi bir ziyaretimin notlanodan birkaçı •• 

Sakal aşkına ölmütl 
Amerikada, Kaliforniyada 

San Kentev hapishanesine 
yath ve uzun aakalh bir mah· 
kum getirilmi,tir. 

Hapishanenin usulü veçhile 
hu mahkumun saç ve saka· 
lanın dibinden traı edilmesi 
lizlmdır. Fakat mahkum: 

- Saçımı istediğiniz gibi 
ke1ebilininiz, sakabma gelince; 
bunun kesilmesine hiçbir za. 
man müsaade etmemi De
mi,tir. 
Adamcağız hakikaten saka

lının keıılmeıine müsaade 
etmemiftir. Bunun üzerine 
dört tane kuvvetli gardiyan 
adamcağızı sımsıkı tutmuşlar, 
berber de mübarek sakalı 
·hiç te acımadan • kesmiştir. 

Bu hidiıe, adamcağıza çok 
fena bir tesir yapmt' ve bu 
yüzden hastalanmıştır. işin 
garibi, bu adamın bu basta· 
lıktan kurtulamayarak ölme· 
sidir! 

Adamcağız, sakalının aşkına 
kurban oldu! 

Evlilik yasaOll 

Saime S.di 

zin getirtmişler ve iddia sa· 
bibi benzini içmeğe başlamış 
daha doğrusu · kadehten ben· 
zini göğsüne • dökmeğe baş· 
lamışhr. 

Bu hileyi diğer arkadaş 
farkedememiş, fakat sigarasını 
yakmak üzere çaktığı bir kib
rit hakikati feci şekilde mey· 
dana çıkarmıştır. 

Y anm kilo benzini içtiğini 
yutturmağa çahpn amele, bu 
kibrit ile ateş almış ve bağıra, 
batıra yanmıştır. 

Sabık bir düşesi 
lngiliz gazeteleri ve bazı 

Amerikan gazete şirketleri 
Sofyaya yeni bir muhabir 
göndermişlerdir. Bu muhabir 
bir kadındır ve aslen Rustur. 
Adı da Marya Pavlovnadır. 
işin bundan mühim bir nok
tası vardır: Marya Pavlovna 
aabtk Rusyanın azametli bir 
diifesidır. 

bir fen kurbanll 
Los·Anjelos hastanesinde 

52 yaşanda bulunan doktor 
Pirfere ameliyat 7apılmış doktor 
ölmüştür. Doktor radyologdur. 
Her radyolog gibi elleri ve 
asabı bozulmuştur. 

enstitüsü yapacak 
Ziraat Vekaleti, İzmirde bir 

tütün enstitüsü açmayı karar· 
laştırmış ve bunun için tetki
kata başlanmıştır. 

Enstitü, büyük gelir kaynak
larımızdan biri olan Ege tü
tünlerinin layık olduğu dere· 
ceye yükselmesi ve bu mad
denin daha feyizli bir döviz 
kaynağı haline getirilmesihi 
temine çalışacaktır. 

Enstitü için, Seydiköydeki 
Adem Poloya aid 150 dönüm
lük bir arazi ile Kançeşmede
ki "Y edikızlar,, mektebi ci
varında bulunan 120 dönüm· 
lük arazi üzerinde tetkikler 
yapılacak ve bu iki yerden 
biri tercih edilecektir. 

Kız enetitüsü 
Arsasının ortasındaki yol 
kalkar mı, kalkmaz mı? 
Vasıf Çınar bulvarında ya· 

palacak olan kız enstitü.Ü için 
aynlan ananın ortasındaki yol 
belediye ile naha mühendis· 
leri arasında bir ihtilaf kapısı 
açmış ve bu sebeple, inşaat 
teahbura uğramıştır. 

Nafıa mühendisleri, arsayı 
ikiye ayıran yolun kaldınlma· 
aile arsaya kalbedilmesini mu
vafık görmekte ve ltu takdir· 
de, binanan ikiye ayrılması 
mecburiyetini izale etmek is· 
temektedir. Halbuki, nafıa 
mühendislerinin bu talebi, 
belediyece kabul edilmemekte, 
arsanın ortasındaki yolun, 
ıehir pilinında gösterildiği ve 
bundan dolayı kaldınlmaaına 
imkan olmadığı ileri sürül
mektedir. 

Naha Vekaleti, mühendis· 
lerin nazar noktaaanı daha 
mülayim gördüğünden, viliye· 
tin araya girmesini bildirmiş 
ve yolun kaldanlmaıı için be· 
lediye nezdinde teşebbüsata 
girişilmesini tavsiye eylemiştir. 

Yeni sene fuar hazırlıkları başladı 

Belediye reisi bugün Av
rupaya hareket ediyor .. 
Şehircilik ve fuar noktalarından Avru

pada mühim ~ etkikler yapılacak •• 
Fuar evelki gece saat ikide ve fuar komitesi reislikleri 

kapanmıştır. Dün ekspozanlar, vazifesini vekaleten B. Reşat 
fuardaki paviyonlarmdan eş· Leblebici görecektir. 
yalarını almışlardır. * * * 

Fuar komitesi, dün öğleden Jstanbul ve diğer yerlerden 
sonra belediyede toplanmış, fuara iştirak eden ekspozanlar 
belediye reisi Dr. B. Behçet dan mühim bir kısmı, dün 
Uz, komite arkadaşlarına bazı Ankara vapurile lstanbula· ha· 
izahat vermiştir. lzmir enter· reket etmişler ve eıyalarını da 
nasyonal fuarının 1938 senesi beraber götürmüılerdir. 
için daha mükemmel bir şe- Manisa Valisi B. Lütfi Kır· 
kilde hazırlanması için derhal dar, Manisa paviyonunda teş· 
faaliyete geçilecektir. bir edilen toprak mahsullerini, 

şehrimiz Ticaret lisesine be-
Komite, ilk iş olarak fuarda diye ettiğinden bunlar da Ti-

bir sun'ilgöl ve enformasyon caret lisesi binasına naldedil
bi nası yaphracaktır. Fuar sa· miştir. Oradaki müzede bir 
bası civarındaki bütün yollar Manisa köşesi teşkil ve mah
ve trotuvarların inşasına başla· suller teşhir edilecektir. 
nacaktır. Dün kapılarda satılan bilet· 

Belediye reisi B. Behçet lerin yekunu yapılmış ve bir 
Uz, yanında belediye başmü· ay zarfında para mukabilinde 
hendisi B. Cahid ve makine fuara girenlerin hakiki BaJl•ı 
mühendisi B. Hurşid oldu1'1a· meydana çıkmııtır. Buna g~re, 
rı halde bu akpm saat 20 de ziyaretçiler 608,561 dir. ilk 
ltalyan bandıralı Lero vapu· ıünkü davetlilerle parasız gi
ru ile Avrupa tetkik seyaba- ren ve bilet almayan lriiçak 
tine çıkacaklardır. Bir buçuk çocuklarla beraber ziyaretçi 
ay sürecek olan bu seyahatte sayısı SSO bini geçmektedir. 
Avrupanm bellibaşh tehirle- Dün gece yansı çekilen fuar 
rini gezerek fuar ve şehircilik piyangosunda kazananlar ta· 
bakımından tetkikler yapacaktır. mamen anlaşılamamıştır. Bu 

Brendizi, Bari, Roma, Ve- dört radyodan biri Hacı Ali· 
nedik, Milino, Kan, Nia, paşa kahvehanesi ocakçııı B. 
Cenova, Lozan, Bal, Viıbaden, Hasana isabet etmiş, Hasan 
Frankfurt, Duaeldorf, Hulver- dün radyosunu alllllfbr. f>ltcr
zun, Amsterdam, Lihi, Lon· leri de bugün yann anlaşıla· 
dra, Paris, Charloroi, Ham· caktır. 
burg, Belgrad, Bükreş, Kös
tence gezilecek ve lstanbula 
dönülecektir. 

Mütekaidler 
1683 sayılı askeri ve mülki 

tekaüd kanununun 48 inci 
maddesinde yazıldıtı veçhile 
memurlar ve mütekaidlerin 
ikinci derecedeki iatibkak sa· 
biblerini birinci derecedeki 
müstabiklar arasına geçirmek 
istedikleri takdirde, tanzim 
edecekleri beyannamenin dai-

Bir hırsız 
iebekesi 

••••• Milas zabıta•··
tutuldu 

Milis kazuınm alta köy 
merkez mahalleıindt-ki ~ 
den birçok eşya, altın "' 
lcatıd para çalan 6 · • 
bir şebeke, Milis zailıtlll 
rafından meydaaa 
ve hırsızlar tutularak 
verilmişlerdir. 

Çok çirkin 
bir hareket 
Evli kadını 
kirletmiıler. 

ıan genç bir kadına ayni 
den iki kişi zorla kir•-N-

Kadın evli idi, kocasa, k 
bulunmuyordu.ôtedenberi 

dının pefini takibedea 
failleri, tarladan ıu almak 
civardaki dereye inen 
yakalayarak kirlettiler. F 
Adliyeye verildi. 

Diişi1.ncesizlilı 
ten doğan ka 

Dün ak,am hülcOmet 
deki meydanda bir kaza 
muştur. Kizım adında 
genç, Alsancaktan Birin · 
donu takiben Konap d 
gelirken, yolda toför ~tlllllllJ 
idarelindeki 364 n, ........ 
otobüsün pcnçereıine 
muı ve otobüsün ıürati 
istifade ederek Konak 
danına kadar gelmiştir. 

Otobüs, uat kulesi 
rında manevra yapbfı 
muvazesini kaybeden -.-.
idaresindeki biıiklet b • 
bire otobüse ç&rpmlf ve 
monu parçalamattır. 
eanuında yaralanan ve 
lan Kizım, epey uğrqıld 
aoara 8J1lblmıı ve tedavi 
memleket hastanesine .. 
rilmiştir. Şofôr Saffet, n 
albna ahnmqtır. Kaza 
kabna adliyece el konm 

b. Ha .. baarl On.ı 

Bu şebirltrdeki bal, garaj, 
çocuk hastaneleri, belediye 
sarayları, sergi sarayı, bayva· 
nat ve nebebat bahçeleri, ako· 
varyumlar, fidanlıklar, parklar, 
yeni yollar, yüzme havuzları, 
açık hava tiyatro ve sinema· 
ları, Lunapark, tayyare istas· 
yonlan, mezbahalar, stadyom· 
lar, süt tesisatı, ekmek fabri· 
lan, fuarlar, sergiler ve turizm 
teşkilatı, plajlar tetkik edile· 
cektir. 

re amirleri tarafından tasdiki ki
fi görüleceti Maliye Vekile
tinden viliyete bildirilmiftir. 

Mezuniyeti aona eren 
aorgu bikimi 8. Huan 
Ünal lzmire gelmit ve 

lzmirde yapılacak mühim 
itler, hep bu tetkik aeyahatan· 
da gezilecek, görülecek tesisat 
ve binalara sröre en iyi ıekil· 
de yapılacakbr. Belediyecilik 
ve sıhhiye işleri de tetkik olu· 
nacaktır. 

Belediye reisinin Avrupada 
bulunduğu esnada belediye 

Balkan 
TiClll'flt Oflaları lconıresine 
/zınirtlen gül.-k olanlar 

Balkan aatanb devletleri Ti
caret Odaları konıreai, bu 
ayın 27 ainde Bükrette top
lanacakbr. Konpeye lzmir Ti· 
caret Odası aamına oda umu· 
mi kitibi B. Mebmed Ali ile 
Ziraat Bmkuı miidirü B. 
Aşki Eren iftirak edeceklerdir. 

Iİne bqlanufbr. 
beledlye otobUa al 

Bir müeaaeae tarafmcı.11 
arda teıbir edilen 30 
her türlü konforu havi bir 
büıün saba almmuı 
görülmüttür. 

B. Ali Hltli 
Adana IUlh blldaü, 

Hadi bir ay memai,.tle 
rimize gelmittir. 

Amerikanın en büyük bir 
bava seyahati şirlıleti, pilot· 
lannm evlenmesini yasak et
miştir. 

Şirket yeniden alacağa pilot
lann mutlak surette bekar 
olmasını prt koymuştur. Evli 
pilotları da birer, birer tasfi· 
yeye başlamıştır. 

Yamyam bir kabile 
lngilizler Veziriatan hare

ketleri arasında şayanı dikkat 
bir keşifte bulunmuşlardır. 
Harekat sahasında şimdiye 
kadar malum olmıyan bir ka
bile ile karşılaşan lngıhzler, 
civar balkın bu kabııeden 

fevkalade korktuklarını da 
görmüşlerdir. Ve bu korku· 
nun sebebi çok çabuk mey
dana çıkmıştır. 

T S. BUGON A ayyare ıneması 2 büyük filimle 

Bu yeni kararın sebebi, 
evli pilotların bekirlara nis
betle daha fazla kaza çıkar
malaı ıdır. 

TuMI fakat feci bir bahisl 
Oıloda iki amele, yarım 

kilo benzinin içilip içilemiye
ceği hakkında bir münakaşa· 
ya giri,mişler ve neticede 
... eleden birisi yarım kilo 
benıin içecetini iddia etmiştir. 

Bu iddia nihayet oldukça 
mühim bir para ile bir bahis 
halini almıştır. 

iki arkada, yarım kilo ben· 

İngiliz askerleri bu kabileyi 
dağıtmışlar ve bundan sonra 
da çadırlarda birçok çocuk 
kemiği bulmuşlardır. Bu ka· 
bilenin yamyam bir . kabile 
olduğu tamamen tahakuk et· 
miştir. Asyada yamyamlar 
bulundutu şimdiye kadar ma· 
lum detildiJ. 

Tarafından 

temsil olunan 

Emsalsiz bir film... Çok kuvvetli bir meoza 
12 yaşındaki artist F. BORTELOMO'nun zafer tacını ~ncı veıile of. 
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Memlekette 
Kazım Dirik Bergamada 

~-----·4--...... ~----~~-
Teşrinievelde 50 bin kilo Kozak üzü

mü ihrac edilecek 
lzmirden otomobil ile Çanakkaleye geçen General Kazıru 

D•rik, yanında lzmir Üzüm Kurumu müdürü B. lsmail Hakkı 
olduğu halde Bergamaya da gelmiştir. Generale samimi bir 
karşılama merasimi yapılmış, şerefine Halkevindc bir ziyafet 
verilmiştir. Üç saat kadar Bergamada kalan Dirik; 9ilhassa 
yeni hapishaneyi gözden geçirmiştir. 
Akşam üzeri, Bergamadan bir grubun iltihakı ile Kozak 

nahiyesine gidilmiş, gece orada geçirilmiştir. Bağyüzü ve 
aşağı taraflarındaki bağlarda tetkikat yapılmış ve Avrupaya 
scvkcdilmeğe değer en güzel üzümler bulunmuştur. Buradan 
ilk parti 50 bin kilo üzüm Teşrinievelin ilk haftasında sevke
dilmiş olacaktır. 

Kozak üzümleri çok dolgun ve parlaktır. Ak ve kara olmak 
üzere iki renk iizerindc durulmuştur. Kozak üzümleri çok da· 
yanır ayni zamanda yakıcı tatlı değildir. 

Yapılan tarihi tetkikler ve buralarda görülen (Perprcu) gibi 
harabelere göre, burası yüksek bir medeniyet yaşamış yerdir. 
O zamanın en namlı şaraplarını Kozak vermişti. Bu üzümlerin 
hariç piyasalarda rakibsiz bir mevki alacağı ümit olunmaktadır. 

Aydın haberleri 
Hapishane inşaatma baş

lamyor - Bir gencin 
eli koptu 

Aydın, (Hususi) - Aydında 
Gazi bulvarında Cumhuriyet 
meydanının yanında yapılacak 
adliye sarayının arkasındaki 
arsaya 350 kişilik asri bir 
hapishane inşası kararlaştırıl

mıştı. Bunun plan ve proie
leri Nafıa Vekaletinden Aydın 
nafıa müdürlüğüne gelmis, in· 
şaatın ilk kısmı için de Adliye 
Vekaletinden 20,000 liralık 
havale verilmiştir. 

Feci bir kaza 
Köşk nahiyesinin Menteşe· 

ler köyünden Mustafa oğlu 
Ali evelki gün domuz avına 

gitmek üzere hazırlanırken 
çiftesine ateş aldırmış, çıkan 
saçmalar Alinin sağ elini ta
mamen parçalamıştır. Yaralı 
Ali Aydın memleket hastane· 
sine getirilmiştir. 

Aydın - Ödemiş maçı 
Ödemiş spor kulübü oyun

cuları Aydınsporuyla bir maç 
yapmak Ülerc evdki gün 
Aydına grldiler. Dün çok ka
labalık hır seyirci öniınde ya
pılan maçı, Aydın 3 · 1 ka· 
zandı. Ödemiş takımı bundan 
dört yıl önce Aydına gelmiş 
Aydın takımını 6 • O yenmişti. 

Aydın spor kulübünüu son 
aylarda gösterdıği varlık, Ay· 
dın sporunun yükselmesi ıçın 
büyük ümit vermektedir. 

Buca suyu 
Buca Belediye reisi B. Na

zım Anık su işini hal ile Bu
cayı susuzluktan kurtarmak 
için bugünler de Ankaraya gi· 
decektir. 

Bergamada 
Avcıl; r bayramı 

19 Eylul Pazar günü Ber· 
gama avcılar kulübü avcılar 
bayramı yapmıştır. Bergamaya 
yakın mesire yeri olan Par· 
makbatıran mevkiinde yapılan 
bayram çok güzel geçmiştir. 

Bir gün evelden ava çıkan 
avcılar, Pazar sabahı döndük
leri zaman 8 tavşan, 6 keklik 
ve yüz kadar muhtelif kuş ge· 
tirmişlerdir. 

Nefis av yemeklerile davet
liler ağırlanmış, nışan atılmış, 

oyunlar oynanmış ve geç vakit 
dönülmüştür. 

Karapınarlılar 
Bir posta şubesi istiyorlar 

Karapmar (Hususi) - lktı
sadi ehemmiyeti haiz bulunan 
nahiyemizde, bunca müracaat· 
lara rağmen bir posta, telgraf 
şubesi açtırılamamıştır. Bu 
yüzden bir çok işler geri kal
makta, nahiye zarar görmek
tedir. Alakadarların nazarı dik
katini celbederiz. 

Yolsuzluk 
Selçuk, (Hususi) - Şirince 

nahiyesi belediyesinin hesaba
tı mülkıye müfettişleri tarafın
dan teftiş edilmiş ve yolsuz
luğu görülen belediye Teisi 
işinden uzaklaştırılarak tevkif 
edilmiştir. 

Belediye azasından B. Ha
san, belediye reisliğine tayin 
edilmiştir. 

İtalya 
Trablasgarba asker gönderdi 

Trablusgarb, 21 (Radyo) -
Lombardiya vapurile buraya 
20 inci ltalyan kolordusuna 
mensub bazı kuvvetler gel
miştir. 

4,,.. ......................................... . 1 Ciizli Cihangir 
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pek çabuk topladı, ve: 
- Sefinenin niçin bu ka

dar küçük olduğunun sebebi 
anlaşılıyor. 

Dedi. 
Pek az zaman sonra, tah

telbahir seyahatine başladık
larını anladılar. En büyük 
meçhullere atılmış bulunu
yorlardı. Meçhuller ne kadar 
sürecek ve biribirini takib 
edecekti? Bu çok yerinde 
endişeye Lidya: 

- Ayni deniz altındaki se
yahat ne kadar sürecek? 

Sualile tercüman oldu. 
Profesör Roz dalgın l.ir 

tavırla: 

- Meçhul!. Hatta hangi 
istikamete gittiğimiz bile ma
lum detildir. 

Dedi. 
Tekrar sustular. Maamafih 

söz söylemekten adeta çeki
niyorlardı. Çünkü Rorisin, ıö
rünmediği halde kendilerini 
takib ettiğine ikisi de emin 
idiler. Lidya gözlerini kapadı 
ve koltuğa yaslandı, profesör 
Roza: 

- Kendimi çok yoriun 
bissediyoruml. 

D~di. 
- Ben de böyle olduj'unu 

ANADOLU 

Marmara açıkların
da bir denizaltı da. 

ha görünmüş 
Başı 1 inci sahi/ede 

Akdenizde kontrole b~şlıyan 

150 harb gemisi ile yüz deniz 
tayyaresi, dündenberi büyük 
bir faaliyet içindedirler. 

Roma, 21 (Radyo) - İn· 
giliz ve Fransız maslalıatgü· 

zarları, bugün ltalya Hariciye 
Nazırı Kont Cian•>yu ziyaret 
etmişler ve bir saat kadar 
konuşmuşlardır. 

Alakadarlar, İtalyanın da 
Niyon muahedesini imzalamak 
istedığini beyan ediyorlar. 

İstanbul, 21 (Hususi) - Er· 
dekten gelen haberlere göre, 
Marmara adası açıklarında 

gene meçhul bir denizaltı ge
misi görülmüştür. 

Roma, 21 (Radyo) - İn
giltere ile Fransanın, Akdeniz 
kontrolüne ltalyanın da iştirak 
arzusunu hüsnü telakki etmiş
ler ve bir eksperler komitesi
nin teşkilile ltalyanın ne suretle 
Akdeniz konferansına iştirak 
etmesi lazımgeldiğini teıbit 
etmeğe karar vermişlerdir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano, teşkil edilecek olan 
komiteye delege gönderme· 
ği kabul ettiğini gerek ln
giltereye ve gerekse Fransaya 
bildirmiştir. 

ltalya, bu son kararından 
Almanyayı da haberdar eyle· 
miştir. 

Çekoslovakyanın ba. 
nisi dün gömüldü 

- Başı 1 inei sahi/ede -
mına Başvekil B. Stoyadino
viç, Romanya namına Başvekil 
B. Tataresko ile General Glas 
ve daha birçok devletlerin 
mümessilleri cenazeyi takib 
ediyorlardı. 

Reisicumhur B. Benes, bir 
söylev vererek ezcümle de
miştir ki: 

- Mazarik ölmemiştir. O, 
daima bizimle beraber yaşı
yacaktır. Mazarik, yalnız Çe
koslovakya için değil, bütün 
dünya için vatanperverliğin 
bir örneği idi. 

Şu anda, bütün Çekoslo
vakya1 ı büyük Mazarikin yük· 
sek hatırasını anmağa davet 
ediyorum. 

Çekoslovakya Başvekili, par· 
lamento ve ayan reisleri 
ile bütün Nazırlar, generaller, 
profesörler, ordu erkanı, ec
nebi devletler sefirleri, cena
zeyi istasyona kadar takib 
eylemişlerdir. 

Cenaze, hususi bir servetle 
(Laşi) şatosuna sevkedilmiş .. 
ve zevcesının mezarı yanına 

.defnedilmiştir. 

sanıyorum, uyumıya çalışınız. 

En güzel istirahat yolu budur. 
- Uyumıya çalışacağıml 
Profesör Roz Lidyaya en

dişe ile baktı, fakat daha 
fazla bakmaya vakit bulamadı. 
Yavaşça yerınden kalktı ve 
yerli delikanlının bir zaman 
evel kaybolduğu küçük kapı 
-veya deliğe- doğru yürüdü. 
Maksadı, garib gemiyi tetkik 
etmekti. Dar bir yoldan geçti 
ve bir odaya girdi. 

iki yerli bu odada birer 
hasır kanape üzerinde mışıl 
mıııl uyumakta idi. İkiıinin 
araamda da mini mini b;r 
makine vardı. 

Roz bu makineyi dikkatle 
tetkike başladı. Birdenbire 
1tulağına bir ses aksetti: 

- Bu makineler, uyurken 
de idare edilir. 

Sariye ve Lübnanda 

Büyük bir teşkilat mey
dana çıkarılmıştır 

-------------
ltalyanların cenupta oynadığı ro 

Berut - Buralarda olduğu 
gibi bütün Suriyede ltalyan
ların çok geniş bir teşkilatla 
mühim roller oynadıkları Fa
şizmi Arab illerine aşılamak 
için büyük paralar harcadık· 
ları artık tamamile anlaşılmış 
bulunuyor. Burada ve Suriye
de dehşetli bir Faşist propa
gandası vardır. 

Şimdi çok mevsuk bir mem· 
badan aldığım mallımata göre, 
İtalya propagandasının esas 
merkezi Şamdadır. 

Lübııandaki şubenin lideri 
Anturı Saadi, Şamdaki liderin 
ismi de Beytiladımdır. 

Bunların Üzeri taharri edi-

lince bir çok esrarengiz vesaik 
bulunmuştur. Bunların ltılyan 
makamlarile yapılan muhabere 
evrakı olduğu da tahakkuk 
etmiştir. İtalyanların büyük 
mikyasta para sarfettikleri de 
anlaşılmıştır. 

Dün Faşist propagandasile 
aşılanmış 240 genç bir evde 
içtima ettikleri sırada Lübnan 
polis kuvvetleri etrafı sarmış 

ve bunları müzakere halinde 
iken yakalıyarak tevkif etmiş
tir. Bunların hepsi sorguya 
çekilmiş bulunuyor. 240 kişi 
kefaleten tahliye edilmiş ve 
diğer t 2 elebaşı ise hala mev
kuftur. 

--~-----~~~-::===============~-==-=-=-=--~~--~---

Şekerli maddeler 
ve muamele vergisi 
--------·-..---------içinde yüzde 50 den fazla şeker bulunan 

şekerli maddeler için vergi verilmiyecek 
Şekerden mamul madde- Binaenaleyh terkibinde şeker 

lerin muamele vergisi muafi- bulunan bilumum mamulatı 

yeti hakkında Maliye Vekile- bu istisnaiyetten istifade ettir· 
tinden vilayete bir tamim gel- mete imkan yoktur. 

miştir. Bunda deniliyor ki: Bu itibarla, sınai müessese 
"Bazı mahallerden alınan müessese mahiyetinde olup ta 

yazılardan 1718 numaralı ka- muharrik kuvveti beş beygir-
nunun 12 inci maddesinde 

tatbı.k"ı husu· den ve çalıştırdığı işçi adedi 
yazılı muafiyetin 
sunda tereddütlere düşüldüğü de ondan yukari olan teker 
anlaşılmıştır. imalathane ve fabrikalarda 

1718 numaralı kanunun imal olunan maddelerden % 
12 inci maddesinde "şeker 50 den fazla şekeri muhtevi 
ile petrol ve müştakkatından olanlarını yukanda yazılı ka-
dahilde imal olunan madde- nun hükmüne istinaden mua-
terden, bu kanun mucibince 
istihlak vergiıine tabi tutulan 
fabrika, imalathane ve mües
sesat istihsalatından imal ve 
ihraç dolayısile muamele ver
gisi alınmaz" denilmiştir. 

Kanunun bu hükmile tesis 
olunan muafiyetin şekere ta· 
alluk eden kısmı şeker ile 
imal olunan yani (şekerden 

mamul) olan maddelere aid
dir. Terkibinde şeker bulunan 
her mamulün şekerden yapıl· 
mış bir madde sayılamıyacağı 
şüphesizdir. Kanunda zikri 
geçen (şeker ile imal olunan 
madde) tabirile ancak maddei 
asliyesini şeker teşkil eden 
yani terkibindeki şeker mik
tarı yüzde elliyi mütecaviz bu
lunan mamulat, kasdedilmiştir. 

Bükreş, 21 (Radyo) - Bu
gün burada müteveffa Maza
rikin i~tirahati ruhu için bir 
iyin yapılmıştır. Ayinde, Kral 
Karol, Veliahd ve bütün dev· 
let ricali hazır bulunmuşlardır. 

melf! vergisinden iıtiına etmek 
ve şeker nisbeti, % 50 ve 

daha noksan olanları mua
mele vergisine tabi tutmak 
icab eder. 

Bu gibi fabrikalar mamu

latının envaı pek çok olduğu 

için tatbikatta her birinin ayrı 
ayrı tahlili suretile şeker mik· 

tarının tayinine maddeten 

imkan bulunamıyacatmdan 

İzmir ve İstanbul Ticaret 

Odalarile bilmuhabere şekerli 

mamulattan % SO den fazla 

şekeri muhtevi bulunanlar 

tesbit edilmiş ve bir cetvelde 
gösterilmiştir. 

Alelade ıekerci dükkinlann 

esasen vergi mevzuuna gir~ 

miyeceti cihetle, imalithan~ 
lerde yapılan mamulattan lis-

tede dahil olanların 1718 
numarala kanunun 12 inci 

maddesine müıteniden vergi
den istisnası lizımdır .• 

-- .....___ - - - - -- -

Bu ses, Borisin sesi idi. 
Rozun hayret ve dehşetine 

rağmen Boris sözüne devam 
etti: 

- Profesörüm, ıiz de bi
lirsiniz ki, bir sefinenin uzak
tan sevk ve idaresi güç birşey 
değildir. Bu esası benden 
eve) bulanlar da var~ır. Ben 
sadece usulü tekemmül ettir
dim. 

-Pek ili .• Geminin mevkii· 
ni naııl tayin ediyorsunuz? 

- Buit bir tekilde.. Yani 
gemiyi görüyorum ve yerini 
de biliyorum. Meaeli, timdi 
ıağmızda bir ada var. Bunun 
için gemiye ıol istikamet ve
rıyorum. 

- Ne ıüratle hareket edi
yoruz. 

- Saatte yirmi mil ıüratle •• 

Burası çok arızalı bir deniz
dir. Burayı geçtikten sonra, 
daha süratle hareket edecek
ıımz. Sefinenin 30-35 mil 
sürat yapması kabildir. 

- Bir tahtelbahir için ce· 
hennemi bir sürat! 

- Eveti. 

Roı, uzun bir zaman Boriı 
ile muhtelif fenni mevzular 
üzerinde göriittü. Profesörün 
bu tahtelbahirin bu dar ve 
küçük oduanda, 11yuyan iki 
yerli ve bir de küçük makiıae 
önündeki vaziyeti cidden ıa· 
ribdi. Profeıör ıoruıuyor, 
fakat kendiıine cevab veren 
görünmüyordu. 

Boris nihayet; 
- Gezmek iıter misiniz? 

-diye sordu· az ilerdeki umu· 
mi levhalardan denizin dibini 

22 Eyltl 937 

Ulualar Soayeteai 
aaaamblesinde 

- 8aşı 1 inci salıi/ede -
feeiai yapmamıı olur. 

8. Broıtan eoora, Ruı Harici• 
ye Nazarı 8. Litviııof aöz almıı ve: 

- Alütecavizle.r, son zal8aD• 

larda ço~almııtır. Bunlar, ord111larl• 
batk• JevJedt>ri ıehdid elmt>._I, ve 
maksadlarına bu ıureıle nail olmak 
yolunu lutmuı bulunmaktadula;. 

Uluslar sosyetesini takviy~ 
etmek için, bu müesseseden 
çıkmış olan devletlerin tekrar 
celbini ileri sürüyoruz. Bence, 
Uluslar sosyetesi böyle bir 
neticeden pek fazla bir istifade 
temin edemez. 

Uluslar sosyetesinden uzak· 
laşmış olan devletlerin bi 
kısmı, komünizme karşı müca 
dele ettiklerini ileri sürüyorlar 
Bu, kendi maksatlarını örtme 
için bir kalkandır. 

Diyorlar ki, Rusya, İspan 
yada komünizmi tamim etme 
istiyor. Bu iddia tamama 
vahidir.lspanyanın komünizmi 
hiç bir alakası yoktur. lspa 
ya, demokraıi perdesi altınd 
istibdat yapanların taarruzu 
uğramış bir memlekettir. 

B. Litvinof, müteakıben 
luslar Sosyetesinde aza bul 
nan devletler arasındaki i 
hattan da bahsetmiş ve dem 
tir ki: 

- Uluslar Soıyeteıini t 
kil eden devletler mütte 
hareket ederlerse, mütecav 
lerle p~k ili mücadele ede 
lirler. 

B. Litvinoftan sonra, f; 
lindiya delegesi söz söyl 
ve müteakıben, açık bulu 
azalıta Belçikanan intihabı i 
on beş delegenin imzasile 
takrir verilmiştir. 

Belçika delegesi B. Star 
bu hususta hükumetinden 
limat almış ve azalıtı k 
etmesi bildirilmiı olduğun 
Belçikamn, yarın müttefi 
intihabı kuvvetle muhteme 

Bren, 21 (Radyo)- A 
kanın bura sefiri, hükiiın 
den aldıtı talimatta, Çin 
selesini müzakere edecek 
huıusi komitede müpbid 
tile hazır bulunacaktır. 

Cenevre, 21 (Radyo)
lar Sosyetesi Aumblesile 
aeyımn, yann müzakeı 

nihayet vermeleri muhtem 
Esasen delegasyonlann 
kısmı, dündenberi Cen 
terketmiş bulunuyorlar. 

Anarıiatler 
Oç ltalyan denizci 

yaralamıtlar 
Tunuı, 21 (Radyo) 

yan mekteb ıefinelerinin 
reti münaıebetile bir 1 
anarıiıt, üç ltalyan b 
lisini yaralamııtır. Yara 
fiftir. 

- - - -
seyredebilirsinizl. · 

Roz, aidatı direktif 
levhaya bakb. 

Ne hayrete faY&n 
Levhada denizin dibi 
nema abi ıibi görün 

T abtelbahir denize 
bir ziya nqrediyor, 
olan bu yerlerin bütün 
hlkatı levhada görünü 

Profeaör arkuandaa: 
- Cidden harikal. 
Diye bir aea duydu, 

dar dalmııtı ki, bu 
üzerine ıeriye fu 
kendini alamadı ve 
görünce, yaptıj'ı b 
kendisi de utandı. 

Lldfa ıözüne dev 
rek: 

- Sanki bir rüya 

- s. ..... 



-~~a 
Peıtede·emsalsiz.bir hadiae: • 

· · ~ ..... ~.. Pehlivanlık 

inemada <;in ve Japonya 

Sivilga Sidneg bir Japon kadını rolünde çoculile 
b· Çin ve Japonya, daha kısa ler kazanmış olan Nikolas Far· 
~tabirle "Aksayı şark-Uzak kasın "Harb" filimi, Japon· 
b· " filim aleminde mühim yaya taalluk eden bi r filimdir. 
ır lllevkie maliktir. Fakat bu filimde Kimono ile 

iıı llzak şark, yarım milyar arzıendam f"tmiş olmasına rağ· 
d.llndan mürekkep bir alem· men "Anna Bella,, en büyük 
'fır, bir ummandır! Burada rolii oynamıştır. Şarl Boyer de 
~ 0kyo vesair Japon şehirltri göz uçlarını çekerek, Japonlara 
de Çind~ki Şanghay gibi son benzemiştir? Fakat bunlara 
d "tced,. ilerlemiş şehirler var· rağmen, filim Fransızdır. Pi · 
~ti fakat bütün Çin ve hatta yasada hakiki Japon filimi ..t;n adaları pek çok esrarlı bulmak mümkün değil gibidir. 
dır Ve safhalar saklamakta· " Harb ,, filiminden daha 
'İd Bu sebeple bu muhite yeni bir filim olan "Port Ar· 
--~ilimlere rağbet fazla ol- tör,, filimi de böyledir. 
~ •dır. Bununla beraber Çin Amerikalıların yaptıkları "Ma
~ Japon filim1eri halis Çin dam Buttefli" filimi esas iti· 
"- Japon malı değildir. berile Silviya Sidncyin eseri-

GeÇen leDeler büyük zafer· 1 dir. Mevzu ve eşhas Japonlar 

Sinema aleminin en güzel ve en 
fazla sevilen kadını 

Kay Francis 
O, ayni zamanda halkın kızıdır •• 

o1ct~ Francis kadar güzel 
oı..ı. tan sonra, başka birşey 
ı..ı la ihtiyaç kalmaz! Çünkü 
-ıer · 
0(\1 r' •ıze doğru kanatlanmış 
~ Fakat bu güzel kadının 
"et lffakıyetlerinin esas amilı 
lae ' ~zelliği değildir; o, sı ct:' ilenıinin sıhirkar ruhu· 
~ bu aleme her arzusunu 
)\1 td ettirecek bir " med· 
~" d~ı . 

b., neına aleminde Greta Gar· 1 
eib· t.farlen Ditrich, Kolber 
~Parlak yıldızlar olmasına 
~en Kay Francis bütün bu 
-, n en fazla sevilen, en 
~:e takdir edilen bir yıldı· ,. 
IGaa &ebeple Kay Francise 
~~ Çuvallar dolusu takdir, 
tel ve ilihlaJk mektupları 
dır ~lctedir. Milyonerler var· 
~ 1

• bütün milyonlarını Ka· 
~ 'Yaklan altına dökmeği 

ederler. Ve binlerce, on 
erce zengin, fakır, bekar 

.evli kadın Kay Francisi 
~ için ömürlerini mahve· 

ICa unnaktadırlarl 
l:ı..~~Yın muvaffakıyet sırları 
~ ibaret midir? Hayır! 

Kay, tam manasile yüksek 
muhit kadınıdır; yüksek mu· 
hitlerde kadının ne olduğunu, 
sinema yıldızlarından hiçbirisi 
Kay Francis kadar bilemez! 
Kay F rancis, bir aktris kızı 
olmakla beraber, kollej tah· 
silini bitirdikten sonra, sefir· 
liklerde bulunmuş Morrov ailesi 
nezdinde bulunmuş ve Bayan 
Morrovla birlikte birkaç sene 
yaşamıştır. Buna rağmen Kay 
Francis tam manasile halk kı
zıdır. Holivuddaki kadınlardan 
hemen hiçbirisi Kay Francis 
kadar basit ve temiz bir ha· 
yat yaşıyamazl 

Kay Francis aktris değildir. 
Gliserin veya soğan suyu kul· 
(anmadan ağlıyabilditi halde 
aktris olmamıştır. 

ve Çinliler olmasına rağmen 

bu güzel filim sadece bir Ame
rikan filimidirl 

Y oshivara filimi, Tokyonun 
aşağı tabaka muhitlerine aid 
bir tilimdir; fakat Amerikalı
ların Marsilya apaşlarım tak
lidind~n daha fazla bir mu
vaffakıyet değildir! 

------
Marlen 

Silahsız Şövalye 
filiminde .. 

Marlcn Ditrich bu "Silahsız 
şövalye,, fakat sevdalı adam 
filiminde yeni bir rol almıştır. 

Şövalyeler devrine aid her 
macera heyecan ve merak 
uyandırır; bu böyledir ve bu 

defa da Marlen Ditrichin mu· 
vaff akıyetlerini bir derece ko
laylaşbrmıştır. 

Mevzu da güzeldir; o devir· 
lerde, şövalye denilen serazad 
delikanlmm silahsız olmasına 
imkin var mıdn? Silah, şöval· 
yenin lazımı gayrimüfarikidir; 
fakat o devirde aşksız bir ma
cera tasavvuruna da imkan 
yoktur. Sılihsız şövalye olma· 
dığı g;bi sevdası?. şövalye de 
olamaz. işte filimin mevzuu bu 
cıhetten enteressandır \e fılim 
şövalye devrine aid değildir; 
Rusyada son zamanlardaki kı· 
zıllar • beyazlar mücadelesine 
aiddir. Bu da fena değil diye· 
ceksiniz? Çünkü kızıllarla, be
yazlarla ve esrarengiz Rusyada 
geçen bir maceı anın da bugün 
kıymeti çok büyüktür. 

Hanyada 
Vanizelos için ayin yapı· 
hrkan bir dinamit pat· 

fattllar .. 
Atina, 20 (A.A.) - Han· 

yada Venizolosun istirahat ru· 
hu için bir ayin yapılmış ve 
bu ayine hükumet namına Gi· 
rid umumi valisi de iıtirak 
etmiştir. 

Hanyada Minos oteli önün· 
de bir dinamit patlamıı ve 
yalnız birkaç cam kmlmışbr. 
Şüpheli birkaç komünist tev· 
kit edilmiştir. 

Bu hadise, ayin üzerinde 
hiçbir tesir yapmamış ve bi· 
dise herkes tarafından takbih 
edilmiıtir. 

Alman orduıu 
Manevralara batladı. 
Berlin, 20 (Radyo) - Al· 

man ordusu, B. Hitlerin hu• 
zurile büyük manevralara bat· 
lamııtır. 

Manevralara, 12 Kolordu ve 
bava kuvvetleri iıtirak ede· 
cektir. 

Türk olduktan sonra güreşe 
meraklanmamak, olmaz. Güreş, 
bitim milli sporumuzdur. Evet, 
bu böyledir veya böyle ol· 
malıdır!. 

Balkan güreşlerini ben de 
hkib ettim. içlerinde hemen 
hemen hepsi için kalbimde 

yerler yükseldi.Çelik gibi, pulad 
gibi delikanlılar.. Hasımlarını 
yakalayınca, kolay kolay ne 
bırakıyorlar, ne de düşüyorlar. 

Türk gibi kuvvetli darbı 
meselini, tam üç gece bir 
hakikat olarak, doya doya 
~eyrettim. Şu Kenan da yenil· 
memiş olaydı, bir çırpıda yedi 
birincilik alarak büsbütün ke
yiflenecektik. 

Ben, şimdiye kadar milli 
takımımızın güreşlerini sey· 
redememiştim. Şu federas· 
yondan Allah razı olsun; bu· 
nu da bana nasib etti. Fakat 
ne çare ki, birçok lzmirliler, 
hem de deli divanesi olduk· 
lan halde, güreşlere gideme· 
diler. 

Çünkü mesele, para mese
lesidir. Öyle fiatler koymuş· 
lar ki, değme babayiğit bun· 
ları veremez .. lzmirin eti, budu 
nedir kil.. Maamafih, bir daha 
böyle bir fırsat, böyle bir yağlı 
kuyruk yakalarsak - ki hiç 
ummuyorum • bize ders olsun .. 

Güreşleri, lstanbuldan gelen 
gazeteci arkadaşlardan Er
cümendle beraber takib ettim. 
Meılekdaıım, bu işin mütt-· 
bassısı: 

Güreş esnasındaki en küçük 
bir harekette: 

- işte, filin oyunu takib 
ediyor, fakat şimdi tehlikeye 
düşecek. 

Diye diye, öyle bir anlatı
yor ki, hayret ettim. 

Yok tek eleye, yek çift 
eleye almış •. 

- Haydi bakalım, işte sal· 
to yapıyor.. Yapıyor amma, 
f avullü.. Çünkü dizi yerde 
değil.. 

- Gördün mü, gördün mil? 
O bana soruyor ve ben de • soruyorum: 
- Neyi?, 
- Neyi olacak, köprüye 

geliyordu .. 
Ne yalan söyliycyim; anla

mıyorum bu dilden, az kalım 
"hangi köprüye yahu?. diye 
soracak oldum.. Ben arasara: 

- Tamam, işte herifi yere 
çaldı, deditim halde o gülüyor: 

- Yok canım, biç birtey 
değil bul. 

. Ve. arkadqım, bana matlü
bıyetm ıekillerini, şartlarını, 
oyunları, isimleri anlatayor. 
O müddet zarfında birçok 
şeyler öğrendiğim muhakkak .. 
Gerçi hepimiz hayatta pebli· 
vanlık yapıyoruz amma, bu 
balık bqka balık?. 

Çimdilc 

Ticaret Odaıllllu 
İ•lllnilen ınaldlntd 

8&fvekilet istatistik umum 
müdürlüğünden tehrimiz Ti· 
caret ve Sanayi oduına ge· 
len bir yazıda. bavayici zaruri· 
yenin perakende aatq fiatleri 
hakkında malOmat iatenmiftir. 

Oda, bu hU1Usta tetkikat 
yapacak ve geçen sene ile 
mukayeaeli bir rapor haztrh· 
yarak gönderecektir. 

B. Rl/tıt AAmet 
lı Bankası Isparta ıubeıi 

müdürü B. Rifat Ahmet ıeh· 
rimize ıelmiftir. 

iki kardeş 16 yıl 
sevişmişler .. ·-·--iki de çocukları olmuf. Hakikat 

anlaşılınca faşırdılar. Fakat ge
ne evlenmekte ısrar ediyorlar •• 

Peştede emsal
siz bir hidiıe ol
muştur. Öyle bir 
macera ve hidi· 
se ki, Alekxandr 
Dumanın en ha
yali romanların
da bile bu kadar 
fevkaladelik bu· 
lunamaz. 

Bütün Macar 
gazetelerinde sü· 
tunlar dolusu ya
zılar intişarına se- Sevişen ve evlenecek olan iki kardeı 
beb olan hadiseyi ve istinad - Bilmiyorum, bilmiyoruml 
ettiği macerayı anlatalım: Diyerek ağlamağa başla· 

8 Ağustos 1937 sabahı, Jan mıştır. 

Kokçi adlı bir makinist Peş- Jan Kokçki, henüz 20 ya· 
tenin 11 inci belediye daire· şmda iken siyasi takibata ut· 
sine müracaat etmiş ve bera· ramış ve Peşteye firar mecbu· 
ber belediyeye gelmiş olan, riyetinde kalmıştır. Peştede 
16 senedenberi de beraber ya· yine Romanya muhacirlerim· 
şadığı Yoland Kerpet adın· den olan Yoland ile tanışmış 
daki kadınla resmen nikah· ve sevişmiştir. 
lanmak istediğini bildirmiştir. Yoland o sıralarda hayatını 

Kokçki Macar kanunları kazanmak için büyük mata· 
mucibince Yoland, ile geçir- zalardan birisinde tezgahtarlık 
diti 16 senelik aşk hayatının yapmakta imiş. 
bütün teferruatını anlatmış ve Y olandın babası malum de
bu münasebetinden de iki ço- ğildir; ağlebi ihtimal gayri 
cuğu olduğunu bildirmiştir. meşru bir çocuktur. 

Evlenme memuru: Y oland ve Jan biribirlerini 
-Pek ili, siz aslen nereli· pek ziyade sevmektedirler; 

siniz? Bunu bilmeliyiE ki, hak- ort&da iki çocuk ta olduğu 
kınızda nüfus durumundan için, vaziyetlerini resmi şekilde 

tesbit etmek arzusundan he· 
tahkikat yapabilelim. Demiş nüz geçmemişlerdir. 
ve şu cevabı almıştır: Peşte Müddeiumumisi bu 

- Ben ve Yoland, her iki- iki kardeşin 16 senelik karı 
miz de Transilvanyahyız. koca hayatından sonra resmen 

Transilvanya, malum olduğu nikihlanıb nikihlanamıyacak· 
üzere umumi harbten evci Ma- larını tedkik etmektedir. Ka· 
caristana tabi idi. Ancak umu-
mi harbin hitamından sonra 
Romanyaya geçmiştir. 

Evlenme memuru, bu çifte, 
herşeyden evel nüfus hüviyet· 
lerini tesbit ettirmeleri lüzu· 
munu bildirmiştir. 

Kokçki ve Yoland belediye
den çıktıktan sonra tanıdıkları 
bir avukata müracaat etmişler 
ve avukat da memurun gös· 
terdiği lüzumu ileri sürmftştür. 

Kendisine verilen salahiyet 
üzerine avukat on altı sene· 
denberi beraber yaşıyan ve 
münasebetlerini kanunileştir· 
mek istiyen bu çiftin nüfusu 
meselt'sini tahkike başlamıştır. 

Aradan birkaç gün geçtik· 
ten sonra, avukata Transilva· 
dan beklediği cevap gelmiştir. 

Avukat bu cevabm zarfını 

açıp da muhteviyatını öğre· 
nince, büyük bir hayret içinde 
kalmıştır. 

Bu hayret çok haklıdır; Çün· 
kü gelen evrak musarrah ve 
kat'i olarak gerek Kokçkinin 
ve gerek Yolandın annesini 
Hermina Stonteo göstermek
tedir. Şu halde on altı sene· 
denberi karı ve koca gibi ya· 
ııyan ve saadetlerini tamam· 
lamak için resmi muameleleri 
yapmata kalkışan bu iki kimse 
kardq idiler. 

Awkat, bu feci hakikati 
bu karı ve kocaya bildirmek 
hU1U1unda büyük bir tereddü· 
de düşmüı, fakat sonunda ka
rarını vermit ve Jan Kokçkiyi 
davet etmit ve uzun mukad· 
demelerden sonra Y oland ile 
kardet oldutunu bildirmiştir. 

Kokçki bu haberi alınca 
çok faftrmıı, fakat biraz sonra: 

nunun müsaid ve tefsire şayan 
bir noktası bulunursa, bu iki 
kardeş resmen evleneceklerdir. 

Paris sergiainde 
bir ziyafet 

Paris, 21 (Radyo) - Dün 
Paris sergisinde büyük bir 
zıyafet verilmiştir. Bu ziyefete 
lngiliz Harbiye Naz1n Lord 
Belisa davet edilmiş ve lngiliı· 
Fransız ricali de hazır bulun· 
muştur. 

B. Dekanyanın le. 
maaları. 

Cenevre, 21 ( Radyo ) -
Macaristan Hariciye Nazarı B. 
Dekanya, Romanya Hariciye 
Nazm ve Küçük itilif mümes
sillerile mülakatlar yapmııtır. 

Komiteden çekile. 
cekler mi? 

Londra, 21 (Radyo) 
Deyli Meyi gazetesi, lngiltere 
ile Fransanın ademi müdahale 
komitesinden çekileceğini yaz· 
maktadır. Fransa Pirene bu· 
dudlarını lspanyollara aça· 
caktır. 

Bir tayyare kazaaı 
Londra, 21 (Radyo) - Bir 

lngiliz deniz tayyaresi dün 
denize düşmüştür. Pilotlardan 
birisi paraşüt ile atılmış ise 
de, paraşütler açılmamış ve 
pilotlar yere düşerek parça· 
lanmıştır. 

Terkitealihat 
Komisyonu toplandı .. 
Cenevre, 21 (Radyo) -Ter· 

kiteslihat komisyonu üç senelik 
bir tevakkuftan ıonra Per• 
şembe günü B. Pol Bonkurun 
riyasetinde toplanacaktır. 
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Viriyoni, yara arı sarıldıktan sonra i 
llemen sarayın yolunu tutmuştu. .:ıı:a••11:1mmm-a~ 
Doğan bağırdı: . Ben, sizin zannettiğiniz gibi görünce şaşırdı: 
-. Kararını ver delikanlı? en küçük şakaya gelebilecek - Bir şey mi oldun? 
V~ryoni, bu sözler izzeti bir insan değilim. Bu akşamki - Hafif bir iki yara baş· 

nefsıne ağır gelmiş gi~i hid· küstahlığınızın cezasını umdu- metpenahl Müsaade buyurur· 
detlenerek cevab verdı: ğunuzdan çok fazla olarak sanız evvela müstacel birkaç 

- .. Sana cevab ~~rmeğe te· vermek kudretindeyim. Hatta, şey anlatacağım. 
nezzul edecek değılım.. size şunu söyliyeyim ki, şu - Sonu Var 
" - .Ya, öyle mi; tetik dur karşıda gördüğünüz engını 
oyle ısel üçyüz parça gemi ile doldurur, 

Kılıçlar gene çarpışmağa bütün Venediği, sizin eski 
başladı. Doğan, sert ve yan- Sezannız Romayı nasıl yak-
dan bir hamle yaptı. Viryoni mışsa, öyle yakarım ve taş 
ş~şmr gibi oldu ve koluna üstünde taş bırakmam. Söyle· 
bır kılıcın saplandığını duydu. diklerimın ciddiyetinden emin 
Derin bir i~il~i ~ıka~dı. Tam olunuz. Gene gözlerinizle gör· 
bu sırada akıncı hır darbe, dünüz ki, sizin saray asilzade· 
kılıcını tutan sağ elinin tam leri gibi eşek ve kaba bir 
bileğine yapıştı. mahluk da değilim. Size ne-

- .Bu da ikincisi maskara zaketle buradan uzaklaşmak· 
efendı. lığınızı tavsiye ettim. Dinle-

Viryoninin kılıcını düşürü· mediniz. Fakat buna rağmen 
vermişti. Doğan: sizi öldürmedim. Ancak yara· 

- Prenses ·diye bağırdı· lamakla iktifa ettim. Çünkü 
adamlarını yolla, şu herifin verilen bir emri yerine getiri-
yarasını sarsınlar.. yordunuz. iyi ki, sizi öldürme· 

Viryoni büyük bir ıstırab mişim. Çünkü size tevdi edi· 
içinde olduğu yere yığılmıştı. lecek bir vazifem var. 
Doğan, bunu söyler söylemez, Zevcem Mehlikayı, efradınız 
ilk defa geldiği istikamete kaçırdı. 
doğru koştu ve bir merdiven Viryoni: 
başınt gelir gelmez seslendi: - Mehlika mı? 

- Mehlika!... Diye sordu. 
Cevab alamadı.. - Evet, Mehlikal.. Sizin 
- Mehlika!... Sevgilimi eski Prenses Kiyaral. O şimdi, 
Gene cevab yoktu. Hayret, bir Türk Müslümanın karısıdır 

asabiyet ve heyecanla merdi· ve bir Türk, zevcesine el uza· 
venleri dörder dörder fırladı. tanlan kolay kolay affetmez. 
Ve ara kattaki odanın kapı- Dokaya söyliyeceksiniz ki: 
sına bir tekme vurarak içeriye Meçhul Korsan, zevcesinin 
iirdi. Burada kimse yoktu.. iadesini istiyor. Aksi takdirde, 
Doğanın gözleri evinden fır· on muhasara hattı teşkil etse 
lamıştı. Şaşırır gibi oldu. Son· ve hatta bulunduğu yerden 
ra ayni hızla ikinci kat mer· bir adım bile atmasa, onu sa· 
divenlerine atıldı. Gene onun rayının içinde öldürüb kafa· 
adını çağırıyordu: sını keseceğim. Evet, kafasını 

- Mehlika!.. Mehlika!.. keseceğim ve bu kanla kelleyi, 
Korktuğu yegane şey, başına Ven edik sokaklarında köpek· 

gelmiş, yani Mehlika kaçırıl· lere sürüteceğim. lcab ederse, 
mış olacaktı. Pencerelerden Venediği yakacağlm ve bu 
birine doğru atıldı ve denize hadise, bir Türk dersi olarak 
baktı: bütün Avrupanın kafasını tu-

Ta ileride, bir gondol sü· tuşturacaktır. Haydi bakalım 
ratle uzaklaşıb gidiyordu. Ve delikanlı, bunları harfıyen 
bunun içinde iki siyahlı er· efindin Dokaya söyle!.. 
kekle bir beyazlı hayalet vardı. Doğan bunu müteakıb sert 

- Mehlika!.. Mehlika! adımlarla salona doğru yürüdü 
Diye son kuvveti ile bağırdı. ve bir kapıyı açıb kayboldu. 

Beyaz hayalet kımıldar, ayağa Viryoni de kendini toplıyarak 
kalkar gibi oldu. bir an evel kurtulmak endişe· 

- Eyvah -dedi· ta kendisi!. sile cümle kapısına doğru yÜ· 

Kaçırdılar onu ... Lanet olsun, rüdü. Tam bu sırada karan-
laııet olsun.. lıkta bir el, kendisini tuttu: 

Ve şuursuz bir vaziyette - Gel Viryoni, gel!. Bir de 
merdivenlerden indı, onun fer· beni dinliyeceksin .. 
yadını irini duymuştu. Koşa- Virvoni titredi. Fakat ba· 
rak geliyordu. şmı çevirince Prenses İriniyi 

- Doğan, ne oldu? gördü. 
- Ne mi oldu; yok?. - Şu odaya girelim Vir· 
Prenses bembeyaz kesildi: yoni, sana bir mektub vere· 
- Mehlika mı yokl. Nasıl ceğim, onu Dokaya götüre· 

olur?. ceksin. 
- Nasıl olacak, biz burada - Emredersiniz Prenses .. 

ça!pışırken, iki haydut 0 kıs· Fakat ben sizi tevkif etmekle 
ma girerek onu kaçırd1lar. Sa· muvazzafım. 
na bir şey söyliyeyim mi? - Bu emelden vazgeç Vir· 

- Eveti.. yoni. Çünkü buradan sağ çık· 

- Bu akşam, Venediği yak· 
mağa hazırım .. 

Ve bunu söyliyerek, yarah 
Viryoninin bulunduğu yere 
koştu. Viryoninin yarasını yeni 
sarmışlardı. Diğer Yunanlılara: 

- Siz çekiliniz! 
Dedi ve sonra Viryoniye 

döndü: 
- Zabit efendi! Söyliyecek

lerime iyi dikkat ediniz: 
I 

mazsın. 

Prenses derhal masaya otu· 
rub bir mektub yazdı ve Vir· 
yoniye verdi. 

-Haydi selametle! 
Ve cevab beklemeden o da 

salonda kayboldu. 
Viryoni sanıya vardığı va· 

kit, Dokayı uyanık buldu. 
Çok memnun görünüyordu. 
Fakat Viryoniyi sargılar içinde 

OORSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
342,5 İnhisar ida. 12 75 16 50 
297 Jiro ve şüre. 17 75 21 
216 A. R. Üzüm. ıs 16 
101 A. H. Nazlı 13 50 16 50 
lGO H. Sanaç o. 16 50 20 50 
88 K. Taner 20 20 50 
83 Beşikçi o. 14 75 15 50 
58 Ü. Kurumu 16 25 18 
57 J. Taran. Ma.13 50 17 50 
50 Paterson 17 50 17 50 
50 Ş. Remzi 16 16 50 
18 Y. 1. Talat ıs 16 75 
13 B. Alazraki 15 25 16 
9 Vitel 15 50 16 
8 Ş. Bencuyo 16 25 16 25 
6 K. Akyiğit 16 50 16 50 

1496,5 
62870,5 
64367 

Piyasa fiatleri 
No. 7 14 50 15 
" 8 15 25 15 75 
" 9 16 50 17 
" 10 18 18 75 
,, 11 20 22 
., 12 22 50 23 60 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
96 Ş. Rıza Ha. 8 12 50 1 

40 S. Süleyman. 8 8 
29 B. Franko 6 50 8 50 

165 
57414 
57579 

ZeytinyaGı satışları 
Kilo Alıcı K. S. K. s. 
3650 M. Mihalef 45 45 

Zahire satışları 
Kilo Cinsi S. K. K. S. 

1200 Buğday 5 6875 5 875 
S Vagon arpa 4 

44 Nohut S 50 5 625 
35 Ton Nohut 5 50 5 625 
40 Börülce 1 O 
21 K. D. 7 50 

13000 Kilo P. çekirdek 3 
206 B. Pamuk 38 44 

Milasta bir 
• 

cınayet 

12 yaşındaki kızın 
başını parçalamış 
Milas kazasının Burnak kö· 

yünde Süleyman adında biri, 
kirletmeğe teşebbüs ettiği 12 
yaşında Zehra adında bir kızı, 
kirli arzusuna muvafakat et· 
mediğinden odun tahtasile 
başını parçalıyarak öldür· 
müştür. Tutulan Süleyman, 
Mukla Ağırceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Yeni neşriyat: 

inanç 
Denizli Halkevi tarafından 

çıkarılan inanç mecmuasının 
altıncı sayısı, değerli yazılarla 
çıkmıştır. Karilerimize tavsiye 
ederiz. 

Nankinde taş üstün
de taş kalmıyacak 
- Başı 1 inci sahi/ ede -
kirı \'C Anl.:.ovo ~rl.ıirlcr.iniıı tabri· 

bile Çinin, kat'i surette mağlub 

ccJilmiş olacağı kanatiui beslemek· 
tedirler. 

Tokyo, 21 (A.A.)- Tebliğ: 
Şanghay cephesinde 28 

Ağustos tarihinde Lotien şeh· 
rini zaptetmiş olan Japon 
kıtaatı o tarihtenberi mütema· 
madiyen takviye kıtaah almak
ta olan Çin ordusunun Japon· 
)arın ileri hareketlerine mani 
olan anudane mukavemeti 
karşısında bulunmakta idi. 
Her iki tarafın girişmiş oldu· 
ğu şiddetli muharebeler neti· 
cesinde mağliib olan Çin or· 
dusu 20 Eylulde ricate başla· 
mıştır. 

20 Eylulde saat 10 da ve 
11 de Nankin Japon tayyare· 
leri tarafından bombardıman 
edilmiştir. 5 veya 7 tayyare
den mürekkep olan bir Çin 
hava filosu bir muharebeye 
girişmiştir. Bu muharebe esna· 
sında 4 Çin tayyaresi yere in· 
dirilmlştir. 

Nankin etrafındaki tayyare 
meydanları ile askeri binalar 
şiddetle bombardıman edilmiş 
ve mühim hasarata uğramıştır. 

19 ve 20 eylulde Nankinde 
vukua gelen hava muharebe· 
lerinde Japon tayyareleri ce
man 36 Çin tayyaresini dü
şürmüşlerdir. 

Pekin, 21 (A.A.) - Japon· 
lar Pekin • Hankov demiryo· 
lunun boyunca yeniden 12 
kilometre ilerlediklerini iddia 
ediyorlar. Çin ordusunun kuv· 
vayi külJiyesi Pautiigvu civa· 
nnda hazırlanan mevzilere çe· 
ki im ektedir. 

Tarlalara gizlenen ve çete 
harbi yapan münferid Çin 
müfrezeleri Japon öncülerini 
hırpalamaktadır. 

Pekin, 21 (A.A.) - Nan· 
kinin tayyareler tarafından 
bombardıman edileceğine dair 
Japon makarnalı tarafından 
kendisine ya1lan ihtara cevab 
veren İngiltere mümessili böy· 
le bir taarruzdan doğacak in· 
san ve malca zayiattan Ja· 
ponyanın mrs'ul tutulacağını 
bildirmiş ve demiştir ki: 

- Herhalde ben ve elçilik 
erkanı Nankinden katiyen ay· 
rılmıyacağız. 

Diğer taraftan 21 EylUlde 
de ditecek olan mühlet alaka
darları haberdar etmeğe kafi 
değildir. 

Nankin, 21 (A.A.) - lmti· 
yazlı mmtakalarda şımdiye ka· 
dar bin kolera vak' ası tesbit 
edilmiştir. Musablaaın ekserisi 
Çinlidir. Yalnız son 14 gün 
içinde, beynelmilel mıntakada 
165 vak'a kaydolunmuştur 

Japon kıtalar& arasında da 
kolera vakaları artmaktadır. 

Nankin, 21 (A.A.) - İtalya 
sefarethanesi erkanı da bir 
gambota binmişlerdir. Fakat 
sefarethane açık bırakılmıştır. 
Ve memurlar her gün sefaret
haneye gitmek niyetindedirler. 

Amerikan askeri, bahri ve 
sivil mehafilinde Amerika 
sefirinin Nankini tahliye et
mesi kararı dolayısile mazeret 
hissi hasıl olmuştur. Bu me· 
hafi) bu yüzden Amerikanın 
nüfuz ve vekarının haleldar 
olmuş olduğunu söylemekte· 
dirler. 

Amerika amirali Y arbellin 
tahliyeyi tasvib etmemiş ol
duğu gizlenmemektedir. 

Nankin ahalisi Japon ami· 
rali Hasegayanm ihtarına an
cak dün akşam muttali ol· 

B. Eden 
Çok ihtiyat.karane 

davrandı 
Paris, 21 (A.A) - Gaze· 

tcler B. Eden ile B. Delbo· 
sun dün öğleden sonra Roma 
hükumetinin yakında ispanya· 
ya yeniden mühim miktarda 
asker göndereceği haberi hak· 
kında uzun müddet görüşmüş 
olduklarını yazmaktadırlar. İki 
Nazırın bu ihtimalin önüne 
geçmek için en muvafık ted· 
birleri derpiş etmiş olduklaı ı 
rivayet edilmektedir. 

Diğer taraftan gazeteler B. 
Edenin hiç şüphesiz pek faz· 
la muhtemel olan beynelmilel 
gergin havayı göstererek her 
hangi bir kelime sarfetmemek 
maksadile dün Cenevrede çok 
ihtiyatlı bir nutuk söylemiş 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Gazeteler B. Edenin ne teh· 
dit ve ne de fedakarlık iste· 
memekte olduğu mütaleasında 
bulunmaktadır. 

Cenevre, 21 (A.A.) - B. 
Edenin nutku asamble üze· 
rinde çok iyi bir intiba basıl 
etmiştir. Çok vahim olan bir 
anda beklenilmekte olan bu 
nutuk murahhaslar üzerinde 
matlup tesiri hasıl etmiştir. 

Bu nutuk Paris ile Londra 
arasında mevcut olan tam ve 
samimi tesanüd hissini bir 
kat daha artırmıştır. İleriye 
doğru bir adım atılmış olup 
bundan böyle Fransa ile ln
giltere Avrupanın vaziyetini 
teşevvüşe uğratabilecek her
hangi bir hadise karşısında 

gafil avlanmıyacaklardır. 

General Franko 
lngilterede iki konsolos· 
hane daha açacakmış .. 

Londra, 21 (Radyo) - Ge
neral Franko hükumeti lngil· 
tere hükumetine bir nota ver· 
miş ve Londra ile Sutampton
da iki konsoloshane açacağım 
bildirmiştir. 

Belgrad f uar_ı 
kapandı 

Belgrad, 21 ( Radyo ) -
Belgrad fuan bu gece saat 
51 de kapanmıştır. Valide 
kraliçe bugün fuarı ziyaret 
etmiştir. 
~~~~~ .... ,~~~~__;;,_ 
muşlardır. Bunun üzerine der· 
hal geniş mikyasta bir muha· 
cerct hareketi başlamış olup 
hali devam etmektedir. 

Hongkong, 21 (A.A.} -
Japon tayyareleri bu sabah 
Ganton şehri üzerine bir akın 
yapmışlardır. Çinliler bir Ja· 
pon tayyaresinin hasara uğ· 
ramış olduğunu ve 8iğer üç 
tayyarenin düşürüldüğünü söy
lemektedirler. 

Tokyo, 21 (A.A.) - lngil· 
tereniri Çin denizi açıklannda 
İngiliz ticaret gemilerinin sicil 
şahadetnamelerinin Japon do
nanması tarafından tetkikini 
kabul etmek için ileri sürmüş 
olduğu şartlar Japon Hariciye 
Nezareti tarafından kabul edil· 
miştir. 

Nankin, 21 (A.A.) - Jo
ponlar tarafından vaki olan 
ihtar üzerine Amerika sefa· 
retbanesi memurini dün Lozan 
gambotuna binmişlerdir. Bu 
gambot nehrin takriben 11 
mil yukarısına iİdecektir. 
Gambot Çin hükumeti ile 
temas mecburiyeti hasıl ol
dukça aşağıya inecektir. 

Sovyet Rusya sefarethanesi 
hali hazırda payitahtı terket· 
meye kat'iyyen niyeti olmadı· 
ğını bildirmiştir. 

lngiliz sefareti şimdiki halde 
kalacatını beyan etmiıtir. 
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Zonguldakta bir 
hamiyet örneği .. 

Zonguldak, 21 (A.A.) -
Zonguldağın yurtsever zı>ngin· 
!erinden Mehmet Çelikel vila· 
yete bir istida vererek otuz 
bin lira ile bir lise binası ya· 
pıp teberrü edeceğini bildir· 
miş ve Kültür Bakanlığınca 
Zonguldakta bir lise açılma· 
ıına delalet edilmesini rica 
etmiş ve yapmak istediği lise 
binası için proje istemiştir. 

Vilayetimizin liseye ihtiyacı 
çok şiddetlidir. Kültür Bakan· 
lığının gösterilen fedakarlığı 
takdir ederek açılmasını kabul 
edeceki kuvvetle ümit olu· 
nuyor. 

Vilayetimiz Kültür sahasınd• 
büyük bir inkişaf içindedir. 
Merkezlerle beraber köylere 
çok önem verilmiştir. Vilaye
tin 197 ilkokulu vardır. Ot 
ret.menler sayısı 300 ve öt 
renciler 17 bin 44 tür. Bu yıl 
Vilayetimize Öğretmen okulu 
mezunu olarak yeniden 'JJ 
öğretmen verilmiştir. Vilayetin 
kabul ettiği proğrama göre 
her yıl bir ilçe merkezinde 
yeni bir okul kurağı yapıla· 
caktır. Zonguldak ve Bartmd• 
birer Orta okul bulunduğu 
gibi bu defa Ereğliler de bir 
orta okul açılması için müra· 
caatta bulunmuşlardır. Ereğ· 
liler de okul binasını, öğret· 
menlerini ve masraflarını te· 
min etmişler, Kültür Bakan· 
lığından yalnız bir direktör 
gönderilmesini rica etmişlerdir· 

Trabzonda 
imar işleri hakkında btt' 

konferans 
Trabzon, 20 ( A.A. ) -

Trabzon ve Erzurum şehir 
pilanlarını yapmak üzere ha' 
zırhklara başhyan ve Erzurudl' 
da tetkiklerini yaparak şehri· 
mize dönen şehir mütebas· 
sısı Lamber bugün üçüncü ıı· 
mi müfettişin huzuru iJe 
halkevinde çok kalabalı~ 
bir dinleyici kütlesine her ikİ 
ıehıin müstakbel plinlarile 
aralarındaki iktısadi münaı.e-

betleri tebarüz ettiren bir konfe' 
rans vermiş, konferansın barıııd' 
ve sonunda Tahsin Uzer' ikİ 
şehrin mekteb, mezarJık fe 

Bayındırlık iılerinin bundall 
sonra inkıJab fikirlerine kat'r 
yen uygun bir şekilde yürütS• 
leceğini izah etmiş ve ço~ 
alkışlanmıştır. 

Rus yada 
ihanet edenlerin pilançof~ 

Moskov3, 21 (A.A)-Ha~ıf 
Ajansı bildiriyor: 

Mahalli gazetelerin neşriys.tı 
hulasa edilirse 4 Ağustost•" 
4 Eylul tarihine kadar geçeli 
bir aylık müddet zarfında bıl 
sene 183 kişi ihanet, casuslu~ 
veya suikast cürmüyle kurşurı' 
dizilmiştir. 

Bunların 51 i Laningr•J 
mıntakasmda vukubulmuştut• 

Diğer taraftan federasyo~ 
dahil cumhuriyetçilerden bef 
nin reisile onunun başvek1'1 

1936 danberi azlolunmuştuf· 

Kanada Başvekili 
Harbe mani olmakiçin fiCiı 
reli kolaylaştırmalı, dit0 

Ottava, 21 (Radyo) - i''' 
nada Başvekili Bay Makerıı' 
King bir nutuk irad edere~: 

- Kanada hükumeti dit' 
devletlerle ikhsadi uzlaşnılt' 
haztrdlr. Hükumetler bir bal~ 
den sakınmak için muk• ~ 
müsaadelerle ticareti kol•f 
laotırmahdırlar .,, 

Demiştir. 



• • . sergısı 

ır f aheserdir 
<i~~ul, ";ô(A.A.) - (Ge· 
bıa .. "lır) Türk Tarih sergisi 
O ~un sabahleyin saat 10 da 
~ ınabahçe sarayının mua
L_ e salonunda Atatürkün 
"'1211 • ı ray c açılmıştır. 

dt Serginin açılışanda lstanbul· 
Ge blllunan bütün Vekiller, 
Siy h~aJler, Mebuslar, Elçiler, 
~ Müsteşarlar, Vekaletler 
~· Vilayet ve belediye 
le ve daha birçok mümtaz 

~it hazır bulunmuştur. 
lll~ri, dikkate değer bir 
~ cınnıeliyetle hazırlanmış 
lıi 0Polojiye, arkeolojiye, per
rj atuara ve son AtaUlrk dev· 
~I kadar bütün tarihi ve 
İti ~rihi devirler fevkalade 
lty._ .ıle teıbir edilen eserler 

eaınde canlandırılmıştır. 
l'İta~nci ıtadda insan cedle· 
~~ kafatasları gösterilmek
)() 11• Bunlarm yanında mil
iıa nl.rca sene eveline aid 
it ltıı Y&tama ıekillerini can
b lldıran mağara makatları ve 
~ ~iaralarm hariçten gö
te~Uf şekilleri gösterilmek-

'· 
d 8~nun yananda yontma taş 
~ ile cilalı taş devrini 
e terine batlayan devrın 
lerleri teşhir edilmektedir. 

p,~ ~dın yananda Anadolu 
b l.L~htik devrine ait eserler 
~......_ Alacahüyükteki me· 
dt teşhir edilme"kte ve milad· 
'İt n dört bin sene eveline 
~ Keramik örnekler, ayni 
'eaı •nda miliddan dört bin 

, e evveline ait Anadolu 
~•tı VtY. qni maasır devirlerin 
~er, Mezopotamya ve Mısır 

~~.,.!t. bunların yanmda 
-azköy kalesinin geçirdiği 
~l gösteren mükemmel 
ır "'-'- . d 't ~et ve yme o evre aı 

aarı.t eserleri gösterilmektedir. 

~nlaran yamnda Cerablus~ 
I liieroılif kitabeler teşhir 
~~11lllalctadır. Ayni zamanda 
._. 

1 en~ Girid, Mısır ve Ege 
b tdelliyetleri canlandırılmış, 
d ~a ait vazolar, heykeller, 
ettiler teşhir edilmiştir. 
8~1aran yanında Eti Hie
~ ~itabeleriyie Eti mede
~- sonu ve Firilcya me
titli tti eserleri, bilhassa Zin· 
-~~esinin maketi gösteril· 

Q ır. 

~ devirleri takiben Yunan 
~ ilan afkaik ve Elenistik 
~rlcrj sonra da Roma, Bi· 
d . '-natlan, alb kavimler 
l:;ııe ait altın işlemeli va· 
ili) ' Çanaklar ve bu mede· 
teri etlerin tarihi seyirlerini gös· 
~ h.ritalar görülmektedir. 

t.fıaı •ııdan sonra Selçuk devri, 
b. •• r lbeınlulderi devri, Uygur 
~e . . 
t~ lliyeti, 15,16,17,18,19 un· 
1-r...... Türk tezyinat san' at· 

'<:anlandıran balılar, kaf· 
~'el • el yazılan oymalan, bu 
~ a Napolyonun gönderdiği 
~lar ve padişahlar tara· 
~· ısdar edilen fermanlar, 
t~'ı_ la1Danda Uygur yazısile 
Oht•- " mektuplar, Karaman 
tdil ltlllnın vakfiyeleri teşhir 

llltktedir. 

'le !'ii~ct lslahat, Tanzimat 

'etnatİJet demleri ile 
._da .. t&_!ciben Türk dünya
tatı B~ Atatürkün yarat· 
· ~-lsız son inkılap dev· 
"d aat bütün safhalar fevka· 
~ IDiilceıamel bir ıekilde 

"r ~danhnııtır. 
~~h •ergiai, hakikaten bü

ır Dıuvaffakıyett esuid!r. 

ANADOLV 

/zmir Komatanlıfı ildnları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Komisyommdan: 

Tahmin edilen 
Cinsi Kilo miktarı mecmu tutara Teminatı ihale tarihi Günü Saati Münakasa şekli 

Lira K. Lira K. 
Makarna harjç kıtaat 39600 8316 00 623 70 4/10/937 Pazartesi 16,30 Kapalı zarf 

Makarna merkez kıtaatın 35160 7032 00 527 40 4/lQ/937 ,, 17 Kapalı zarf 
Bulgur merkez ,, 30000 3450 00 358 15 S/101931 Sah 16 AÇJk eksiltme 
Bulgur hariç " 45900 5508 00 '113 10 S/10/937 ., 16,30 Kapalı zarf 
Koyurı eti 30000 12000 00 900 00 6110/937 Çartamba 16,30 Kapalı zarf 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatanm yukarada cins ve mikdarları yuıla beş kalem erzak ve koyun eti bet kıta şartname ile ayrı 

ayrı hizalaranda gösterildiği veçhile dört tane kapalı zarf bir tane açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - ihaleleri hizalaranda yazılı tarih gün ve saatlarda lzmirde kı~lada Müstahkem mevki satan satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda ıörülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermen mecburiyetindedirler. 
5 - Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerin.le yazıla vesikalarmı ka

palı zarf için teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de ihale saatinden evvel teminatlarile birlikte komısyona müracaatları. U8 22 26 30 

lzmir Mıt. Mv. Sa. Al. Ko. dan: lzmir Mat. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - ihale günü istekliler tarafından verilen mektupları ka· 1 - Manevraya iştirak edecek kıt' aların manevra müddetince 

nunun tarifatı dairesiede hazırlanmadığından reddedi- ihtiyacı için asgari 109000, azami 110000 aded altı 
len iki garaj yapısı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kıt'a şartname ile ekmek pazarlık sureti le satın alı-
konulmuştur. nacakbr. 

2 - Keşif bedeli 32036 lira 84 kuruştur. 2 - Pazarhğı 23 /9/ 937 perşembe günü saat 15,30 da 
3 - ilk !emin~tı 2402 lira 76 t~uruştu!. . . lzmirde lcıtlada Mst. Mv. sabn alma komisyonunda 
4 - Keşıf proıe ve şertnamelerı parasıle ınşaat şubesınden 

1 
__ ._ 

1 kt rapa •~tir. 8 ınaca ır. 3 U h · · ı· 12100 ı· 1 5 - ihalesi 29-Eyl.-937 Çarşamba gün~ saat 11 dedir. - mumun t~ mıo edıl~n be.de ı ıra o up mu-
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni temırat ve 2490 sayıh valckat temanatı 907 hra ellı kuruştur. 

kanunun 2 ve 3 üncü madd~lerinde yazıh belgelerl.e lzmir Mst. Mv. K. ut. al. ko. rs. den: 
birlikte teklif mektuplarını ıhale saatından en az bır . . . . . . 
saat evci M.M.V. satın alma komisyonuna vermeleri. 1 - Çanedakkballue Mıt.62Mv. bırlıklerı ıçın kapah zarfl~ eks~lt-

12 17 22 26 m e u nan ton makarna ihtiyacma vcralcn fıat 
-~--------------------~ babah aör.üldüjünden pazarlıkla satın alınacakttr. 

İzmir Mst. Mv. Sat. al. ko. nundan: 2 lbal · 28 191 937 ı 6 d Ça kk ı 
Cinsi Miktarı Muhammen fiati Muvakkat teminat - esı sa 1 günü saat 1 a na a e 

L Mıt. Mv. aatln alma somisyonunda yapılacaktar. 
Kilo Kuruş S. ira 

Un 280000 12 50 2625 3 - Tahmin edilen mecmu tutan 14260 liradır. 
4 - Teminatı muvakbte akçesi 1070 liradır. 

1 - Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarada mile· 
5 - Şartnamesi her ıün komi8)'onda rörülebilir. 

dara yazılı un münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piy.de alay 6 - lıtekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına dair 

sabn "alma komisyonda her gün görülebilir. YCIİU göstermek mecburiyetindedirler. 
3 - Münakasası 27-9-937 pazartesi günü saat 16 u Me- 1 - F.Uiltmeye iftirak edecekler 2490 aayah kanunun 2 

nemendeki Alay satm alma komisyonunda yapıla- ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıla ve-
caktır. sikalara ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. atinden evvel komisyona müra~aatları. 
S - Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktara yuka· 1 · M t M K l le d zmır s . v. . sat. a . o. rs. en: 

rıda yazılıdır. 1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaatının açık eksiltme suretile 
6 - istekliler Ticaret Odasmda yazıh olduklarına dW suretile münakasada bulunan 8100 kilo makarna ihti· 

vesika göstereceklerdir. yacına verilen fiat bahalı görüldüğünden eksiltme on gün 
7 - lstekliler muvakkat teminat makbuzu ile birlikte tek· uzatılarak ihalesi 28 191 937 salı günü saat on alhda 

lif melctuplanm münakasanm yapılacağı belli saatten Çanakkale Mst. Mv. utın alma komisyonunda yapı-
en az bir saat evvel alay satm· alma komisyonu• lacakbr. 
vermeleri. 7 12 17 22 2 - Talımin edilen mecmu tutan 1863 lira, muvakkat te-

lzmir Mat. Mv. K. Sat. AI. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıt'at ve müessesat hay· 

vanlarmın senelik ihtiyacı olan (541800) kilo arpa 
veyahut yulaf kapah zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri arpamnın (149) ve yulafın (163) kurut 
mukabilinde Manisada tümen satınalma komisyonun

dan alınabilir. 
3 - Münakasaları 24 Eylul 937 cuma günü saat 10 da 

arpanm saat 17 de yulafın Manisada tümen sabnalma 
komisyonunda yapdacak ve tümence arp~ veyahut 
yulafa teklif edilecek fiyatler üzerinden tabkilcat Japı· 
larak birisinin ihalesi yapılacakbr. 

4 - Muhammen bedelleri arpanın kilosu 5,5 ve yulafın. 6 
kuruıtur. Muvakkat teminatlara arpamn (2235) bra 

5 
yulafın (2439) liradır. . 
istekliler ticaret odasında mukayyet olduklar1na daır 
vesika goaterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarmı münakasanın yapılacağa belli 1Ut
ten en az bir saat evvel komisyona vermiı olacak· 
lard1r. 3094 4 10 16 22 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. n. den: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapah zarfla 242000 

kilo yulaf satın ahnacakbr. 
2 - Yulafın beher kilosu (S,5) kuruştan (13310) lira biçil

miştir. 

3 - ihalesi 6 11. Teırin/937 çaqamba günü saat 16 da 
Çanakkale Mst. Mv. satan alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - isteklileri ihaleden bir saat evvel teminat ekçeleri olan 
(9.99) liray. ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele-
rindeki vesaikle bir saat evvel komisyona müra· 
caatları. 17 22 27 2 

İzmir Müstahkem Mevki satın .ılma komisyonundan: 
1 - Manevraya iştirak edecek kıtaların manevra müdde

tince ihtiyacı için asgari (18100) azami (26000) kilo 
ekmek üç kıta şartname ile ve hazarhk auretile sabn 
alınacaktır. 

2 - Pazarhğı 23 /9/ 937 Perşembe günü saat 16 da iz • 
mirde Ioılada Müst. Mev. aabn alma komisyonunda 
yapılacakbr. 

3 - Umumun tahmin edilen bedeli 3120 lira olup mu· 
vakkat teminat. 234 liradır. 

4 -- Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin kışlada satm alma komisyonuna müraca· 

atları. 

minatı 140 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret oduında kayath olduklarına dair ve

sika göstermek meburiyetindedirler. 
S - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayalı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve prtaamesinde yazıh vesika· 
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona muracaatlan. 

lzmir Müstahkem Mevki sabn alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 

145 ton pirincin 12 l.ci teşria/937 salı günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakbr. 

2 - Pirincin tutarı (26180) lira olup teminatı (1963) lira 
50 kuıuttur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilinde ko
milyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlannı havi teklif mektuplarmı 
yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 30 2 7 

M • ViliA tiD • A anısa ye aımı 

Encümeninden: 
1 - MADİla • Imıutlu yolunun 1+074-17 + 430 uncu kilo

metreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 kuruı ke
şifli fOlle ve sınai intut kapah zarf suretile eksilt· 
meye lreeulmufblr. 

2 - Bu in ... ta ait kqif vesair evrak 461 kuruş mukabi
linde Maniaa Viliyeti Nafıa Müdürlüğünden almabilir. 

3 - Eksiltme Birincitepinin yedinci peroembe günü saat 
onbirde Manisa Vilayeti Daimi encıümeninde yapıla· 
calcbr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usaliledir. 
S - Muvakkat teminat 6921 Lira 49 kuruıtur. 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin Naha Vekiletniden alınmış 

ehliyet vesikası ile bu y.la ait Ticaret odası vesikasmı 
ve muvakkat teminata ait makbuzlarım bir zarf ve 
teklif mektupların1 da ayrı bir zarfa koyarak bunları 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde ha
zırlıyacaklan bir kapab zarfın içine koyarak 7 -10- 937 
saat 10 a kadar Manisa valiliğine vermeleri ve posta 
ile ıöndenceklerin mezldlr kanunun 34 üncü madde· 
ıine riayet etmeleri lüzumu ilin olunur. 

22 26 30 3 3278 

22 Z,141 937 

Mekteb 
kitabları 

Y avu.z KitQbevi 
Sahibi Fahri Kıtabçı getirttiği 

Bütün mekteb lıi
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 

sayın öğretmenlerle müşte· 

rılerine arzeder. 

İzmir Birinci icra Memur
luğundan: 

Ali Raif ve Zebra'nm Em
lak ve Eytam Bankasıedan 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eyJediği fzmir
de Hasan Hoca mahallesinin 
Hisar önü ve ikinci ~elediye 
sokağında taj 41, 13, 15 No. 
yeni 50/11/ 1 No. ve 53 ha· 
rita 337 ada, 164 parsel No. 
da 63 metre M. (2800) lira 
kıymetinde olan bu mağazamn 

mülkiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
def' aya mahsuı olmak şartile 
artırması 1/ 11/ 937 pazartesi 
günü saat 11,30 da icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artarma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olıun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'jyete 
girdiği tarihten sonray,a müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranm 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satlş 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü-
kümlerine göre yapılacağmdan 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri· 
den yalnız yüzde iki buçuk 
delliliye masrafa almır. 

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

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay-

laşın adan hariç kahrlar. 19· 10-937 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanla· 
rm yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /3437 doı· 
ya numarasile lzmir birinci icra 
memurluğuna müracaatlara ilin 
olunur. H. iş. No. 1033 

Emldk ve Eytam 
Bankasından: 

31 /3437 icra dosya numa· 
rasile sablan, yukanda evsafı 
yazıh gayrimenkulün abcısı 
isterse, bankamızca bu gayri· 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya· 
pılabilir. 3296 

r " Lise ve Orta okul 
diploma dersleri 
Kız Geceleri 
ve 

Erkek 
Kültür Lisesine 
olunması. 

verilir 
müracaat 

\..~ .......... ------------~ 

Birinci Sınıf Mutahassıı 

Ih. Demir Ali 
Kamçı ollu 

Cilt ve Tenasül hastahk 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler aokatı 
Elhamra Sineması arkuında 

Telefon : 3479 
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F ıı · s p .. . hap T esiTi tabii, eşsiz bir müahildiT. o kadar zaraTaızdır ki gebelere, kalp, 66'1-
rate 1 perco UfJe rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. # 

Vapur Acentası.-mm..;._ __ ~....__. __ .... ____________________ ~------~------------.... .-~ 
ROYAL NEERLANDAIS EGE TAKsı· 

KUMPANYASI 

"TRAJANUS,, vapuru 25· • • TEL 3 2 7 O 
9.937 de gelip BURGAS, ırı . 
VARNA ve KÖSTENCE li- En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 
manian için üyk alacaktır. ~ 41111" 

"TRiTON,, vapuru 5-10-937 1 lzmir Belediyesinden: 
de ROTTERDAM, AMSTER· 45000 Kilo Mazot Kilosu 7 Kuruş 3150 
DAM ve HAMBURG liman· 2500 ,, Makine yağı • 40 ,, 1000 
!arına hareket edecektir. 200 ,, Valvolin .. 45 • 90 

SVENSKA ORIENT 200 ,, Gres • 40 .. 80 
LINIEN 10 Teneke Benzin Tenekesi 300 ,, 30 

"BIRKALAND" motörü 2· 5 ,, Petrol • 265 ,, 13,25 
10-937 de ROTTERDAM, Cins ve mikdarile bedeli muhammeni yukarıda yazılı al~ 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· kalem eşya 28/9/937 salı günü saat on altıda açık eksilt~ 
ZlG, BALTIK ve DANMARK ile ihale edilecektir. Şartnamesini görmek üzere makine nıll' 
limanlarına hareket edecektir. H~J.~ hendisliğioe iştirak için de üç yüz yirmi yedi buçuk )iralJ 

uBARDALND,, motörü 16· muvakkat teminat makbuzu veya:banka teminat mektubu ile 
10-937 de ROTTERDAM, söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 12-15-19-22 31~ 
HAMBURG, DANZIG, GDY-

NIA, NORVEÇ BAL TIK ve lzmir Memurlar Koopera-
DANMARK limanlarına hare· 
ketedecektir. tifinden: 
"VIKİNGLAND,, motörü 

3·11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına 
haeket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 10· 
10·937 de M4\LTA ve MAR· 
SILYAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A . 
.. LECHIST AN ,, motörü 

10/10/937 de ANVERS, DAN· 
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 1 
Telefon: 4111/414212663/4221 

Kooperatifin 20·9-937 tarihindeki toplantısında kanuni 
sab hasıl olamadığından sayın ortakların 9-10-937 tarihi 
müsadif cumartesi günü saat 15 de Halkevinde yapılacak f 
kalade toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Şirketin umumi vaziyetinin ve bilhassa sermaye .,,,fı 

yetinin tetkiki. 
2 - Atisi hakkında karar ittihazı. 

idare Heyeti -'1 
Emlik ve Eyta~ bankasmdsl 

Depozit~ 
Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L· 

205 lzmir Göztepe Köprü mahal-
lesinde tramvay caddesi. 792 Taj kirgir 2.21' 
Ada 791, parsel 2. sahilhane 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul sekiz senelik taksitle 
faizsiz olarak satılmak üzere kapalı zarfla artırmaya ko 
muştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir ve 7-10-1937 tarihine mü., 
perşembe günü saat onbirde şubemiz satış lcomjsyonunda 
pılacaktır. 

........... -....... 2 - istekli olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde 
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale günü şartnaDI . 

1 
tarif edildiği veçhile teklif zarflarını saat ona kadar şubelll 

Olivier ve · --~--111·-------... -·1121,111 _____ ._. ______ .... ~----~ vermeleri ve daha fazıa tafsilat almak istiyenlerin hergün 

Şürekası! DEUTSCHE LEVANTE ~ llllllllllllllllllllllllllllı.. Doktor .. ılllllllllllllllllllllllllllll~ _b_em_iz_e_m_ür_aca __ atl-ar_ı. ____ 2_2 __ ı ___ 3_29_,9 

LlNIE = İzmir Birinci icra Memurlu· numaralı kanunun mer'i 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"MALVERNIAN,, vapuru 
10 Eylı'.ilden 17 Eyliile kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lulün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN,, vapuru 16 

Eylulden 22 Eylule kadar LI
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

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

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTELE HATTI 

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

"ARABJAN PRINCE,, Bi· 
rinciteşrinin onbeşinde LEITH 
ve NEWGASTELE için yük 
alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
tişikliklerden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. 

G. M. B. H. = A. Kem a 1 Ton ay s_- ğundan : girdiği tarihten sonraya 111~ 
"ANKARA,, vapuru 21 d f ı b .:. 

E • k - Lütfiye ve Adilenin Emlak ve i o ması asebile kıyınev EylUlde bekleniyor. 28 y· = Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın , hastalı /arı 
lu"le kadar ROTl'ERDAM, S f M h =- Eytam bankasından ödünç al- bakılmayarak en çok artır• - Bı.rinci ını uta assısı h ı .. HAMBURG ve BREMEN = dığı paraya mukabil bankaya üzerine i a esi yapılaca• 

- (Verem ve saire) 1 S t 844 ı E J"k ı"çin yük alacaktır. ipotek eylediği zmirde Ka· a ış numara ı m a = Bnsmahnne ietasyonu karşısındaki Dibek ııokak ba11nda 30 eayıL = ~ 
AMERICAN EXPORT Ll- - d k 6 b il · · Eytam Bankası kanunu _ ev n muayenehanesinde ıı.-ıbah eaat 8 en a eam ııaaı yı = rantina ma a esınm tramvay 

NES = kadar hastalanın kabul eder := caddesinde 445,445/1 eski, kümlerine göre yapılacağıJI 
The EXPORT STEAMSHIP illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• ikinci artırma yoktur. 

CORPORATION 523,525 taj numaralı ev iki peşin para ile olup müşteri 
·EXMOUTH.. vapuru 22 - Dahiliye Mütehassısı - katlı olup tahtani kısmının taj yalnız yüzde iki buçuk d 1 

Eyliilde bekleniyor. NEVYORK Doktor No.sı 523, fevkani kısmının liye masrafı alınır. 
için yük alacaktır. 525 dir. 523 No.lu kısma gi· İpotek sahibi alacaklıl 

"EXIRIA,, vapuru 28 Ey- c: e 1 a· 1 Ya rk 1 n rildikte bir koridor, solda biri diğer alakadarların ve ir. 
Jule doğru bekleniyor. NEV· büyük ve biri küçük iki oda, hakkı sahiplerinin gayri 
YORK için yük alacaktır. İzmir· Memleket h:ıstanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi sağda müstakil bir oda, kar- kul üzerindeki haklarını b 
THE EAPORT STEAM· Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. şısında sağ köşede geniş bir siyle faiz ve masrafa dair 

SHIP CORPORATION Muayenehane : ikinci Beyler sokaAı No. 65 mutbak ve bunun solunda bir iddialarını işbu ilan tarihi 
PiRE AKTARMASI Telefon : 3956 d 

SERi SEFERLER aralık, aralık ta halayı havi· itibaren yirmi gün için e 
Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 k ·· b' ı ·ı b" ı·k "LYCALIBUR,, vapuru 24 Telefon ; 2545 dir. 525 No.lu kısma kapıdan ra ı mus ıte erı e ır ı te 

Eylulde PIREden BOSTON girilince zemini plakalı küçük muriyetimize bildirmeleri 
ve NEVYORK için hareket ı• G•• ff ki • ı bir antre mahalli, ahşap bir eder. 
edecektir. Doktor Adil Bir oz e mı merdivenle üst kata çıkıldıkta Aksi halde haklan tap• 

SEYAHAT MÜDDETi Bir müddettenberi Avru· Mitat Orel bir sofa, cephede biri balkon- cilince malum olmadıkça 
PiRE • BOSTON 16 gün pada bulunan İtalyan has- lu ve biri balkonsuz iki ve )aşmadan hariç kalırlar. 19/1 
P RE NEVYORK 8 .. Adres: Beyler Numan so-

l • 1 gun tanesi operatoru Doktor kağı No. 23 yan tarafta biri küçük ve di- tarihinden itibaren şar 
SERViCE MARITIME Adil Bir avdet ederek mua· Kabul saatleri: Öğleden evel ğeri biraz farklı iki cem'an herkese açıktır. Talip ol 

ROUMAIN yenehanesinde hastalarını saat 10-l2 öğleden sonra dört oda, arkada bir miktar nn yüzde yedi buçuk teıll 
B U C A R E S T kabule başlamıştır. 15,30 • 17 Tele. 3434 avlu, avluda bir uma çardak akçesi veya miJli bir 

11

DUROSTOR,, vapuru 27 •---------•• ve bir oda ve bir kiler, bir itibar mektubu ve 37/ 
Eylulde bekleniyor. KÖS- L 1 V E R P O O L DEN NORSKE MIDDEL- mutbağı muhtevidir. dosya numarasile iz. 1 inci 
TENCE, SULINA, GALATZ • AVIEMORE,. vapuru 26 H~ Vff~NdE 3000 lira kıymetinde olan memurluğuna müracaatlar' 
ve GALA TZ aktarması TU· Eylulde bekleniyor. LIVER- f 
NA limanları için yük ala· POOL ve ANVERS limanla· "BAALBEK,, motö ü 25 bu evin mülkiyeti açık art· olunur. H. ş. No. 1051 J 
caktır. rından yük çıkaracak ve BUR· Eyliilde bekleniyor. DIEPPE, tırma suretile ve 844 numa· Emlak ve Eytlı 
STE ROY ALE HONGRO- GAZ, VARNA, KÖSTENCE, DUNKERK ve NORVEÇ li- ralı Emlak ve Eytam Bankası 
iSE DANUBE MARITIME ı manian için yük alacaktır. kanunu mucibince bir bef'aya Bankasından: 

SULINA, GALATZ ve B- "BOSPHORUS,, motörü 1 
,,SZEGED,. motörü 20 Ey· RAIL lı"manlarına yu-k ala· mahsus olmak şartile artır· 37/3297 cra dosya pil 24 Birinciteşrinde bekleniyor. d e 

lulde bekleniyor. BELGRAD, caktır. DIEPPE, DUNKERK ve NOR ması 1/11/937 Pazartesi gü· siyle satılan, yukarı a 
NOVISAD, COMARNO, ARMEMENT DEPPE . VEÇ limanları için yük ala· nü saat 11 de icra dairemiz yazılı gayrimenkulün alıcıl' 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA ANVERS caktır. içinde yapılmak üzere bir ay terse, bankamızca bu 
ViYANA ve LINZ için yük "ESPAGNE,, vapuru Bi· Vapurlann isimleri, gelme müddetle satılığa konunldu. menkule konulacak kt~ 
alacaktır. rinciteşrin iptidalarında bek- tarihleri ve navlun tarifeleri Bu artırma neticesinde satış yüzde elliıine kadar ~~ 

JOHNSTON WARREN leniyor. ANVERS için yük hakkında bir taahhüde girişi- bedeli her ne olursa olsun şartlarımız dahilinde 1 

LINES LTD. kabul edecektir. lemez. borcun ödenmesi tarihi 2280 yapılabilir. -' 


