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Eylül 937 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

9 Eylul kurtuluş bayramında 

Başvekilimiz lnönü, lzmire 
şeref vereceklerdir 

Aziz başbakanımız, öni.;üzdeki pazartesi günü 
şehrimize müteveccihen hareket edecekler 

lst b 
1 

Başuekilimiz ismet lnönü 
an u 2 (H ~) B 1 1 Vekilitniz İsm 1u~~s~. - aş· Eylul zmirin kurtuluş b~.yr~a-

q et nonu, Dokuz mında bulunmak ve bu buyuk 

günü İzmirlilerle beraber ge
çirmek Üzere önümüzdek Pa
zartesi günü buradan lzmire 
hareket edeceklerdir. 

Başvekilimizin refakatinde 
kimlerin bulunacakları benüz 
malum değildir. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Baş
vekilimiz General ismet lnö· 
nünün, İzmirden sonra Nazil
liyi teşrif etmeleri muhtemel<lir. 

Başvt>kilimiz, fzmirde üç gün 
kadar kalacaklar ve bundan 
bilistifade bazı mühim tedkik
lerde bulunacaklardır. 
------------
Hariciye Veki. 
limiz Cenevreye 
hareket ediyor .. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Ha
riciye Vekili Bay Tevfik Rüştü 
Aras, yarın (bugün) Pire, Ve
nedik yolile Cenevreye hare
ket edecektir. 

Çin, anlaşmak istediğini 
Japonyaya bildirdi 

Onkonda şimdiye kaJ;r misli göriilmemiş bir 
. kasırgadan sonra büyük bir yangın çıktı 
Şanghay, 2 (Rad ) thenab" '.! yo - japon Bunlar, Çin hava kuvvetlel'ini tan· 

ıınuen ver·ı göre R l ' 1 en haberlere zim edeceklerdir. 
' us ar ç· 

lev)c • ' ıne 144 tayyare Tokro, 2 (Radyo) - Saltanat 

di ŞQ•nı.ıoJerdir. Bunlardan 75 ade· Ş-" 1 B · · d urası top anmıştır. u ıçtıma a 
•naııe gönde 'l · d la yarecj de K rı ınıştir. Yüz tay• Bahriye Nazırı tarafın an yapı n 

--- . •ntooa gelmişlerdir. ve yapılacak olan harekat hakkın· 

lngili.z filos-u 
lstanbul limanında 

811lliin, Y~vuzda Amiral ve mai· 
Yeti Şerefine ziyafet verilecektir 

İstanbul -
hul "•liei B' 2 (Huııuai) - İetan· etmiş ve eelamlanmı~tır. Yarın Ya· 
1ngilü r·ı · Muhiddin Üstündağ, vuzda İngiliz Amiralı ve maiyeti 

ı 01111 A' • 
~nııtalı Vellsi ziyaret şerefjoe bir ziyafet ve ak§am da B itli-- İngiliz gemisinde bir suvare veri• 

• l!,lazarik lecektir. 
A x, h - lstaobul, 2 (A.A.) - Amiral 

5 lr astadır Vellsin kumandasında Dospatch ve 
Dolhi kruvazörlerile üç torpido 
muhribinden mürekkeb lngiliz fi· 
losu bu sabah saat IJ da kendileri· 
ni karoılamağa giden torpidoları· 
mızın refakatinde İetanbula gel· 

Delgr~· Mazarik 
dı>n gelen h' h 2 (Radyo) p 

a etler .. - rag· 
vakya cunıb.u . . e gore, Çekoslo· 
R . ~ rıyetı . . 

emcurobur nuı baınııi sabık 
ağır hastadır. ıf~:::~ôr B. Mazarik 
dive içindedir }> • nıeıoleket, en· 
B · ,eıai 
l\ enes, haletinezid cunıbur Edvard 
lazıuiJdn yanına: bulunan B. 

bad.r. 0 •yrılnıamak· 

mişlerdir. 

logiliz filo&u liman açığında 
ve içinde top atarak şehri selamla· 
mış ve buna Selimiyeden ve Dol· 
mabahçe önünde demirli bulunan 
Yavuz zırhlısından mukabele edil· 
miştir. 

.l\füaf ir filo Dolmabahçe önün• 
de demirlemiştir. 

Saat 10 da ~ogiliz Amirab ve 
maiyeti erkim Yavuz zırhlısına 
gelerek Amiral Şükür Okanı ziya· 
ret etmiş ve topla aeHtmlanmıştu. 

Müteakıben Şilkür Okan İngi• 
liz Amiralına ziyaretini iade et· 
miıtir. 

Saat 11,30 da Amiral Vella 
karaya çıkarak valiyi ve lstanhnl 

B. Hirota 
da izahat verilmi§tir. Hariciye Na· 
zın da siyasi vaziyet hakkıoda ve 
fngitlereye verilecek cevabi nota 
etrafında malumat vermiştir. 

Pekin, 2 [Radyo] - Çin kıt'a. 
lan çete harbine başlamışlardır. 
~laamaf ih bazı çapulcular da fır· 

sallan istifade ederek yağmalar 

yapmışlardır. 
Pekin civannda bir man11etır 

yağma edilmiotir. japonlar, süvari 
müfrezeleri takibatta bulunmakta. 
dırlar. Franl!z sefiri jap<>n SÜ• 

varilerile manastıra kadar gitmiştir. 
Naukin, 1 (A.A.J - Nankin° 

den şimdiye kadar 700,000 kişi 
tahliye edilmiotir. Tahliye işine 

devam edileceği söylenmektedir. 
Şangbay, 1 [A.A.J - On b~ 

japon tayyaresi dün öğleden sonra 
Hangoeuyi bombardıman etmişlı;r· 
dir. Haearat ehemmiyeteizdir. 

Çin tayyareleri mutaarndan 
kaçırmışlardır. 

Telefon: 2776 

T ahtelbahirler 
Bir /ngililiz vapu

runu batırdılar 
Paris, 2 [Radyo) - Köetence· 

den benzin alarak Barselona mil· 
leveccihen hareket eden İngiliz 
bandıralı Otkur şilebi, lepanyol 
sularında meçhul bir denizaltı ge· 
misinin taarruzuna nğnyarak bir 
torpil yemiş ve üç saat sonra bat· 
mışur. 

Vapur, her ne kadar İngiliz 
bandırası taşıyorsa da, mürettebatı 
Yunanlıdır. 

Vapurun 11ermakinisti ölmüş, 

otuz iki kişiden ibaret olan mü· 
rettebatı kurtularak Benikarloya 
çıkmıştır, 

Kurtulan 
Yunanlı, biri 
Rumendir. 

tayfaların 

Macar ve 
otuzu 
diğeri 

,-----------------------

Anlaşmak 
yaya 

<;in 
istediğini 
bildirmi~ 

Paraşütle atlama 

Dün kulenin üz 
beş atlama y 

Bugünden itibaren ist 
raşüt tecrübesi yap 
Türkiyede ilk: defa f zmirde 

korulan paraşüt kulesi, lzmiri ve 
Kültürparkı süeliyen mühim bir 
müessese olmuştur. Yapılmakta 

olan tecrübeler sona ermiş, dün 
sabahtan itibaren paraşütle atlama· 
)ara ha§lanmıştır. Paraşüt mütehas-
sısı B. Rooıaoof, üç defa, para~üt 
öğretmeni B. Abdurrahman Türk· 
kuşu da iki defa paraşütle atlamış· 
tardır. loi~ çok güzel olmuştur. 

Bir tren kazası 

Lokomotifle bir 
yük va_~onu çarpıştı .[ 

Gardf ren B. Mustafa kaza neti
cesinde yaralandı ve öldü .. 

Evelki gece saat 20,50 de Ke
mer istasyonunda bir tren kazası 
olmuı, Devlet demiryollan gard
frenlerinden B. l\f uetafa bu kaza 
emasmda yaralanarak ölmüştür. 

Kazanın sebebi dikkatsizliktir. 
1316 numaralı katar, evelki 

sabah Denizliden İzmire gelmiştir. 
Getirdiği 15 vagonu Kenıer i11tas· 
yonunda bırakmak llzım geldiğin• 

den katar, istasyon yak.inindeki hı· 
riatiyan mezarhgı öoiloe gelince 
durmuş, lokomotif de manevraya 
bıcıtlamıotır. Gardfren M. Muııtafa, 
Kemer istasyonunda bırakılması 

liium gelen 15 vagonun sonuncu. 
sunun arkHındaki zinciri tampon· 
dan ayıracağı yerde dik.k.ateizlikle 
14 üncü vagonu ayırmıı, lokomo• 
tif vagonlan depoya doğru götür• 
meğe baılamııtır. Rataıının farkına 

varan gardfren B. Mu•tafa, 14 dün• 
cü vagondan yere atlıyarak katara 
bağh 15 inci ngonun da zincirini 
ayırmış ve kendisi de fren kule11i· 
ne çıkmıştır. B. Muetafanın bun· 
dan mabadı, yolun meyilli olma· 
emdan istifade ederek bu vagonu 
da, diğer vagonların arkasından de· 
poya götürüp bırakmaktır. 

Lokomotif, acele ilerliyerek 
takılı 14 vagonu depoya götürmüş, 
lokomotif in döneceği düdükle ioaret 

kulesine haber verilince kuledeki me· 
mor B. Şerafeddin, makası çevir-

. miş, yolu değiıtirmiıtir. 
Bu euretle lokomatifio, geri 

dönmesi için lazım otan yol açıl· 
mııtır. Lokomotif, depoda vagon· 
ları bırakarak döndüftü sırada gar· 
dfren B. Mustafanıo idaresinde 
depoya doğru yol alan ve epey 
hızlanan yük vagonu da lokomo. 
tifin avdet etmekte olduğu yola 
geçmiştir. Ortalık zifiri karanlıktır 
ve iaiasyonun bu kısmında tenvirat 
vesaiti de yoktur. 

Biribirine karşı ilerliyen loko· 
motif ve vagon birdenbire çarpıı· 
mıılardır. Gürültd üzerine hidise 
yerine koşuıan diğer memurlar, 
zavallı B. Mustafayı yerde görmüş· 
lerdir. Vagon tamamen denecek 
derecede parçalanmıotır. Yaralan 
haricen ehemmiyetsiz gibi görünen 
B. Mustafa, otomobille derhal İz· 
mir memleket hastanesine nakle· 
dilmiı, fakat orada ölmüotdr. B. 
Mustafaoın nezfi dimağiden öldü· 
ğü tahmin olunmaktadır. Bugün 
otopsi yaptınlacaktır. Tahkikatı 

müddeiumumi muavini B. Kemal 
Berkarda yapmaktadır. 

İıticvab neticf'sinde makinist 
B. Nuri ile einyal memuru B. Şe· 
rafeddin mesut görülmüştür. Fakat 
hAdisenin sebebi, bu kısmın tenvi· 
ra&tan mahrum oluıudur. Bu yüz· 
dendir ki . karanlıkta makinist ve 
memur vaziyeti görememiı, kavn. 
yamamıılardır. 

Maamafih kazada bizzat kaza. 
udanin da hAtan v ... Au Ca..ı..rı 

son vagonu ayırmamı~ olması, ha· 
diııenin beşlangıcını teşkil etmek· 
tedir. Zavallı, ifade bile vereme· 
miştir. 

Makinist B. Nuri ve ainyalcı 
B. Şerafeddin, kazada hiçbir alaka· 
lan olmadığını, karanlıkta birşey 
göremediklerini söylemişlerdir. 

Manevra esnasında memurla. 
nn kullaodıklan el lıimbalarımn 
da gayet az ıoık: verdiği anlaeıl· 
maktadır. Tahkikata adliyece de· 
vam ediliyor. 

Mütelıas 
kuleden 

Paraşü 
de kıAa bir 
mileşmek 

Kulenin e 
eenmiştir. 
hyan1arıo, 

marut kal 
herhangi b' 
rilmemesi 

Sonu 

Fuarımızın spor har: 

Rumen ve lstan 
nisçiler dün g 

• 
lzmir muhtelit kadros 

nacak oyuncular tes 

Dün gelen tenisçiler 
Türkspor Kurumu tenis fede

rasyonu · tarafından tertib edilen 
İzmir enternasyonal fuan büyük 
tenis turnavasına bugün haolana. 
caktır. 

Turnavaya iotirak edecek Ru. 
men ve İstanbullu Türk tenisçiler, 

dün Karadeniz vapuru ile şehrimi· 
ze gelmişler ve bölge sporcuları 
tarafından kartılanmıılardır. Ru· 
men tenisçileri, İzmirpalasta bir 

müddet istirahat ettik.ten sonra te· 
niıı kulübüne gitmioler, ekır:erais 
yapmıolardır. 

Teaia müeabakalan üç gün de· 
vam edec~k, pazar günü sona ere
cektir. Maçlara, bugün vaat ikide, 
İzmir tenis kulübünün k<>rtlannda 
başlanacaktır. 

İetanbnldan gelen tenisçileri· 
miz Bn. Godarevski, B. Suad ve 
Melihtir. Beraberlerinde bir antre· 
nör gelmigtir. 

Rume!l ekibi de Bn. Botes, 
B. llotea ve Heroan olmak üzere 
tıç kioiliktir. 

"'-------- t .... _ _! _ _J -- .... 

Pazar 
telitine, Al 
Enver, Bas 

Ü çokta 
Doğans 

Fethi; 
Ateşspo 

Yaman 
mı şiardır. 

nü saat 17 
hazır hulun 
lam, dün e 
ğa devam e 
dan döneli 
için muhte 



Sayfa 2 

üç fikir 
irfan Hazar 

Jl'ranıız mü teınleL::elerini ziyııret edf'u lıir Frıın«ız roııınn<'ııı, müı· 
lf'&n lekeJi muharrirlere soruyor: 

- Neler yazıyorsunuz·~ 
lüıtcmlekeli muharrirlerden b:azılannı, içlt-rindeu f'n yaıtı bir miis· 

tem lekeli muharrir kollannı kabarta k:alıarla romancıya ~öyle ıııkılim 

ediyor: 
- P. Hourgct, il. Bordeaou, A. Cide. 
Misafir roman ı ta~•M)Or. }'ıkat. ihtiyar muharririn tekrar söz.o 

haolama11 Lu p~kınhğıuı gideriyor: 
- ıtalınmız ide.r&iuiz fendiwiz. 0 i:deri takliuen batka ne yapa· 

biliriz! ~imdi zatdiliuize takdim ettiğim Liı.ioı Bo11r~ctyi tııerlnile izin 
• lytik Bourgeıden bt"i,yen fark edeme~ıiuiz. A)Dİ tahlil, oyni dekor, 

ayni bayat, ayni roman karakterleri onun kitabında ıla :aynen lınkiındir. 

J•'rau ız ruruancısı gene soruyor: 
). ıı ıiziu kendi mcvr.ularımz, kendi hayatınız, krnıli roman kah· 

rıımanlınım:, kendi oaemlekd dckorlnnoız, {)ltlmeleriniz, ııglamalarınız •• 
bunlar nert'dc? 

MiııtcnılcL::eli muharrirler alık alık hirihirlt-r.ioin yfir.lrrine bnkıyorlnr. 

\ aktitc bir doıt aoylemitti: 

• • • 

- Avrupa poıtalanodau çıkacak ne L.ııtlar rılebi, ilmi ,.,. fı•l efi 
ldtab ,.., .. hepsini kııyruklarıudııo tututturıınk bir oıeydandıt yaksak, 
acıb:a lıiziuı ~•tt'leler ve ıoramu:ılar uc bale golir tlerııioi:r.~ Gulmeyiuiz! 
Ben dcriın ki yerli romııu. yerli ~iir, yerli ilim Tr. fd ,.re anrıık n 
xamın ba,Jar! 

• •• 
Bu neTiden likio hnrka hedefi olan hir mütaleaya HieırlinGnde 

töyle ceub verilmitti: 
.Muasır teknik, ruııımr ilim bütan tlünya) ı fikirde, hiıte. ak.ılıla, 

meıodda tek bir iuaan haline getiraıi)e çalıııyor. Siot>ma, radyo, tayy11re 
ve matbaacılık ailrati hiÇ' te kırk yıl ön<'eki manda arabasının yilrilyfi· 

ıilyl11 ve o ruh baletile mukayt> e edilemeı. lemleket renkleri, yerli 
Jelwr, ~erli beyecao, ) erli rowau, bilbı111a yerli münferiıi ilim düne 
aittir. Avrupalılaıau ulusların i~tiyakları ve o iştiyaklanu ıualıımlleri ulan 
eserleri elbette Avrupalı olacak ve Avrup:ılı olarak yatıyaı·aktır. 

Oteller kraliçesi 
Amerikanın ve tabiatile bütün 
cihanın en büyük on oteli bir 
müsabaka yapmıştır. Bu otel· 
ler, bu müsabakada kendile
rine bir kraliçe seçmiJlerdir. 
Bu kraliçenın adı lzadora Ga· 
nondur. 

Bu kraliçe; bir sene müd· 
detle bu on otel namına bü· 
tün arzı dolaşacaklar, en bü
yük şehirlerin en büyük beş 

otelinde birer gece kalacaktır. 
En lüks olmak üzere bütün 
m~~rafları da Amerikanan on 
oteli tarafından verilecektir. 

Yeni bir moda 
Garbın epeyce eski bir adeti 
olan alyans yüzüğü, şimdi bi· 
zim taraflarda umumi bir adet 
olmuştur. Şüphesiz ki bu da 
bir moda demektir. Fakat her 
zaman birçok yeni modalar 
çıkar; şimdi de alyans yüzüğü 
mukabili '"Talik yüzüğü" mo
dası çıkmıştır. 

Talak için mahkemeye mü· 
racaat etmiş bulunanlar alyans 
yüzüğünü en küçük parmakla
rına takmakta, bu suretle iç· 
timai vaziyetlerini ilan etmek· 
te ve.. belki de yeni bir eş 
aramaktadırlar. 
Herkesin parmaklara ve par

maklardaki yüzüklere bakını· 
yacağt tabiidir. Bunun için bu 
moda ıslah edilmiştir. Talik 
bereleri ihdas edilmiştir. 

OUzel bir icad 
Amerikada bir müessese, 

kitapçılıkta bir inkılib yap· 
mqa karar vermiıtir. Bu mü· 
easese en maruf ve makbul 
kitablardın bar kütübhane vü
cude getirecektir ve bu kü· 
tübhane bir sigara tabakasın
dan fazla bir yere muhtaç 
olmıyacaktır. 

Müessese, bu kitabları ga
yet ince bir kağıda mikrosko
pik harflerle basacak ve kitab· 

• 

ların boyu bizim 20 paraltk 
bir puldan büyük olmıyacaktır. 
400 sahifelik bir kitabta an
cak be§ milimetre kalınlığında 
olacaktır. 

Doğrusu, bu icada teşebbü· 
se memnun olmamak kabil 
değildir. 

En kuvvetli çocuk 
Cihanın en kuvvetli çocuğu 

geçenlerde Londrada bir so• 
ğuk algınlığından ölmüştür. 
Bu çocuk ancak üç yaşında 
olduğu halde 32 kilo ağırhk 
arzetmekte ve bir elile 25 
kilo sikleti kaldırmakta idi. 

Bu çocutun babası ve de
desi de çok kuvvetli insanlar· 
dandır. 

Bir endit• ve bir netice 
Almanyada Nasyonal sos

yalistlerin hemen hepsine de 
hakim bir endişe vardır. Ya· 
hudi olmamak, ecdadı arasın· 
da Yahudi bulunmamak!. 

Almanlar, kendilerini Yahu· 
dilikten kurtarmak için sülale 
şecerenameleri vücude getir· 
mektedirJer. Fakat bu iş, çok 
dertli bir iştir. Bakınız, bir 
Alman aile şecerenamesi ya
parken akraba ve taallukat 
adedinin bir milyona vardığını 
görmüştür. Bereket ki bu bir 
milyon akraba içinde bir tek 
Yahudi ÇJkmapuştırl 

PraUklik olsa gerek 
Busene sıcak ~ok; insancık

lar ne yapacaklarmı şaşırıp 
kaldılar; vakti ve tabiatile 
parası bol olanlar plajlara ko· 
ıuyorlar, serin dalgalar ara· 
ıında yarı çıplak ve iÜzel 
mayolarla vakit ı~iriyorlar. 
Şehrilerde kalanların vay ha
Jine demek lizımgelecek. Fa
kat pratik insanlar, sıcaklara 

karşı bulundukları yerde bile 
harikalar yaratıyorlar: Nevyor· 
.kun çok maruf bir avukatının 
yazıhanelerindeki yirmiden faz-

ANADOLU 

ma 
Baıı 1 inci wıA 
Puafilt bleDniıı · 

Vali ve- Bele-~ üzüm ve incir \ yudeu ta kiılenin te 
lii dire&e kadar çelik • 
ııe.Atir. Bunlardan biri, 
geril mittir. diY_e_.r:isi fiatleril'yükseliyor 

Üç devl~tin paviY_on- İnhisarlar idar~;i 1 eylülden iti-
/arını zıyaret ettıler • • ' l b l _, 

Vati B. Fazlı Güteç ve Be· baren hurda lnCır O mıya aş aal 
lediye reisi Dr. B. Behçet Uz, incir piyasasında dün bariz Odemiş ve Selçuk mtnta· 
dün öğleden cvel fuar saha- bir hareket görülmüş, aşağı katarı için idarece ayralan me· 
sında Sovyet Rusya, lngiltere malların satışları hararetli ol· murlar bugün derhal faaliyete 
ve Yunanistan paviyonlarını muş, fiatlerde cüı'i bir tereffü geçecekler ve Ödemiş mın-
ziyaret etmişlerdir. Bu pavi· kaydedilmiştir. takasında kilosu 3 kuruş 10 
yonlarda Sovyet, lngiliz ve Piyasadaki bu harekete, bir santimden, Selçuk mıntaka· 
Yunan konsolosları tarafından müddettenberi yaptığımtz neş· sında da kilosu 4 kuruş S 
karşılanan Vali ve Belediye riyatın nazarıdikkate alınarak. santimden mübayaata başlt-
reisi, paviyonları gezmişler ve inhisarlar idaresinin incir mü· yacaldardır. idarenin buscne 
konsoloslarla samimi hasbıhal- bayaatına başlaması amil ol- hurda incire fazla ihtiyacı 
!erde bulunmuşlardır. muştur. Dün, inhisarlar umum olduğundan esasen nokaan 

İhracatın 
kontrolu. --·······--Memur namzedleri 
dün imtihan edildiler 

müdürlüğünden idarenin şeh· olan rekoltenin mühim bir 
rinıiz başmüdüılüğüne gelen kısmı bu suretle sarfedil
bir emirde, hurda incir müba-

miş olacaktır. Jdarecc tesbit 
yaatma derhal başlanmast bil· edilen fiatler, müstahsili mem· 
dirilmiştir. 

Mabayaat, idare tarafından nun edecek yüksekliktedir. Bu-
incir mıntakalarında ve doğ· günlerde incir piyasasının daha 
rudan doğruya müstahsilden ziyade hararetleneceği ve fiat· 
yapılacaktır. incir satın alma lerin bir miktar daha yüksele-
mıntakaları, Ödemiş, Selçuk ceği tahmin edilmektedir. 
ve Aydın olarak tcsbit edil· Dün borsada üzüm •htla· 
miştir. Aydın mıntakasındaki rında da hareket görilhnüştür. 
mübayaat, inhisarlar idaresi· 7, 8 ve 9 numara üzümlerde 
nin ora müdürlüğünce yapı· 50 santimlik bir yükselme 
lacaktır. kaydedilmiştir. 

-
Zeytin deliceleri Lisedeki imtihan 

Fakat aranılan ev 
tel lımirde bulunma 
yalnız bir tane tel ge 
bir paraşütle atlamal 
mıştır. ikinci tel de y 
ılle1ldllttan sonra iki 
bir anda kuleden •'8 
mümkün olacaktır. 

Paraşüt, bir iten 
lenin lcpcaind~n ye 
rerilmiş ôlan çelik 
buttur. Onun için 
haV11larda bile p.inf .. 
yan leim1enin rilqin 
uzaklara ritmetine 
yoktur. Büyük bir 
ribi ~lan panfÜt, 
bath olan kimseyi t 
sından kayarak yav 
indirmektedir . 

Bugünden İtib9ren 
olanlar paraşüt 
athyebilecelderdir. 
zamanlar, bu atı.a.ı 
girsız haftlarita ya 
dikkat edJleeJc ve 
imyealerin hemen 
ye neden • 
ittihaz ollllUtealctu • 
olaftlaru{ ~ kilo 
'da ohnalan t*ffır
d.tıa aı ""'1• Çok 
olanların, tamamile 

Üzüm ve Palamut ihracatını 
kontrol edecek olan memur· 
ların yetiştirilmesi için şehri· 

miz Ticaret ve Sanayi odasın· 
da açılan kursa son verildi· 
ğini yazmtştık. Kurstaki ders· 
leri takib eden <Jn sekiz genç, 
dün imtihan edilmişlerdir. lk
tısad Vekaletinden gelen emir 
üzerine bir komisyon teşkil 
olunmuştur. Bu komisyon, im· 
tihan evrakını tcdkik ederek 
muvaffak olan gençlerimizi 
tesbit eylemiş ve bu gençlerin 
isimleri, Türkofisten telefonla 
Vekalete bildirilmiştir. 

l f J h 150 l 6 MYalarda atlamalan Aşı grup arı tara ın- mti ana ta e e kündür. 

ihracatı kontrol memurları, 
6 Eylüle kadar tayin edilerek 
işe başlıyacaklardtr. Lise ve 
Üniversite mezunu olan bu 
gençlere ayda 120 • 150 lira 
arasında ücret verilecektir. 

dan aıılanacak 
Vilayet dahilindeki zeytin 

delicelerinin aşılanma ameli
yesine yakında başlanacaktır. 
Evveli Urla, Çeşme ve Sefe
rihisar havalisindeki zeytin 
deliceleri aşılanacaktır. Bunun 
için muhtelif aşı grupları ça· 
lıştırılacaktır. işe başlamak 
için Ziraat Vekaletinden veri· 
lccek tahsisatın gelmesi bek-

' LJ lk • leniyor. 
na operetı lzmire plen 

Zengin bir kadro seyyahlar .• 
ile geldi Fuar münuebetile Deniz-

lstanbul Halk opereti, fuar yolları idareıincc lstanbuldan 
münasebetile ıehrimizde muh· hareket ettirilen fevkalide pos· 
telif temsiller vermek üzere ta, dün limanamıza gelmiş ve 
şehrimize gelmiştir. Operet, 530 seyyah getirmiıtir. Kara
fuar sahneıinde çalışacak ve deniz vapuru, fuar müclcletince 

limanımızda kalacak, otel, loyen i eserler de oynayacaktır. 
Kadro, busene, geçen yıla kanta ve raıino olarak kulla-

nılacaktır. 
nisbetle daha zengindir. San'at· Dün limanıDllzdan ·pçen 
karlar arasında kadınlardan Fransız bandıralı Teofil Gotyc 
Zozo Dalmas, Toto, Hicran, vapurile de 197 seyyah rel· 
Nebahat, LebiLe, Meliha, miştir. Bunların 25 i lngiliz, 
Necile, Süveyda, ismet, erkek· 80 i Suriye ve Lübnanlıdır. 
lerden Lütfullah, Mehmed, lb- Seyyahların hepsi de karaya 
rahim, Celal, Sıdkı, Ali Sü- çıkmışlar, tuan ve tehri ıez-
ruri, Veli, Ihsan, Fehmi, Ha· mişlerdir. Teofil Gotye vapuru, 
luk gibi tanınmış, sevilmiş gece Pireye hareket etmiştir. 
:simalar vardır. lzmirde ikbsadi tetkikler 

ilk temsil bu akşamdır ve yapmak ve fuarı ziyaret ebnelc 
üzere şehrimizegelen La Bourse 

'"Pipiça. oynanacaktır. Geçen L'eggpte ve Le Journal L'eg-
sene lzmirlilerin görmedikleri gpte gazetelerinin muharrirle-
"~hmet efendi" ile "Bu he- rinden Bayan A. Kassigomis, 
ıapta yoktu. piyesleri, Mah- dün fuarı gezmiJ ve bazı ik· 
mud Y eserinin .. Telli Turna,. tısadi müeueaclerimizi ziyaret 
ve "Bay, bayan. piyesleri de etmiıtir. Mısırlı muharrire bu· 
buseneki temsiller arasında· rada bir hafta kalacaktır. 
dır. Aynca altı kişilik bir ,I•--• 

girmiftir •. 
Liselere alınacak parasız ya· 

tılı talebe için dün lisede açı-
lan imtihana 150 talebe 1tir
miştir. ~On Edebiyat ve Ttirk-
çe derslerinden imtihan vardı. 
Bugün riyaziye ve Cumartesi 
günü de t•rih·c3ğrafya dersle
rinden imtihan vardır. imtihan 
evrakı, Kültür Bakanlığana gön
derilecek ve muvaffak olan 
alebe, Velcih:tçe tesbit edile

rek bildirilecektir. 

Okatan kirpiler 
Hiç bir ıuretle 
avlanmıyacak 

Karaburun ve Seferihisar 
havalisir deki ormanlarda bu
lunan okatan kirpilerin netli, 
son zamanlarda azalmıştır. Bu 
hayvan neslinin korunmuı vi
layetçe kararlaştınlmıt ve bü
tün kazalara gönderilen bir 
tamimde olcatan kirpilerin av
lanmaması bildirilmiştir. 

Tıb kurultayı 
7938 de toplanacak 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekiletinden şehrimizdeki ala
kadarlara gelen bir timimde 
yedinci Milli Türk Tıb Kurul· 
tayı toplantısının Cunthuriyc· 
tin on beşinci yıldönümUne 

tesadüf eden 1938 sencaine 
tehir edildiji liildirilmi;tir. 

PaZGT 
Şehrimizde bUyG 

gösterileri ,, 
._ günü fellrilD 

yük hava gösterileri 
caktır. Türkftşunun 
törlü ~esi, bu sa 
8 de~sadan hare 
cekler, saat 11 de 
gelecitlderdir. Bu 
den iki.ini, Bayan 1 
dızla lttanbaltU Bir!,_ 
idare etmekfedirler. 

Motörlii ayyareler 
günkü f&terile.-e · · 
eeklerdir. ..._.a • ll!ııMıW 

WDfin bir pro,ram 
maktadır. 

Macar baleti de getirilmıştir. 
Cezalandırllanlar 

iki otelci, 5 fırıncı, 15 ara· 
bacı ve 5 şoför, belediye ni· 
zamlarına aykırı hareketlerin
den dolay,ı:para cezuına çarp

lzmirlilere Müjde 

FUAR GAZiNOSU 
tırılm ışlı rdır. 

d k l ( 1. b" 1 " la a ti o Aız, ır gun mayo· 
larla it bqına gelmiıler ve bu 
suretle çalıımaşlardır. Dilber 
ve oynak daktiloların nekadar 
muıip hareket ettikleri işikir· 
dır, deiil mi? 

Büyük Varyete'. 
Petteden getirtilen artistlerin nefti ınumaraları • Macar klSpeklerlnl 

ret• tayan marifetleri - dUnya bisiklet ,amplyonunun aklllart du 
racak cambazlıkları. 

Bütün bunları gOrmek i ·n Fuar uİllNllllfl 11GR111111 
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lhtililcilerin mukabil taar
ruzu devam etmektedir 

Su 
Şu kelimeyi görfince, onun 

bilhassa yaz mevsimine has 
satış cilvelerinden bahsedece· 
timi, ıehre akın eden Şaıahn 
nefasetini veya bahtiyar Kar· 
ııyakanın Yamanlar suyu içer· 
ken yukarı mahallerden bazı· 
lannan suıvduk çektitini ka
leme dolayacağımı sanmayınız. 
Ben, mutlak olarak •su. dan 
bahsetmek istiyorum. Makut 
halkan saklığı, şehirlerin temiz· 
liti, detirmenlerin kuvveti, 
tarlaların, bağ ve bahçelerin ih· 
tiyacı bakımından düıündü· 
tüm "su" ya dokunmaktır. 
Orta Anadolunun bir kısmı 
müstesna olmak üzere, Tür
kiye baıtanaşatı •kaçlık, sık 
sık yatmur alan bir memle· 
kettir. Ve binaenaleyh, topra· 
ğınm altında da bol miktarda 
su kaynatı bulundutuna, fen· 
nen hiç şüphe edilemez. Bu 
böyle olduğu halde, bizde en 
büyük ıehirlerden başlıyarak 
en küçük köye kadar adi, kı· 
nk künklerini uzatmış bir su 
derdi vardır. Bugün meseli, 
lzmir, Aydın, Manisa Viliyet-

~----------~~-Ar agon cephesinde vukubulan son kanlı muhare-
belerde heriki taraf ta mühim zayiat vermiştir 

------
Prens Pol --·-·····--Batvekllimiza taziyet 
telgrafı çekti .. 

Ankara, 2 (A.A.) - Baş· 
vekilimiz ismet lnönünün kar· 
deıinin ölümü münasebetile 
S. A. Yugoslavya naibi hüku· 
meti Prens Pol aşağıdaki tel-
grafı göndermiştir: 

S. A. Başvekil 
Ankara 

Uğramış olduğunuz büyiik 
ziyaı şimdi öğrendim. Sizden 
büyük kederinizc iştirakime 
itimad buyurmanızı rica ede· 
rim. Pol 

Başvekilimiz ismet lnönü 
aşağıdaki telgrafla cevap ver· 
miştir: 

S. A. Roayal Yugoslavya 
naibi hükumeti Prens Pol 

Altesinizin göndermiı ol· 
mak lütfunda bulunmuş ol· 
dukları telgraftan dolayı ha· 
raretle teşekkür eder, şükran· 
larımı ve derin hürmetlerimi 
sunanın. ismet lnönü 

\.. 
Burnavacla 

Fakir çocuklar menfaati
ne mUsamere var •• 

C. H. P. Burnavada nahiye 
ocağı, fakir ve yetim çocuklar 
menfaatine bir müsamere ha· 
zırlanmıştır. Müsamere, cumar· 
tesi akşamı ocak bahçeıinde 
verilecek ve Faruk Nafizin 
( Canavar ) piyeıi temsil edi· 
lecektir. 

Nafıa Vekili 
latanbula vardı 

lıtanbul, 2 (Huıusi)-Nafıa 
Vekili 8. Ali Çetinkaya, bazı 
işler için bugün Ankaradan 
buraya gelmittİT. 

Dahiliye Vekilimiz 
Ankaraya gidecek •. 

lıtanbul, 2 (Hususi) - Da· 
~i~iye Vekili Bay Şükrü Kaya, 
ıkı güne kadar buradan An· 
karaya hareket edecektir. 

Yeni labrikalarmız 
Ankara, 2 (Hususi) - 1k

tısat Vekaleti, yeni açılacak 
<>~ 4 fabrikanın açılış tö
renı hakkında bir program 
hazırlamaktadır. 

ANADOLU .. ! 
- Günlük siy:S.I gazete 

SJJp ve haıyasgauı 
u Haydar Rüşdü ÔKTEM 
lbQaıt ..a Mfldll't • ne~ayat Te yası iıleri 

ı · Hamdi NGzhet Çançar 
darebaaaeai . -
..... tkİ.ei 
C. 11.ıJt p . ~~ler eolı:.ağı 

Telgrar. 1_ ·~ b ...... içinde 
Teler. • u:nıır - ANADOLU 

on: 2776 p 
ABO .. oeta kutuıu otOS 

Yılhgı 1200 NE ŞERAiTi 
11.~ altı aylığı 700, üç 

Yabanca -.. Soo kuruıtur. 
abo:•:ıek~tler için eenelik 

8 ereu 2 7 liradır 
eı Yerde S _ kW11ttur 

1l geçmiı nft.ı._._ 
~ 25 k11J'1lft11ı 

ANADOLU !tfA"' 
B45~INDA 

------~:....--

Perpignan, 2 (A.A.)- Dün 
saat 18,30 ile 19 arasında üç 
deniz tayyaresi Casta Brava 
De f lan sayı bombardıman et· 
rniştir. Bu bapta tafsilat alma· 
mamışhr. Çünkü lspanyollar 
hududu kapamışlar ve her 
zaman bu gibi vakayide ol
duğu gibi telgraf ve telefon 
hatlarını kesmişlerdir. 

Saragoza, 2 (Radyo)-Gua· 
dalaharada Belena cephesinde 
asiler bir tazyik .sayesinde 
Goarda yolu üzerinde biraz 
ileri leınişlerd ir. 

Satander, 2 (Radyo) - Asi 
kuvvetler dün Astoryada San 

Rokiyi işgal ederek Menta 
çayı kenarına gelmişlerdir Ara· 
gonda Belsite kısmındaki Vi· 
lamayor, şiddetli bir müsade· 
meden sonra asiler tarafmdan 
alınmıştır. Maktul ve mecruh 
pek çoktur. 

Sen jan Dö Loz, 2 (Radyo)
Aragol\ cephesinden gelen ha
berlere ıöre, asilerin mukabil 
taarruzu devam etmektedir. 
Asiler Santa Olalyayı almışlar 
ve ilerilemeğe başlamıılardır. 

Son harblerde her ilci tara· 
fm zayiatı pek büyüktür. Asi· 
ler yedi hücum tankı ve 35 
tayyare tahrib etmişlerdir. 

Balkanlarda cihan 
ba rlŞ l n l n bekçı·sı· ıerin~ kasaba ~asa .. ba, köy köy 

tedkık edersenız yuzdc doksan 

Kü 
~k A f f ·ı B lıL • ·~ nisbetinde, şunlarla karşılaşacak-

Çu n an l e a Kan lfflTG• sınız: 
-· 

kını teşkil eden devletlerdir ı - Su, kifayetsizdir. 
2 - Su pistir, acıdır, için· 

.. ~elgra~,. 4 (Radyo) - Romanya Hariciye Nazırı ve küçük deki kimyevi mcvad şu veya 
~tıl~f Harıcı.~e Nazırları ~onseyi başkanı B. Antonesko, Sinaya bu nisbettcdir. 
ıçtımaını mutekıb ecnebı matbuat mümessillerini kabul ede
rek beyanatta bulunmuş, Küçük itilafın her sene daha ziyade 
kuvvetlenmekte olduğunu söylemiştir. 

B. ~n~.onesko, Küçük itilaf ve Balkan antantının cihan barı· 
şına buyuk yardımları olduğunu kaydederek demiştir ki: 

. Küçük antantın otoritesi, Balkan antantı ile teşriki me-
saıden _son~a çok daha fazla kuvvet bulmuştur. 70 milyonluk 
halk kutlesmdcn terekküb eden Balkan antantı ve Küçük an· 
tant, Balkanlarda cihan barışınm bekçisidirler. Cihan banıınm 
muhafazasına ve muahedelerin ihlal edilmemesine çahımak 
esas vaıifemizdir. Küçük antantm Fransa ile dostluğu daimidir. 

/ngiliz gazeteleri Bayan Alet 
Akdanlzdakl vaziyetin ta- BUkraf tarih kongresinde 
hammUlfaraa olduOunu allkah bir söylev verdi 

yazıyorlar lstanbul, 2 ( Hususi ) -
Belgrad, 2 (Radyo ) - Bu Bükreıte açılan tarih kongre· 

sabah çıkan bütün lngiliz ga· sinde, Bayan Afet; Türk tarih 
zeteleri, Akdenizde lngiliz ge· kurumunun faaliyetini, alikah 
milerine de torpiller savrulma· bir nutukla izah etmit ve çok 
ğa başlandığını yazmakta ve a1kıılanm1ftlr. 
bükQmetin, Akdenizdeki bu F ran•a umumi 
tahammülfersa vaziyete artık nüfuau 
bir nihayet vermesini ehem· 
miyetle istemektedirler. 

Londra, 2 (Radyo)- Bütün 
gazeteler, İngiliz harb gemi· 
lerine vaki tecavüzleden, bil· 
yük bir infial ile bahsetmek· 
tedirler. Gazeteler, hükumetin 
artık tahammülfersa bir bal 
alan Akdeniz meselesinde kat'i 
bir harekette bulunmasını is· 

tem ektedir. 
İngiliz donanması, ıimdiye 

kadar mültecileri taşımak, bo
ğulmak üzere olanlan kurtar· 
mak ve daha birçok işlerle 
sulha hizmette bulunmuştur. 
Fakat İngiliz donanmasının Ak
denizde yapabileceği daha bir 

Paris, 2 ( Rad_Jo ) - Son 
istatistike göre, Franaada ge· 
nel nüfus, 41,907,506 kişiden 
mürekkeptir. ------
çok işler de vardır ki, icab 
ederse bunu yapmakta tered· 
düd etmemelidir. 

Deyli Telgraf: 
"Tecavüzlere artık bir ni· 

hayet vermeli, koraanlıldara 
meydan bırakmamalıdır. ,, 

Deyli Meyi de: 
"Gemilerimize tecavüz eden 

denizaltı gemilerinin hüviyet-
lerinin meydana çılcarılmuı 
için icab eden tedbirler derhal 
alınmalıdır.,, 

Demektedirler. 

"Halk Opereti 
., 

Fuar Tiyatrosunda 
Tekmil kadrosu ve Zozo Dalmaala 

Bu aktam ilk tamaH 

Pipic;a 
Operet 3 perde 

BUyUk orkestra maestro Kapoçelli idareainde 
Bale Ha eti 

3 - Su tcıiaatı bozuktur, 
eskidir. 

Bunlann her üçü, baılıba
şına, koskoca bir şehrin mide 
ve Ailatmı, rene umumi sat· 
lık ve temizliğini, yanım, su· 
lama ve diter ihtiyaçlarını pe· 
şine takib mütemadiyen kıv· 
randaran bir talihaizliktir. Bol, 
tertemiz pınarların bu, birkaç 
kilometre öteıinde adi kuyu 
sulan etrafında toplanan halk, 
hiç ıüpbesiz bedbabtlıtın en 
büyüklerinden birine utramıf· 
br, aayılabilir. Halbuki su, 
tabiatın ilk prtlanndan ve 
ihtiyacın en büyüklerindendir. 
Suıuz toprakta hayat ve me
deniyet olamaz. Çünkii bunla· 
rm her ikiai ve diter bu çok 
teyler, ancak suya batlıdarlar. 
Su, ibtidai devirlerde, cemiyet 
ve kabileleri kendi batında 
ıırtlaklaıtırmlf ve a11rlarca, 
meaeli'" bir tarla ıanmnda, bir 
arık yüzünden kardeti kardeıe 
öldürtm6f. Bunun bir ıırrı var 
demektir ve o ıır iıe, hepi· 
mizin bilditi gibi, ıuyun mev· 
cudiyetinin ve ona malikiyetin 
şart ve zaruri olqudur. 

Binaenaleyh fikrimce, devle
tin geniş mikyaıtaki su ve ıu· 
lama işlerini takviye etmek 
üzere, Vilayet ve kazalarda da 
mahalli muvakkat birer büro 
kurmak ve her kazamn, her 
köyün su itini yakından takib 
eylemek çok yerinde bir hare· 
ket olur. 

Datlannda, vadilerinde ıu· 
lar fışkıran bir tehirde, halk 
susuzluk çeker ve sular top· 
raktan ıazarak çay halinde 
bota akana, hazin bir keyfi-

yettir. •• ------
,, daireai 

Ehemmiyetli faaliyete 
g99mlttlr 

lstanbul, 2 ( Huıuai ) - lı 
dairesi, yeni teıkilitile ebem· 
miyetli faaliyete ıeçmiı bulu· 
nuyor. 

Bulgarlar, ucuz fiatle" 
tütün satıyorlar 

Serbet d6vi~le 6cl~';.mek ıartile yüzde 
otuz tenzıldtla mal aatmıılarclir 
Jıtanbul, ! (Huau8i) Sofyad.a alınan habe 1 · ta ü a 'h r ere göre· Bulga 

na o, t l n ı racalloda bir nevi damping t tb'k ' • 
Bulgariatan, aerbeıt dö•ide ödenmek ... r.lil ı elmeğe baılamııtır. 
lu ')' v- e aoo zamanlarda baz 

gı ız tQ~ftn kumpanyalarına beynelmilel piyasalanna niebe 1 ı 
otuz teazılltlı ıatıılar y•pmııtır. t e ylzdf! 

fogills tGtln kumpao,aları, bu fııwattmo iatifad J 
riıtada mGhim miktarda tftUln mftbayaa et • 6 L_ el e erek Bulga. 

m-ee ut1f .. lflardır. 

Çin, anlaımak iate. 
elitini Japon;ya;ya 

bildirmiıtir 
- Baıı 1 inei salıi/ede -

Şanghay, 2 (A.A.J Bu eabab 
yeniden bir muharebe çıkmııtır. 

Çinliler Potungdaıı ateı etmiıler· 
dir. japonlar limandaki harb gemi· 
terinin ateıile mukabelede bulun· 
muılardır. 

Gece ıfilı:.ün içinde geçmiıtir. 

Şanlıa1, 2 (A.A.J Sentral 
en Çin Ajıau, japoalann aç 

fırkuının gelmiı oldutunu haber 
vermelı.tedir. Çinliler halen \ ou· 
ıouog iıtihkimlannı •e Pao<'hın 
ff'lhrloi itıal etmektedirler. 

I.otion mmtıkaamdı tiddetli 
mnbarebf!ler olmalı:.t11dır. 

Tokyo, 2 (Radyo) - Çinin 
bura sefiri, bugün Japonya H. 
nezardine gelerek Hariciye 
mmrı Bay Hirotayı ziyaret 
etmiş ve uzun müddet konuş
tuktan sonra, Çinin, japonyh 
ile bir dostluk muahedesi im· 
zalamağa haz1r olduğunu be-
yan eylemiştir. 

Japonya Hariciye Nazırı, 
Çin sefirine derhal cevap ve· 
remiyeceğini söylemiş ve yal· 
nız, Çin hükumetinin vereceği 
dostluk teminatından sonra 
Japon kuvvetlerinin Çinden 
derhal geri çekilebilece~ini 
beyan eylemiıtir. 

Onkon, 1 (Radyo) - Bu· 
rada, görülmemiş derecede 
ıiddetli bir ka11rga olmuştur. 
Kasırgayı, bir yan11n takib 
etmit ve bütün .Çin mahalleıi 
yanmıştır. 

Kasırganın yaptılt zararlar 
büyüktiiT. Yüz kiti kaybolmut 
ve limanda, Çin mültecilerile 
dolu olan vapurlar, biribirle
rine çarparak hasara uğra· 

mlfbr. 
Batmak üzere bulunan bü

yük küçü vapur, mot8r ve ka· 
yıldann adedi 130 dur. Dani· 
marka bandrab Hindiya va· 
puru kaybolmufhir. Zayiat ve 
maddi zararlar, tesbit edile-
miyecek derecede mühimdir. 

Hongkonı, 2 (A.A.) -Ta· 
ipoda bir takım binaların yı· 
kalması yüzünden elli Çinli 
telef olmuıtur. Asama adm
daki Japon gemisi tekrar 
yüzdürülmüıtür. Ciddi biç bir 
hasara utramamış olan bu 
gemi de telefatta yoktur. 

18, 160 ton hacminde bulu
nan Anciaemau adındaki Al· 
man gemiıi 600 metre üze· 
ri nele demirini taramlf İH de 
her hangi bir hasara uğrama· 
mıfbr. 

Katldate 
Kanii hldlaeler 

Kudüs, 2 (A.A.) - Pazar· 

Belçikacla clalailt 
vaziyet 

Brüksel, 2 (Radyo) _ Milli 
banka meseleıi umumi efkarı 
işgal etmektedir. Dün siyasi 
fırkalara mensub gruplar ayrı 
ayrı müzakerelerde bulunmuş
lardır. Maliye Nazırı hakkınd 
verilen kararlar mühimdir. a 

Sosyalistler banka müd" ··. _ uru 
nun azlini istemektedirler. 
Başvekil de henüz istifaya ka
~a~ vermiş değildir. Meclislerin 
ıçtımaa daveti bir hafta içindir. 

Çocuklara yardım 
Ankara, 2 (A.A.) _ Ço· 

cuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından 16-8-937 
tarihinden itibaren 1-9·937 ta· 
rihine kadar 1 s gün zanmda 
2306 çocuğa yardım edilmiş· 
tir. Bunlardan: 

1 - 210 hasta çocuk ve 
anne genel merkez poliklinik· 

lerinde bakılm11 ve tedavi 
edilmiştir. 

2 - Ayrıca di, bakım 
evinde de 285 çocutun diş
lerine bakılmış ve tedavi 
edilmiştir. 

3 - 816 çocuk ve anne 
genel merk~zin banyolarından 
iıtitade etmiştir. 

4 - Süt damlaSJndan her 
gün 88 çocuğa süt verilmiı 
ve 15 günde yekOn olarak 
155 kilo bedava süt daiıbl· 
mıştır. 

5 - 6 çocuta 1956 kuruş 
para yardımı yapılmıı, üç ço· 

cuja elbise, bir fakir anneye 
yiyecek ve yakacak verilmiftir. 

6 - Genel merkezi bah· 
çesindeki yüzme havuzundan 
901 çocuk iıtifade etmiftir. 

Tirkkaıa tayyare. 
leri geliyor •• 

.. lstanbul, 2 ( Huıuıi ) _ 
Turkkuşu tayyareleri, yann 
(bugün) lzmire hareket edi
yorlar. 

llubjana panayırı açlldı 
Belgrad, 2 (A.A.)-Beynel· 

milel tllubjana panayın dün 
merasimle açılmıştır. 

Freclrik Adler 
Amsterdamda tevkif 

edlldl 
Amsterdam, 2 (Radyo) _ 

Felemenk zabıtası F redrik 
Adler adlı beynelmilel komü
nisti tevkif etmiştir. 

danberi vukua gelen taarruz· lli6-:=:-~rnrır-~~----J 
lann blinçosu şudur: 

TAKViM 
Rumi· 1353 

11 maktul, 3 ü Yahudi ve 
8 i Arab, 7 yaralı. 

Kudüs, 2 (Radyo) - Filis
tinde tabrikit korkunç bir 
safhaya girmektedir. Arablar 
Yahudiler aleyhine ııkı bir 
propaganda yapmaktadırlar. 
Avrupaya ıönderilen heyet· 
ten başka Balkanlara da bir 
heyet gönderilecektir. 

Arablar b6yük bir miting 
hazırlamaktadırlar. 
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Fuardaki yaralama vak'ası Bir ecnebi söylüyor: 

Çeşmeli Bay Hasan~ ~a-Atatürk Türkiyeyi az za-
vasından vazgeçtı ' 

Refik,. O!dürmek k7,;Jiie hareket et'!ledi- manda A vrupalılaştırdı 
ğını ve sarhoş olduğunu s6yledı 

Evelki gece fuar sahasının 
arka kısmında eğlence pavi· 
yonları arasında dolaşan Çeş· 
meli B. Hasan Yiğitin, Bay 
Refik adında birisi tarafından 
bıçakla yaralandığını yazmış
tık. Vak'a hakkında aldığımız 
tafsilatı ve dün Sulhceza mah
kemesinde muhakeme edilen 
maznun B. Reliğin bu mesele 
hakkında anlattıklarını aşağıya 
yazıyoruz: 

Çeşmeli B. Hasan Yiğit, 
mezuniyetle şehrimizde bulu· 
nan Mersin cezaevi müdürü 
B. Hidayetle fuarda gezini· 
yordu. iki arkadaş, bazı pa
viyonları gezdikten sonra eğ· 
lence paviyonları arasında 
dolaşırken Çeşmeli B. Hasa
nın arkasına vurulmuştur. B. 
Hasan, bir çocuğun taş attı
ğını sanarak birdenbire arka· 
sına dönmüş: 

- Kim taş atıyor? 
Dem1ştir. Fakat ortada taş 

atan kimse olmadığım görünce 
elini ukısına doğru götürmüş, 
eline kan bulaşmca: 

- Beni vurdular. 
Diyerek uzaklara bakmış, 

bir adamın kaçtığını görmüş· 
tür. Fakat kendisine otuz adım 
kadar uzakta olan bu adamı, 
polisler elinde bıçağı olduğu 
halde yakalamışlardır. 

B. Hasan, kabasından ya· 
ralanmıştı ve kendisini vuran 
8. Refik, bıçağı bir hamlede 
dibine kadar batırmış, bıçak 
kemiğe rastlıyarak eğrilmişti. 

Ayağından kan akan B. Ha· 
san, fuardaki poliı ka.akolu
na iitmiş ve: 

- Beni vuranı görmek isti· 
yorum. Kimdir, ve niçin bu
nu yapmış? 

Demiş, karakola girince 
orada Refiği görmüştür. 
Refik, silahçı Mustafanın kar· 
deşidir. Bundan bir müddet 
evel lkiçeşmelikte hir kahve 
açmışh, bu kahvede kumar 
oynatıldığı anlaşılmış ve kah· 
vesi zabıtaca kapatılmıştı. 

B. Refik, ıabıtaya verdiii 
ifadede: 

- Bundan evel kahvemin 
kapatılmasına sebeb olan 
Çeşmeli B. Hasandır. Bundan 
muğber olarak onu vurdum, 
fakat öldiirmek istemedim, is· 
ıeydim onu da yapardım. 

Demiştir. B. Hasan, bir 
otomobili{ hastaneye gitmiş, 
yarasını sardırmış ve bir ra· 
por almıştır. Bu raporda ya-

ranın iki gün işe mani olacak 
derecede olduğu ve on gün 
sonra tekrar muayene icab 
ettiği zikrolunuyordu. Bu ra
por zabıtaya verilmiş ve hazır· 
lanan tahkikat evrakile B. Re
fik, dün müadeiumumiliğe ge
tirilmiş, oradan sulhceza mah· 
kemesine verilmiştir. Hakim; 
davacı mevkiinde bulunan B. 
Hasana ne diyeceğini sormuş, 
B. Hasan, vak'ayı yukarıda 
yazdığımız gibi anlatmış: 

- Ben bu adama hiç bir 
fenalık etmedim. Belki iyilik 
etmişimdir. Bunu yapması için 
hiç bir sebeb yoktu. Ben ge· 
zinirken arkadan gelerek hiç 
haberim olmadan bıçağını ge
)işi güzel sallamış, beni yara
lamıştır. Bıçak, kabama sap· 
lanmıştır. Fena bir yerime 
gelse idi beni öldürebilirdi. 
Fakat ben davacı değilim, 

davam yoktur. Tazminat ta is
mıyorum. 

Demiş, hakim, Refiğe, ne 
diyeceğini ve bu yaralama 
vak'asmı niçin yaptığını sor· 
muş, Refik te şu sözleri söy· 
lem iştir: 

- Ben sarhoştum, ne yap· 
tığımı bilmiyorum. Çeşmeli 
B. Hasan, benim akabeyimdir. 
Kardeşiı demektir. 

Hakim - Sarhoştun da ni
çin gidip başkasını vurmadın, 
B. Hasanı vurdun? Hem nasıl 
kardeş oluyorsunuz? Ananız, 
babanız bir mi? 

Maznun - Çeşmt!li Hasan, 
benim akabeyimdir. 

Mahkemece, maznunun tev· 
kifine, yaranın vaziyeti hak
kında kat'i rapor alınmasına 
ve Refiğin sabıkasının so
rulmasına karar verilmiş, mu· 
hakeme -4 Eylule bırakılmıştır. 

Memnu mınta
kada avlananlar 

Tahkikata Urla 
müddeiumumiliğin. 
ce devam edilecek 

Urla kazası dahilinde mem· 
nu mıntakada avlanırken ya-
kalanan tüccar B. Alyoti ile 
yedi arkadaşı hakkında Cum· 
huriyet müddeiumumiliğince 
yapılmakta olan tahkikat Urla 
müddeiumumiliğine intikal et· 
miştir. Suç, Urla kazasında 
işlendiği için tahkikata da Urla 
müddeiumumiliğince devam 
edilecektir. 

Ciizli Cihangir 
-48- Nakleden: F.Şemseddin Benlio!)lu 

içlerinde asabına en ziyade 
bakim olan birisi çakı ile çu
buklardan birini muayene etti. 
Çakı bu çubuğu kesmiye 
muktedir oldu ve kesilen yer 
iÜmÜş gibi parladı ve: 

- Eyvah, dedi, halis kur· 
şun.. Bu kadar fedakarlıkla 
topladığımız altınlar hep kur· 
şun oldu. 

- Bu kadar büyük emel· 
ler de hep yık1ldı demektir. 

Şef: 
- Mümkün değil, diye ve 

bir deli gibi haykırdı, nasıl 
olurmuş, altın altındır; kurşun 
da kurşun .. Eğer altın çubuk· 

larımızı bir sihirbaz aşırmış da 
yerine kurşun çubuk koymuşsa 
mesele yoktur. Fakat bir da
kika evel hepimiz de görmc
dak mi? Bunlar altındı. 

Vaziyet cidden mühimdi. 
Azalardan bir kısmı deli gibi 
olmuş, bir kısmı da çocuklar 
gibi ağlıyorlardı. Tröst erkanı 
nihayet, altınların kurşun ol· 
duğuna hükmettiler .. 

Şef: 
- Felaket.. F eli keti. 
Dedi. 
Fakat birden durdu. Cöz· 

ferini duvara dikti. Sanki 
orada yazılı birşeyler varmı' 

Hayatta, büyük işler yapmanın, muvaffak olma
nın, insana verdiği bir tevazu vardır. lnönünde 

bu tevazu azami derecede mevcuddur 
Adana, 2 (A.A.) - Müte

addit lskandinav gazetesinin 
muhabiri ve son zamanda 
Başvekilimiz lnönü ile mülakat 
yapmış olan İsveçli muharrir 
A. J. Fischer şehrimize gelmiş 
ve üç gün kalarak sanayi ve 
kültür müesseselerimizi tetkik 
etmiştir. Büyük bir Türk dos· 
tu olan Bay Fischer Adana
dan aynlmazdan eve) Türk 
Sözüne büyüklerimiz hakkında 
ve Türkiyede devam aden 8 
aylak görüş ve etüdleri netice
sinde edindiği intibaları anla
tan g~zel bir mülakat ver· 
miştir. 

Bay Fischer istikbalimizden 
bahseder~ en Türkiyede gör· 
düğü ileri hareketi daha evel· 
ce ziyaret ettiği Balkan mem· 
leketleriyle mukayese ederek 
demiştir ki: 

- Bu milletlerle Türkiye· 
nin en büyük farkı onlarda 
inkişaf hareketinin yavaş bir 
seyir takib etmesine mukabil 
Türkiyede reformların baş dön· 
dürücü bir sürat almış olma
sıdır. lnıana en çok şaşkınlık 
ve hayranhk veren şey, Tür· 
kiye çok sıcak bir iklimde 
parasızhk içinde insanların te
kamüle karşt gösterdiği bu 
derin sevgi ve inkişaf arzusu· 
nun ortaya koymut olduğu 
muazzam eserlerdir. Bu kana
atimi tamamiyle ifade edebil
mek için bir Türk dostu olan 
lıveç sefirinin şu sözlerini tek· 
rarhyacağım: 

Bir stepten ibaret olan eski 
,\nkaranın bugünkü modern 
Ankarayı gördükten sonra bu
rada sekizinci acaibi sebanm 
meydana gelmiı ve Türkiyede 
büyük bir mucizenin vukubul· 
muş olduğuna inanmamanm 
imkanı yoktur. 

Benim kanaatime göre, Ata
türk, tarihteki büyük adamlar 
arasında olduğu gibi bugünkü 
büyük devlet adamları arasın· 
da da en büyüğüdür. Filha
kika bugün birçok memleket
lerde de inkılib yapmış büyük 
insanlar vardır. Fakat hiçbiri 
Atatürkün yaptığım yapma· 
mıŞtır. Hiçbir memleketin bü
yüğü Atatürkün işe başladığı 
zaman içinde bulunduğu şart· 

• 
gibi baktı. 

Ve arkadaılarını o tarafa 
çekerek: 

- Buraya geliniz, hepiniz 
geliniz, dedi. Sonra buraya 
geliniz diyorum size .. 

Diye bağırdı. 
Tröst azası şefin gösterdiği 

yere koştular. Şef, duvarı par· 
mağil• gösterdi ve: 

- Okuyunuz! 
Dedi. 
Mahzende artık azami bir 

korku hüküm sürüyordu. Tröst 
erkanı, gözleri lokmasından 
fırlamış bir halde duvardan 
şu yazıları oltumıya başladılar: 

"Beşeriyete karşı cinayet 
işlediğinizi size telüarlıyorum. 
Arzın bütün altınlarını ihtikar 
yapmak için topladınız. Bu 
mahzene yığdınız. Maksadınız, 
beteriyetin kınını bu alttnlarla 

lar altında elden çtkmış bir 
vatanı kurtarmış ve bu kur· 
tulmuş harabeyi kısa bir za· 
man içinde mazi ile mukayese 
edilecek olursa bir mamure 
denilebilecek hale getirmiştir. 

Atatürk, Türkiyeyi kısa bir 
zaman içinde Avrupalılaştır· 

mıya ve kuvvetli bir devlet 
yapmıya muvaffak olmuştur. 

Atatürk tarafından bir ga
zetecinin kabul edilmesi çok 
şerefli binaenaleyh çok güç 
birşey olduğunu biliyorum. 
Fakat benim gibi Türkiyenin 
en candan dostu olan ve 
Türkiyeyi olduğu gibi iskan
dinav memleketlerine tanıtmak 
istiyen bir insan için Atatürk 
tarafından kabul edilmek ha
yatının en büyük şansıdır. Bi· 
naenaleyh bu şansı denemek
ten çekinmiyeçeğim. 

-Türk inkılabının bugüııkü 
seyrine ve sağlam adımlanna 
göre Türkiyenin ne kadar az 
bir zaman içinde Avrupanm 
herhangi büyük bir devleti 
seviyesine çıkabileceğini zan
nediyor musunuz? 

Sualine de B. Fischer şöyle 
ceYap vermiştir: 

Türk inkııabı bu ahenkle, . 
bu arzu ile ve bugünkü gibi 
bilerek Atatürk ve arkadaşla· 
rınm idaresi altında seyrine 
devam edecek ve harb gibi, 
büyük krizler gibi manialarla 
karşılaşmıyacak olursa 30·40 
sene sonra her hangi bir Av· 
rupa milleti seviyesine yükse
leceğine şüphe yoktur. 

İsveçli gazeteci, Başvekili
miz hakkındaki ihtisaslannı da 
şu suretle anlatmıştır: 

- lsveç ve Norveç sefirleri 
ve daha evelce goruşmüş 

olduğum diplomatlar bana is
met lnönünün çok değerli, 
çok sevimli büyük bir devlet 
adamı ve diplomat olduğunu 
söylemişlerdi. 

Fakat kendisile görüştükten 
sonra lnönünün, hakkında söy· 
lenHenlerden daha çok yüksek 
ve kudretli bir şahsiyet, se· 
vimli, mütevazı ve en insani 
hislerle meşbu asil bir insan 
olduğunu gördüm. 

Gezdiğim 18 memleketteki 
devlet adamları arasında onun 

emmekti. F alcat sizden büyük 
bir kuvvet olduğunu aklınıza 
ıetirmediniz. Telefonla ihtarı 
ma züldünüz. işte görüyorsu· 
nuz ki, altınlarınız kurşun ol
muştur. Bunları ihtikirsız ola· 
rak, karsız olarak yerlerine 
iadeyi kabul ediniz. bu kur· 
şunları o anda gene altın ya· 
pacağım. ,. 

Şef, boğulur gibi oldu. Ne 
yapacağım bilmiyerelc sadece: 

- Bu da ne demektir? 
Dedi. 
Azadan birisi: 
- Bu da kimdir? Böyle 

bize tahakküm kudretini ne· 
reden buluyor? 

Diye sordu. 
Fakat birden müthiş bir 

ses duyuldu, bu ses, mahzeni 
çınlatıyordu. Bu ses: 

- Teılim olacak mısınız?. 

değerinde bir in.sana rastla· 
madım. 

Hayatta büyük işler yap· 
mamn, muvaffak olmanın in
sana verdiği bir tevazu var· 
dır. lnönünde bu tevazu aza
mi derecede mevcuddur. İnönü 
hayatımın en mühim hadise· 
lerinden biri ~lan lütufkar 
davetleri esnasında bana dün
yayı alakadar eden bütün 
politika meselelerinden derin 
bir görüş ve vukufla bahset
tiler. Bu konuşmamız onun 
ne kudrette, ne emsalsiz bir 
insan, bir devlet adamı oldu· 
ğunu ispata kafi idi. Bu mü· 
lakat bana, onun yalnız büyük 
bir devlet adamı, büyük bir 
diplomat değil ayni zamanda 
nadir rasgeline.ı bir insan 
olduğunu da anlattı. Eğer 
biz gazetecilerin rasgeldiği ve 
iÖrüştüğü devlet adamları 
hep İnönü gibi olsalardı ga· 
zetecilik mesleği mevcud mes
leklerin en tatlısı ve en hoşu 
olurdu. 

Şimal memleketlerile Tür
kiye arasında bazı karakter ve 
ruh yakınlığı gören lsveçli ga· 
zeteci bu görüşünü de şu su· 
retle anlatmaktadır: 

- Bilhassa Finler ile Türk· 
ler arasında büyük bir karak
ter yakınlığı vardır. Bu ben· 
zeyiş hiç şüphesiz Finlerle 
Türkler arasında kan ve ori· 
jin akrabalığından ileri gel· 
mektedir. Finlandiyanm yaşa· 
mış olduğu inkılab ve mey· 
dana getirmiş o)duğu eserlerle 
yeni Türkiyede bugün meyda· 
na gelmekte olan muazzam 
işlerin biribirine çok benze
mekte olması bu karakter ve 
ruh benzeyişini bariz bir su• 
rette izah eder. Bunun için
dir ki Finlandiyalılar Türkiye· 
nin inkişafını büyük bir alaka 
ve sempati ile takib etmek· 
tediler. Ben, şi-ııal insanlarile 
Türkler arasındaki en büyük 
benzeyişi misafirpervcrlikJe
rinde ve civanmerdliklerinde 
buluyorum. Bu yüksek ruh 
asaletini insan lıveç ve Nor
veçin en uzak köylerinde ol
duğu gibi Anadolunun da her 
hangi bir köşesinde kolaylıkla 
bulabilir. Ben eve!ce böyle 

Çabuk bildiriniz, vakit ge· 
çiyorl. 

Dedi. 
Reis daha fazla bekle· 

meden: 
- Evet kabul ediyoruz. 
Dedi. 

-Pek ala.. Devlet ve ban
kaların altmlannı hemen tak· 
sim edecek misiniz? 

- Eveti.. 
- Zararlar da size aid de-

ğil mi? 
- Eveti. Eveti. 

Bu heyecanlı muhavere bi· 
tince, tröst erkanı derin bir 
nefes aldılar. Fakat büyük bir 
harpten çıkmış gibi yorgun ve 
bitkindiler. 

Biraz sonra şef söz aldı, ve: ' 
- Baylar, harikualade, ta

biatın fevkmde bir kuvvet 
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Bergama 
elektrik tesisatı 

31-8-1937 tarih ve 7294 
sayılı gazetenizin ikinci sahife· 
sinin 5 inci sütununun sonla
rında Bergama elektrik tesi-
satının yapılacağı ve keşiflere 
göre yeni tesisatın (5580)lira· 
ya çıkacağl bildirilmektedir. 
Halb ki mezkur tesisatın ke· 
şif bedeli (5580) lira olmayıp 
(55820) elli beş bin sekiz yüz 
yirmi liradır. 

Nafıa Vekaletinin tasdikin· 
den geçen bu keşif ile proje· 
!erine göre Bergama kasabası 
elektrik tesisatı eksiltmeye 
konmuş ve ihalesi 22-9·937 
gününde yapılacaktır. 

Eksiltme ilanına bir tes&r 
yapmamak için ( 5580 ) lira 
olarak sayın gazetenizde seh· 
ven yazıldığı anlaşılan keşif 
bedelinin elli beş bin sekiz 
yüz yirmi lira olduğunun 

tashihini rica ederim. 
Bergama belediye reisi V. 

(lmza okunamamıştır) 

lran Hariciye Nazırı 
~oskovadan hareket etti .. 

Moskova, 1 (A.A.) - İran 
Hariciye Veziri B. Samiy dün 
Moskovadan hareket etmiş ve 
istasyonda Sovyetler Birliği 
Hariciye Komiser Vekili Po
temkin, Hariciye Halk Komi· 
ser muavini Stomoniakovla İran 
ve Efganistan büyük elçileri 
tarafından selamlanmıştır. 

Bir ltalyan gemisi 
Karaya oturdu •. 

Honkong, 2 ( A.A. ) -
18,765 ton hacmindeki Conte 
Yerde adlı ltalyan gemisi de 
karaya oturmuştur. Kasırga 
yüzünden hasarı- uğramış olan 
gnmilerin miktarı yirmiyi te· 
cavüz etmektedir. ...................... 
bir misafirperverliğin ancak 
şimal memleketlerinde buluna
bileceğini zannederdim. Hal· 
buki Türkiyedc de daha faz· 
lasmı gördüm. 

Anadoluyu gezmemif olan 
bir yabancınm Türkiyeyi ve 
Türk inkılabını anlamasına 
imkan yoktur. 

B. Fischer Adana hakkın· 
daki duygularını da şu suretle 
izah etmiştir: 

-Adanada en çok nazarı dik
katimi celbeden şey şayanı 
hayret derecede ilerlemiş bir 
içtimai hayatın mevcudiyetidır. 
Sonra cenub memleketlerine 
his olan sıcak çekici bir meş· 
rebin insanı bağhyan bir kuv· 
veti var. Burada insanlar hep 
sıcak, insanın yüzüne gülen bir 
fizyonomi taşımaktadırlar. Di· 
yebiliriın ki. Adanada Ankara 
ve lstanbuldan sonra hatta 
onlarla başbaşa gittiği anla· 
şılan bir inkişaf ve garplılaş
ma hareketi var. 

önünde teslim olmak mecbu
riyetinde kaldık. Fakat kime 
teslim olduk, bunu bilmiyoruz. 
Yalnız böyle harikulade hadi· 
se ve hallerin Hindistanda 
çok olduğunu biliyorum. Bu
nun için bize hakim olan 
Kudretin de Hindistandan ve
ya bir Hindliden geldiğini 
kuvvetle sanıyorum. Altınları· 
mızın kurşun olduğu şüphe 
kabul etmiyen bir hakikattir, 
değil mi? 

Azadan en sözü geçeni: 

- Evet, dedi, fakat şimdi 
ne yapme.k fikrindesiniz?. 

- Tereddüde mahal mi 
var? Eski siyasetimize de
vam edeceğiz .. 

Fakat sözünü bitirir bitir
mez elini alnına götürdü. 

- .Son" Var -
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~ ,. Şehirden röportajlar: 

harplerin esas . va- tilliliil. Çin-Japon hal:>eri . . 
degw jJ mi?' li Şundan, bundan V~.~!Z lzmırhler 

Para 
sıtası mı, 

Almanya ıtalya ve Japonya için harb~ 
;arayalbağlı detildir ·· 

Napolyon Bonapart harb 
için en ziyade ne lazım oldu· 
ğu hakkında bir suale: 

- Evvela para, sonra para, 
sonra yine para! cevabını ver
miştir. 

Filvaki düne kadar paranın 
harbin en esaslı vasıtası oldu
ğunu kabul etmiyen diplomat, 
başkumandan ve maliyeci 
mevcud değildir. 

Ve, 1914 harbi ilan edildi· 
ği ve lngilterenin de harbe 
iştirak ettiki zaman, lngiliz 
Hariciye Nazırı Sir Edvar 
Grey de: 

- Harbi son sterlin lraza
nacaktır! Demekle parası çok 
olan tarafın galebe edeceğini 
söylemiştir. 

Bugünün harbi bir memle· 
ketin bütün menabiinden hem 
de azami şekilde istifade ile 
Y•pılabilirl Bunun için harbe 
ancak zegin bir devletin gire· 
bileceği sanılmaktadır. Fakat 
bugünün barbi o kadar pahah 
vasıtalarla yapılır ki bunların 
nıuk b·ı· · 
• ..... 1 ını nakden tediyeye 
~mkan yoktur. Ve bu nokta· 

an ParaStz harb imkanı 
başlar. 

1914 
harbinde en muktedir 

maliyeciler harbın ancak üç 

:y devam edebileceğini ve 
undan fazla müddet harb 

masraflarına d k b' .11 t ayanaca ır 

~.; e U olm~dığını söylemişler-
~. mumı harb dört sene 

dort ay sürmüştür. 
Maliyecilerin hesapl 

1 . . an yan-
ı~ mı ıdı? Hayır. 1914 har-
bınde maliyeciler mal' ·ı· , ıye ı ım 

\fe mesleğinin İcab ettirdiği her 
Çare 'h . l" b ve ı tıma ı eaaplamıılar 

fakat sade iflas faslını akılla
rına getirmemişlerdi! 

Fransa harb ilan edilir edil
mez Bank dö Franstan borç 
para almış ve bu muamele 
defalarca tekrarlanmıştı. Buna 
mukabil bir çok banknot çı
karılmıştır. Bu banknotların 
karşılığı yoktu, kıymetleri de 
ancak tabı masraflarından iba

retti! 
Fransa hükumeti ~akıa harb 

masraflarım bu suretle temin 
edebilmişti; fakat 1915 den 
itibaren frangın kıymeti düş· 
meğ, iştira kudreti azalmağa 
başlanıışbr. Bu vaziyet Fran· 
sayı iflasa sürüklüyor~u. Fran
sız maliyecileri sterim ve do
lar üzerine yaptığı uzlaşmalarla 
franga istikrar verebilmiştir. 
Fakat hakiki vaziyet mütare· 
keden sonra bütün fecaatile 
kendisini göstermiştir. Çünk~ 
frangın iflası, cebri ve gayrı 
tabii tedbirlerle bu zamana 
kadar ancak gizlenebilmi~ti: 

Bu hal, umumi harbe 1ştı
rak etmiş devletlerin hemen 
hepsinin de başından geç
miştir. 

"' * * Umumi harbin verdiği bu 
tecrübenin hala unutulmadı~ı 
anlaşılmaktadır. Japonya h.~
kiimeti de bir, iki hatta uç 
sene sürecek bir harbe göre, 
para ve hazine vaziyetini tes· ' 
bite karar vermiştir. Fakat 
Japonya iki türlü harb mas· 
rafı tediyesine mecburd~r. . 

ı _ Dahilde asker ıaşesı, 
maaşları vesaire gibi yen ile 
kabili tediye olan masraflar. 

2 - Amerikadan petrol, 

1 ul Vahap, dünkü gazetemizde Balıkc. ı, v arsin kivamet konsun, 

I 
birir.ci sahifeye geçip oturmuş. 'J r 

Kafir çocuk; bacakJarı saye· dedi,: Can/arı.·. 'cehenneme/ 
sinde, benim kendi kalemim, 

kauçuk, Afrikadan bakır gibi 
harb iptidai maddeleri mas· 
rafları ki bunlar da ancak al
tın para ile tediye olunur. 

Dahili masraflar için uzun 
düşünmeğe hacet yoktur. 
icabı ve lüzumu kadar ban
knot çıkanlır ve masraflar 
tediye olunur. Zaten yen, 931 
denberi kıymetinin üçte ikisi 
düşmüştür. Bu sebeble Japon 
diyet meclisi 3 Eyh1lde top· 
!anacak ve kambiyo, para 
kontrolu bakkında bir kanun 
layihası müzakere edecektir. 
Bu kanunla Japon parası me· 
kanizmeleri tamamen hüku
metin eline veya kontrolu al· 
tına geçecektir. 

Bir banka 3 veya 6 ay 
vade ile 100,000 yen ikraz 
ederken hükumetten müsaade 
almağa mecbur kalacaktır. 

Yani Japon milyarları teka
lifi harbiye usulüne göre, hü
kumetin oluyor demektir. 

Fakat.. Harici tediyatı al· 
tınsız tediye imkanı olacak 
mıdır? 

Harici bir istikraz ile hari· 
ci karşılamak mümkün müdür? 
Bu usul 1914 den eve) çok 
geçen .ve kullanılan bir usul
dü; fakat umumi harbden son· 
ra hatta imkansız olmuştur! 
Birleşik Amerika Avrupanın 
umumi harb borçlarmı birçok 
devletlere ödetmekte müşkü· 
ıit görmektedir. 
Şu halde, Japonlar ne ya

pacaklardır? Hiç şüphesiz Ja· 
pon altmlarını harici tediyat 
için toplamaktır. 1931 de 
Japon hükumeti bütün Japon 

kendi İmzam, kendi fotoğra- N b •ı • b t) kJ 
ftmla bir türlü giremediğim e 1 eyım a ayım, gır a a-
şu birinci sahifede, rahat ra- şıyorlarmış işte!. 
hat yer ahyor. Bu bir nevi 
imrenmedir. Keşki ben de 
kafa sporu yapacağıma, bacak 
sporu yapsaydım.. Umumi ef · 
kar da bu suretle beni göğe 
çıkarır: 

- Yok şöyle şut çekiyor, 
yok pasa gitti, yok bacağınm 
boyu şu kadar, diyerek sık 
sık konuşurdu. Ne çare ki, 
ayaklarım değil, bacaklarım 
bile yorgandan çıkalı epeyce 
olmuş .. 

• * 
* Marmara denizinde bir tah-

telbahir daha gözükmüş. Bu 
tahtelbahir, o tahtelbahir mi, 
şu mahut tahtelbahir mi, de-

ğil mi meçhul! Ancak Marmara 
denizine girip te bodrum katın
da sıçan gibi dolaştıkça, kuy· 
ruğunun faka kıstığına şimdi· 
den emin olabilir. 

O devir çoktan geçti. O 
çamlar bardak olalı, hayli za
man vardır. 

ı!ı • • 
Fuarın kapısından evvela o 

genç kadın girdi. Aarkasmdan 
da taşralı olduğu kıyafetin
den belli bir genç.. Genç ka
dın, gözlerini süzerek, gizli il· 
tifatJarile onu kendi tuzağına 
düşürmekte berdevamdı. 

Bahçeye doğru yürüdüler. 
Delikanlı yaklaştı: 
- Konuşsak.,! 
Diyebildi. Genç kadın ce

vap verdi: 
- Peki amma, biraz bira 

içelim de .. içim yanıyor. 
Birlikte bir bira paviyonu· 

nun önünde epeyce İçtiler. Genç 
kadın: 

- YürüyelimJ 
Dedi. Yürüdüler. Paviyonla

nn önünde genç kadm, sade
ce şunları söyledi: 

- Ah ne güzel şeyi.... Ben 
de isterdim bundan ... 

Zavallı delikanlı durmadan 
cüzdanını boşaltıyordu. Kadın 
nezaketli imiş, paketleri ken
disi taşıyordu. Kapıya doA-ru 
döndüler. Genç kadın: 

- Ayyyy • dedi - bira sa
hlan yerde bir paketimi unut
tum. Ben seni bekliyeyim, alıp 
geliver kuzum. 

Genç, fedakar genç koştu. 
Paket namına birşey yoktu. 
Döndü, geldi. Burada da o 
genç kadın namına birşeycik· 
ler yoktu. Yumruklarını ısırdı, 
küfür etti. Sonra kafasına 
vurdu: 

- Koca aptal 
ettin bunal.. .. 

seni, hak 
Çimdik 

altınlanna ambargo koyduku 
zaman Kore altın madenleri
nin yüzde 72 miktarı Japon· 
yaya gelmiştir. Bugün Japon· 
yada 40,000 kilo altın bulun· 
ması lazımdır. 

40,000 kilo altın büyük bir 
servet, Japon ihraç bankası· 
nın da mühim mikdarda bir 
altın stoku vardır. Fakat ne 
bu stok, ne de 40 bin kilo
luk altın bu devrin barb le· 
diyatmı karşıhyamaz. 

Vakıa Japonya hükumeti 
sanayie verdiği yeni bir isti
kamet sayesinde 1931 ıcne· 
- Sona 6 ıneı •hl/ede -

ikinci Beyler sokağından bir görünüş 
Çin - Japon harbi günden - Ne haber olacak; akşam 

güne alevleniyor. Bu arada, mektub aldım, iyilermiş. Sen 
lngiliz, Amerikan gemilerine deli misin be birader, bunu 
ve beynelmilel mmtakaya da bana soruyorsun? Domat ala· 
kah Çin, kah Japon tayyare- cak mısın sen, onu söylef.. 
lerinin bombaları düşüp du· IBak, bak şu domatal.. Ho ho 
ruyor. Kendi işleri üstünde babam, domatal .. 
kuyruğu iyice sıkışmış olan Tam bu sırada uzaktan bir 
Avrupa, şimdilik sadece ho- belediye memuru göründü, 
murdanmaktadır. Rusyaya ge· seyyar satıcı güldü: 

lince, ancak şimali Mongo- - işte bak, Japon gibi ıe· 
listana bir taarruz vukubu· liyorl. 
lursa, aradaki ittifak dolayısile, Dedi ve eşeiini sürdü. Va-
harbe iştirak etmek mecburi- purda, tanıdığım bir bayana 
yetinde kalacakmış, · vesaire sordum: 
vesa re .. ] - Çin • Japon harbi hak-

Vak.tile Rus - Japon harbi kmdaki fikriniz nedir! 
olurken, Türkiyede herkes bu - Benim mi?. Vallahi azi
hadiscyi takib edermiş .. Uzak zim, işim o kadar çok ki, böyle 
şarkın en öte noktasındaki bir harb olduğundan haber· 
muharebeler, dalJandırıla bal· dar bile değilim . . Demek ki, 
landırıla, masal ve efsane ha- harb oluyormuş ha?. Vah vah 
linde, kahvehanelerde ve ev- vah; aralarını bulsalar bari .. 
lerde söylenir, dururmuı. Vapur dönüşünde bir ku· 

Şimdiki Çin-Japon harbi de musyoncu da şunu söylüyor: 
aşatı yukarı ayni ehemmiyeti - Bizden uzak olsunlar da 
taşıdığı için, isim tasrih et- ne marifet işlerlerse işlesinler. 
memek üzere, birçok vatan- Su destisi su yolunda kırılır .. 
daş ve zevatla konuımağı ka- Japonya, gün gelecek başını 
rarlaştırdım. yiyecek .. 

ilk defa, bir garsonla ko· Balıkçı bir Yabudiye de 
sordum. Güldü: nuştum: 

-Ne dersin, bu Çin-Japon 
harbi hakkındaki düşüncen 
nedir? 

Garson şaşırdı: 
- Ne bileyim a bayım, 

gırtlaklaşıyorlannış işte .. Ben, 
dün akşam çıkan markalara 
bakıyorum .. 

Bir muharrir arkadaşa sor· 
dum: 

- Bu Çin-Japon harbi •. 
- Bırak monşer, bırak, 

insanlığın ve medeniyetin mas
karalık tarafı .. 

Bir muallim aöylüyor: 
- Bu harb ve daba doğ

rusu Japon taarruzu beni çi· 
leden çıkarıyor. Çin dediğimiz 
nesne, daha büyük bir balık 
amma, ölü bir balık.. Diğeri 
keskin, sivri dişlerle yavaş ya· 
vaş parçalayıp mideye indi· 
riyor onul 

Sokakta bir seyyar satıcıya 

- Adiyo -dedi- neme la· 
zim. Buyun yirmi okka kefal 
aldim. Okazyon mu okazyon. 
Yel keyfim yel. Benin oğlan 
satti on iki kilosunu. Ben da 
sattim, kaldi bu kadar. 

- iyi amma, sen bu Çin· 
Japon harbi hakkında hiçbir 
şey düşünmez misin? Orada 
klyamet kopuyormuş .. 

- Varsin kopsun, canlari 
cehenneme.. Bizim Filistinda 
da karmakarişiklik var. On
larin da cani çiksin. Ben bı. 
kiyorum nafakaya! 

Balıkçı, bir kefal kaldırdı: 
- Nah kefal.. Sade et. 

Mis yibi et. 

Bu vatandaşın ağzından 
laktrdı koparmak mümkün 
değildi, ayrıldı. 

Tam bu sırada tanıdık bir 
doktor geçti: 

rasgeliyorum: 
- Domal, 

bamya, biberi. 

- Hah ·dedim· iyi olacck 
hastanın ayağına hekim ken· 

taze domal, disi gelirmiş .. 

Diye avaz avaz bağırıyor. 
Ona damdan düşer gibi so· 
ruyorum: 

-Hepsi de iyi amma, Çin· 
Japon işinden ne haber? 

Zeki bir adammış, yüzüme 
dikkatle baktı, biraz sonra 
ıülümıedi: 

- Hayrola, hastan mı var? 
- Yok canım, Allah gös-

termesin .. Hani şu Çin-Japon 
harbi var ya, onun hakkında 
fikrini soracaktım. 

Omuzlarını sikti: 

-işin mi yok monşerl..Ben 
şimdi ağır bir hastaya gidiyo

- Liit/en çeviriniz -

• 
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Esir edilen gemilerin birinde yaralı 
bi~ zabit ~~~lunduğu haber alınmıştı ----1 

Uç gemı, sahıl ıstıkametin· - Geçmjş olsun arkadaş! - p d ? 

d 
·ı 1· d ş k l renses nere e. 

e ı. - amarasında. Onu bıraz e ı er ıyor u. ar ı ar sus· D d' K · 
muştu. 

Genç, güzel, korsan gibi 
giyinmiş, belinde hançeri pa· 
rıldıyan bir genç, kaptan köp· 
rüsünde duruyordu. Bir diğer 
_Jenç ona yaklaştı ve hürmetle 
sdam verdi: 

- iki de esirimiz var. Bi· 
risi, hasta ve zabit bir genç. 

- Gemiler nasıl? 

- Çok yeni ve güıel şeyler! 
Suali soran bizzat Meçhul 

Korsan Doğandı: 
- Biraz bekle, şimdi geli· 

rim .. Onlara işaret ver, yan11ş· 

sınlar, her iki gemiyi ~örmek 
islerim.. Ve bundan sonra 
ambara indi. Derinden kadın 
sesleri geliyordu.Çok geçmedi, 
Doğan tekrar geldi. Gemiler 
yanaşıyorlardı. 

- Yelkenleri indiriııizl 
Tayralar, makine gibi mun

tazam, ruzgar gibi hızlı çalı· 
şıyorlardı. Ay doğuyordu. De· 
nizin koyu karanlığının yerinde, 
şimdi şimalden gelen bir ziya 
boşluğu başlamıştı. 

- Buyurun kaptan, geçelim. 
Doğan, karşıki gemıye ge· 

çer geçmez: 
- Yaman reis ·dedi· bu 

gemileri esir aldıktan ve on· 
lara bu oyunu oynadıktan, hele 
diğer işi de işledikten sonra 
buralarda dolaşmak akılkarı 
değil amma, çekilib gitmeği de 
kendime yediremem. Venedik 
değil, yedi devlet gelse vurnş· 

mağa hazırım .. Bu denizlerde, 
sAdece ben hakim olacağım. 

Benim adım söylenecek, benim 
bayrağım dalgalanacak.. Dai
ma ihtiyath olacağız. Her za· 
man harb halinde bulunacağız. 

Emrin başüstüne kaptan. 
O hasta zabit bu ge

mide mi? 
Evet! Hem de yiğit, 

merd bir şeye benziyor .. 
- Öyle ise, ona· iyi bakın. 

Dünyada hayat hakkı, merd 
ve faziletli olanındır. Biraz 
düşündü ve sonra ilave etti: 

- Birazdan onu benim ge
miye kaldırınız, daha iyi olur. 
Göz önünde daha iyi bakılır .. 
Doğan bunu müteakıb mer· 

divenlerden ambara indi. 
- Şurada kaptanım, şu 

kamarada .. 
Yaman reisin gösterdiği yer· 

den hafif bir ışık süzülüyor
du. Doğan içeriye girdi ve: 

... ı .. ııııııa.~-----------r um. Zavallı ölecek, bu mu· 
hakkak.. Fakat teselli olsun 
diye bakıyoruz işte.. Sahih 
harb dedin de hatır.ma geldi. 
Ben, şöyle böyle bir aydan 
beri gazete okumadım. Ahvali 
alemden ne var, ne yok? 

Ne hale düştüğümü anlar· 
smız. Bir gazetecinin yüzüne 
karşı bir aydanberi gazete 
okumadığım söylemek kafi 
değilmiş gibi, bir de bir aylık 
vekayiin hulasasını istiyordu. 
Hemen elimi çeneme götür
düm. Çehremi buruşturdum: 

- Ne oluyorsun? 
Dedi. Başımı avuçlarımın 

içinde iki tarafa salladım. 
- Bir diş ağrısı ki; aman 

Allahıml.. Ve cevab bekleme· 
den yürüdüm.. ** 

- Teşekkür ederim. uyusun, diye bıraktım .. 
Birdenbire, ikisi de; Doğan, sevgilisine yaklaşır· 

- Aaan -dediler- sen .. Sen ken, tayfalar da başlarını iğe· 
ha?.. rck yavaş yavaş cekildiler, on-

Tanışmışlardı, Doğan güldü: lan başbaşa bırakmak ıçın 
- Bak, delikanlı, gene kaybolub gittiler. 

karşılaştık. Fakat bugün be· - Sonu var -
nim hasta bir misafirimsin. O ------
düşmanlığı unutalım.. Para, harblerin esas 

Aleksandır doğruldu: vasıtası mı, değil mi? 
- Unutmak kolay değildir. 

Bahusus, sen benim hem şahsi - Başı 5 inci sahifede -
düşmanımsın, hem de milli.. sindenberi kendi vasıtasile si-
Doğan bir kahkaha attı: lahlanmaktadır. Feıkat ibtidai 
- Milli mi?. Yok canını, maddelerin hepsine de malik 

ne münasebet?. Ben bir kor- değ·ildir. Bakırı, pamuğu, pet-
sanım. Venediği zaptedib ora- rolu ve kauçuğu yoktur. Ja· 
da hükümdar olmağı istemem. ponya, sanayide harici ibtidai 
Buna tenezzülüm yoktur deli- maddelere muhtaç olmaktan 
kanlı!. Bu denizler bana kafi- da kurtulmak için çalışmak· 
dir. Ben, ancak ve ancak, de· tadır. Amma henüz nikel ihti· 
nizler<le bana kaş çatan olursa yacından kurtulmuş değildir. 

onun dalına binerim. Venedik, Japonya, şimdi Japon sana-
dağlar gibi şaha kalksa, onu yiini hükumetin otoritesi altına 
ezer, yakarım delikanlı.. · almak, llalyanlar gibi Autarcie 

Aleksandr sinirlenmişti. Dir· 
seklerinin üstünde biraz daha yapmak istiyor. 3 EylUlde top· 
kalktı: lanacak Japon Diyet meclisi 

Doğan omuzlarını silkti: 
- Çok tecrübe edildi ar· 

kadaşım, çok... Haydi, bu 
bahsi kapayalım, sen rahatına 
bak.. Mademki düşman kal
makta ısrar gösteriyorsun. Sen 
bilirsin .. iyi olduktan sonra, 
kılıçlarımızı gene deneriz. 

Yaman reis, put gibi duru
yordu. Doğan geriye döner· 
ken, Yaman reis hürmetle 
iğildi. Aleksandr şaşırmış gibi 
idi. Onlar çıkmca: 

- Hayret -diye mırıldandı· 
bu nasıl insap?. Bunun bir 
korsan olabileceğine kat'iyyen 
aklım ermez. Bu, olsa olsa, 
maceraperest bir Türk şehza
desidir. Düşmanın bu kadar 
merd ve kahraman oluşu da 
fena değil.. Böyleleri ile dö· 
vüşmeği, neticede ölsem bile, 
şerefli sayarım. 

Aleksandr, Dağan hakkında 
nasıl düşünmüşse, Doğan da 
onun hakkında ayni hükmü 
vermişti: 

- Nasıl buldun Yaman reis, 
kahraman bir şey değil mi? 

- Öyle görünüyor .. 
- Görünüyor değil, öyledir. 

Ben tecrübesini yaptım. Türk 
olaydı, iyi arkadaşlık ederdik. 
Unutma, onu kaldırt.. 

- Unutmam kaptan. 
Doğan yürürken tayfalar, 

ona derin bir sevgi ve hür
metle bakıyorlardı. 

- Ganimetler nasıl çocuk· 
lar?. 

bu mesele hakkında da karar 
verecektir. 

Görülüyor ki, Japonya, Çin 
harbini yapacak, hem de da· 
bil ve harice harb masrafla
rım, bütün memleket mena· 
biini rekzisyon (tekalifi harbi· 
yeye tabi tutmak) şeklile ödi
yecekti r. 

Memleketin sermayesi, ban· 
kalan, fabrikaları, askerler gi· 
bi seferberliğe tabidirler. Ja· 
ponya bunları çalıştırıyor ve 
ihtiyaca göre, çıkardığı bank· 
notlarla da bunların hakkını 
veriyor, herşeyi kontrolu al· 
tında olduğundan ne eşya fi. 
atlerinde ve ne de kambiyoda 
bir tereffü imkanı yoktur. Bun· 
dan başka Japanya bazı ihra· 
cat mamulatını da devam et· 
tircrek yer ine göre döviz de 
elde edebilecektir. Bunlar ara
sında sun 'i ipekte vardır. 

* * * Artık sırası geldi. Para, har· 
bin esas vasıtası mıdır? Bu· 
gün para ile harbedecek mil
letler mesela İngiltere, Ame
rika ve Fransadır. 

Almanya, İtalya, Japonya 
için harb para ile kaim de
ğildir; bu devletler memleketin 
servet vesair menabiine vaz'ı· 
yed ederler ve harb açabilir
ler. Bu devletlerin çıkaracak
ları milyarlarca banknotların 
arkasında altın yoktur; dikta· 
törlerin iradesi vardır. 

Bu suretle yeni bir devir 
açılmaktadır. Evelce en fakir 

Hepsi birden bağrıştılar: devletler en sulhperver dev· 
- Senden iyi ganimet ol· letlerdi; şimdi ise fakir devlet-

maz kaptan! I er en mütecaviz ve en ziyade 
Doğan . birdenbire Yaman sulh düşmanı devletlerdir. Fa-

reise döndü: kat bu gibi devletler, bir 
- Hayır, hasta yerinde kal· harple bütün mevcudiyetlerini 

sın, fakat dediğim gibi, çok bir zar talihine bırakmış de· 
iyi bakılsın. Emrine bir tayfa .. mektirler. 
ver. Haydi yelkenlrr açılsın, •111!!!1!!~-~!IJ!llll•---•· 
sahile doğru ilerliyelim. Ba· 1 Göz ff ekİmı• 
kalım, neler olacak? 
Doğan kendi gemisine dön

düğü vakit, güvertede, güzel 
bir hayalet gözükmüştü. Kol
larını ona doğru uzattı: 

- Sevgilim!. Kiyara!.. 
- Ruhum!.. Doğanım!. 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 
7aat 1o:12 -öğlede;-$onra J 

15,30 · 17 Tele. 3434 

OORSA 
ÜzUm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
689 Jiro ve şü. 15 
523 M. J. Tarad. 14 
486 JS:. Taner 15 25 
209 U. Kurumu 12 50 
207 J. Taranto 15 
150 D. Arditi 13 
140 K. Nişli 14 
125 A. R. Üzüm. 15 50 
120 Ş. Rıza Ha. 13 50 
103 M. Arditi 14 75 
98 Ş. Remzi 15 75 
88 Ş. Bencuya 13 25 
77 Albayrak 13 
75 Paterson 15 
69 A. Fesçi o. 16 
64 T. Erman 15 50 
51 P. Paci 14 
47 Vitel 15 75 
37 S. Erkin 14 25 
45 R. Kantarcı 16 50 
41 J. Kohen 13 
39 M. B. B. T. 15 50 
34 Beşikçi o. 16 75 
34 K. izzet 16 50 
30 O. L. O. Sa. 16 50 
30 Y. t. Talat 14 
28 S. Gamel 16 
22 Kaptan Saim 15 
22 K. Akyiğit 13 7 5 
19 H. Güneş 15 50 
18 H. Alberti 17 
17 H. Börekçi 13 50 
17 T. Alişar 14 
15 Zahireci İbra. 13 50 
11 T. Diri 17 50 
1 O Horasan o. 1 S 25 
10 Ş. Alaba 12 
8 H. M. Umut. 20 50 
4 A. Maydo 17 50 
2 H. Mene. 13 50 

3834 
20120 
23954 

incir satlşları 
Çu. Alıcı K. S. 

2010 Ş. Remzi 8 
363 A. H. Nazlı 8 50 
195 F. Solari 8 
192 İzzi ve Ali 8 50 
52 H. Levi 6 75 
41 Ş. Rıza Ha. 8 
31 B. S. Alazra. 10 25 
14 A. Franko 13 
2898 

22142 
25040 

Zahire satışları 

K. S. 
19 50 
22 
20 
18 
17 50 
17 50 
17 50 
16 50 
19 
17 jQ 
20 
16 75 
15 50 
18 
18 50 
18 75 
16 75 
19 
17 25 
16 50 
15 
15 50 
16 75 
16 50 
16 75 
14 
16 
15 50 
21 
15 50 
22 
17 50 
16 50 
15 
17 50 
16 75 
12 
20 50 
17 50 
13 50 

K. S. 
13 
9 50 
9 50 
9 50 
6 75 

12 
10 25 
13 

Ç. Cinsi S. K. K. S. 
867 Buğday 5 50 6 25 
150 Arpa 3 25 
13 Nohut S 375 
24 Bakla 4 25 

107 K. D. 7 25 
1000 Kilo Yapak 58 50 
1640 ,, Kıl 49 52 50 

Süt analar 
Çocuk Esirgeme Kuru
munun hayırlı bir işi .. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, 
süt çocuğa malik birçok aile· 
lerin sütanne bulmak için 
çektikleri güçlükleri nazarı dik· 
kate alarak Basmane civarında 
.Süt damlası binasında bir (süt 
anne bulma bürosu) açmıştır. 

Sütanneye ihtiyacı olan ai· 
lelerle, sütennelik yapmağa 
talip olanlar tatil. günlerinden 
maada hergün sabah saat on
dan onüçe kadar müracaat 
edebileceklerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Ağustos ayı içinde Çocuk ba· 
kımevinde 417 hasta çocuk 
muayene ve tedavi etmiş, ilaç
larım parasız vermiştir. 

Ayrıca 67 çocuğa muhtelif 
surette yardım edilmi1tir. 
ilkokullarda ikmal 

imtihanları .. 
ilkokulların son sınıf talebe

lerinde maadasının ikmal im
tihanları bu hafta.içinde yapı· 
lacaktır. 

lzmir İkinci lr.rtı M~nıur· 
lu~undan: 

Ayş<" Sıdıka ve Mdeğiıı 

Emlak ve Eytam Bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
ban~aya ipotek eylediği İzmir· 
de ikinci kordonda eski 444/ 1 
taj 180 No.lu olan işbu ev 
Alsancak Maliye şubesinirı hu· 
lunduğu sokak içinde kaindir. 
Bodrum katı zemini plakalı 
bir sofa, sokak tarafında bir 
oda, sofanın solunda kömürlük 
ve mutbak, dip tarafta üst 
katın merdiveni altında hela 1 

cephe taraftaki merdiven al· 
tında da bir kiler, ikinci kat 
zemini plakalı küçük bir salon, 
sokak tarafında bir oda, salo
nun solunda yine bir oda, 
karşıda üçüncü katın merdi
veni, üçüncü katta ortada kü
çük bir salon, cadde tarafmda 
biri balkonlu ve biri balkon
suz iki, arka tarafta yine bir 
oda, yan tarafta bir banyo 
odası. Dördüncü kat: caddede 
taraça, arka taraf ta iki oda· 
dan ibarettir. Evin solunda 
koridor şeklinde bir aralığı 
vardır, ev kargirdir, evde elek
trik tesisatı ve kumpanya suyu 
vardır. 2600 lira kıymetinde 
olan bu gayrimenkulün mülki
yeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
bef'aya mahsus olmak şartile 
artırması 12/ 10/ 937 Salı 
günü saat 15 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile k•ymetine 
bakılmıyarak en çok artıranm 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alikadarlarm 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. 

S Eyldl ~S'l 

Belediyenin 
otobüsleri 
Ay sonunda 
lzmire getirilecek 

Belediyenin; Birincikordon· 
da işleteceği mazotlu otobüs
ler, bu ayın sonunda gelecek 
ve işletilmeye başlanacaktır. 

Belediyece şimdiden hazırlık
lara başlanmıştır. Mazotlu oto
büsler, diğer otobüslere naza· 
ran hususiyeti haiz oldukla· 
rından bu otobüslerde çalışa· 
cak şoförler için itfaiye mer· 
ker.:inde bir kurs açılacaktır. 
Kursta, bu otobüsl~ri imal 
etmekte olan fabrikadan ge· 
lecek bir Alman mütehassıs 
tarafından ders verilecek ve 
sonra şoförler imtihana tihi 
tutulacaklardır. 

İzmir birinci ıcra memur
luğundan: 

Zıya, Hasbi ve Faikin Em
lak ve Eytam bankası İzmir 
şubesine ipotek ettikleri iz
mirde lkincikordonda Akşehir 
bankası ittisalinde 72/3 numa· 
rada kain ve senelik bedeli 
icarı üçbin lira tahmin edile· 
rek idare ve işletilmesine da· 
iremizce karar verilmiş oldu
ğundan müddetin ihale tari· 
hinden başlaması şartile bir 
senelik icara verlmek üzere 
müzayedeye konulmuştur. 

Tanzifat ve tenvirat vergi
len ve % de ikibuçuk delli
liyesi ve bilcümle mukavele 
masrafları müşteriye aid olmak 
üzere açık artırması 10/9/937 
cuma günü saat 11 de daire· 
mizce icra kılınacak ve bu 
artırmada takdir edilen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşine 
alıcı çıkmazsa ikinci artırması 
16/9/937 perşembe günü ıaat 
11 de icra kılınacaktır. Müş
teriden kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde t~minat ak
çesi veya banka itibar mek
tubu alınır. Bedeli icar ilk altı 
aylık peşin ve ikinci taksiti de 
altı ayın hitamında ödenmek 
üzere iki taksitte tediye edi
lecektir. 

Müşteriler ma~azayı görüp 
gezebilirler. Fazla izahat al· 
mak istiyenler münadiye ve 
dairemizin 3717997 numaralı 
dosyasına müracaat etmelidir
ler. Müşterinin şartnameyi oku· 
muş ve lüzumlu izahatı almış 

sayılacağı cihetle almak isti
yenlerle ilişiği olanların müza
yede günü lzmir birinci icra 
dairesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 2-10-937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 37 / 1690 icra dosya numara· 
itibar mektubu ve 37 /1690 siyle satılan, yukarıda evsafı 
dosya numarasile iz. ikinci icra yazılı gayrimenkulün alıcısı is-
memurluğuna müracaatları ilan terse, Bankamızca bu gayri .. 
olunur. H. fş. No. 711 menkule konulacak kıymetin 

Emlak ve Eytam yüzde ellisine kadar umumi 
Bankasından •• şartlarımız dahilinde ikraz ya· 

pılabilir. 3037 

, ~ Küçük Harika:!' 
=> Büyük kolayh 
~ Çamura - Çukura - Kazagn 
&: : ktll"şı sigorta 
~ Yelek cebine ve el çantasına 
&: : sığar kolaylıkla taşınır. 

~ JUNIOR 
pr Ceb fenerleri 

Türkiye umumi satış lıakkı: lsmail Ômer /~n 
Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav. 
onu karııaında 



_. lzmir Koma anlığı ilanları 
JX7IT 

.. 

fzmir Mst. Mv. k. sat. el. ko. Ts. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvauntı ihtiyacı için 

295200kilo saman kapalı zarfla ınünakasaya konmuştur. 
ihalesi 16·9·937 Perşembe günü saat 16 da kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi hürgün komisyonda görülebilir· 
3 - Muhammen tutarı 5904 lira olup taminatı 452 lira 80 

kuruştur. 
4 - tsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ündi madde· 

lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz ve banka 
mektuplermı ve teklifnamelerini ihale saatinden ~n az 
bir saat evveline kadar kışlada satın alma komısyo· 
nuna vermiş bulunmaları. 29 3 8 14 

lı:mir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
Askeri okullar için iki milyon dörtyüz yedi bin ~em~k 

küçüle düğme, üç milyon kemik büyük düğme, yetm~ hm 
kemik çeket düğmesi 10 /9/ 937 cuma günü saat on beş 
otuzda lstanbulda Tophanede levazım amirliği satın alma ko· 
n1isyounda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli on sekiz bin kırk lira otuz kuruştur. 
nk teminatı bin üçyüz elli üç lira iki kuruştur. Şartname ve 

nümuneleri komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sabyılı t•· 
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ~ra er 
teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel kom2ı9s~~na vermeleri. 24 31 3 7 

lzmir Müst. Mev. Sa. Al. Ko. Reisliğinden: . . 
J - İzmir Mst. Mev. hariç kıtaatı hayvanatı ihtiyacı ıçm 

(135600) kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 16-9-937 perşembe günü saat 16,30 da kışla· 
da satın alma komisyonunda yapılacaktı~ .. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebılır · . 
3 - Muhammen tutarı (3390) lira olup teminatı 25.ıt lıra 

25 kuruştur, 
4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ~e 3 ünc~b mad<le· 

)erinde yazılı belgel.e1le ilk temınat ma uz veya 
.banka mektuplarım ihale .sa~tip,<Je ~~lad3a s:tm

1
:1ma 

b,misyonuna müracaattan. ..: . _ ·-
lımir Mat. Mv. K. ·sat. al. ko. rs. den: . 
1 - Çerk~s köyünde gösterilecek mahalde bir .Pa~y~n k1-· 

palı zarfla ihalesi 13 Eylôl 937 pazar.teıı 1ıli_nü jiaAt 

16,30 da yapılacaktır. Muha_mmen k.~şif M bedeh 30424 
lita 64 kuruştur. Şartnamesı her gun okleden evvel 
ıkoQlıisy~pda görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk 
temin._t m4tkbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü ~f4delerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale •••tından en .~ı ,bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarml Fındıklı' da ~omutanlık satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 24 29 J 8 2940 

lzmir M:st. Mv. K. sat. .at kQ. rs. den: 
Yapı iici praj yapısı lcapalı .zarf1- eksiltmeye konµıuştur. 

Kcıif tutarı (32036) lira 84 kuruştur. Keşif proje ve şartna· 
ıneleri parasile inşaat şubesiaden verilecektir. ihalesi 7 191 937 
salı günü saat t 1 dedir. Jlk teminatı 2402 lira 70 kuruştur. 
lJcailtmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2. 3 üncü maddelerinde istenen belgelerl.e birlikte teminat ve 
teJd&f mektuplarını havi zarflar ihale günü şaat ona kadar 
M. M. y_ .-. 111. k@. na :veninleı-. 18 24 26 3 2880 

fzmir Mst. Mv • .Sa. Al. Ko. dan: 
l - lzmir Mst. Mv. merkcı kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

(295200) kilo saman k~ab zarfla münakasaya ko--
nulmuştur. ihalesi 20·9·937 Pazartesi e-ünij sa~t 17 de 
kıılada yapılacaktır. Şartnameıi hergün kQmısyon~a 
görülebilir. 

2 - Muhammen tutan (5904) lira olup ilk teminatı (4S2) 
lira 80 kuruştur. 

l - Jetcklilerin ticaret odasında kayıth olması şarttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü JP&dde

lcrjnde ya.zılı belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 
mektuplarım ve teklifnamelerini ihale saatinden en a1 

bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları. 
3 8 14 18 3077 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tayyare alayı ihtiyacı için açık ek~iltmede bulunan 

ve l-9·937 Çarşamba günü ihalesı yapılacak olan 
~17000) kilo sığır etine gü_nün~e .. istekli çıkmadıtında~ 
ıhaleıi 13·9·937 Pazartesı gunu saat 17 ye bırakıl 
mışbr. Şartnamesi bergün komisyonda görülebilir: 

2 - Muhammen tutan (4760) lira olup ilk teminatı (357) 
liradır. 

3 - lıteklilerin ticaret odB1ınaa kayıth olQJ.ası şarthr. 
4 - lst~klilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mıadde· 

lerinde yazılı belgelerle teklif mektup veya b4n~' 
mektubu ile birlikte ihale günü saatinde lzmir kışlada 
ntın alma komisyonuna müracaatları. 2076 

lzmir Mıt. Mv. K. sıt. al. ka. nı. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. nıriçte bulunan kıtaat ihti~acı ~çi~ 

açık eksitmede bulunan ve 1-9-937 Çarşamba gunu 
saa- 15,30 da ihabsi yapılacak olan 42000 kilo sığır 
etine istekli çıkmadığından 13·9·937 Çarşamba günü t••t. 17 ,30 da ihalesi yapılacaktır. .Şartnamesi nergün 

2 _ Mrnısyonda görülebilir. . . 

ı. uhaınrnen tutarı (1080) lira olup ılk temmatı 756 
ıradır. 

3 - Eltıiltm . . d d k L 1 ı ıarttır. eye gırecekler tıcarct o asın a ayıt o mas 

4 - istekliler· 2 'l .. .. dd l · d an 490 sayılı kanunun 2 ve " uncu ma e e-
rın e Y8%ıh belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 
mek~uplarile birlikte ihale saatinde kışlada satın alma 
komısyonuna mu" tl 3075 

r~caa ~n: 

- N'll00140 

h~rM~.Mv.~ ~t.Al.K~~R~.~d~e~n;:-----~~1;,~;)~~~--~y~--~~-~--~-~~~~~1~-
17.9.9J'7 Cuma günli ~aat 17 J~ kışlada_ lım~t Mst. Mv. d ti eue urdu Müdürlügvu•·n-

1 · '"<.omisyonunda açık eksıltmc usulıle muna.kasaSJ ya· 
satın ama h ' • • 1 9 937 en• 

1 A d 'llu pzctesın·m • · v~ 1295 sayılı nüshasile • 
~~ aca~~I "~600~ kutu ze1tinyağlı yapr:1k doJma&ı 16000 kutu Turk Maarif Cemiyeti 
ıbarlıkekı en . ' 1t> ~ kutu ayşekadın fasulyaaı mik.tarlarmda Kız ve Erkek Talebe Yurd ı 

1 
da!. 'kl~knserveİ~ ağ·ın <tan şimdilik münakasadan kaldırıldığı Kız Talebe Yurdu • KarınaL. ta ~be kaydına başlanmıştır. 
egışı ı yapı c " · ız ısesıne ve Kız San'at Ensti· 

ilan olunur. t·· .. d 
l '' Erk '- usune evam edecek kız talebeler. 

J • MÜstahkem mevki ~:"tın ama Komis.fonunC:fan: e11; Talebe Yurdu E k k L 
zmır n d k' b. l'lcl . . . . . r e isesine, Tecim Lisesine Ür· 

1 _ Tu··men·ın Edremid ve .~e~gama a ı ı.r ı erınan ıhtı· t S , 
' • k ki k a ve an at okullarına devam ede-yacı için kapalı zarlla 50:.ı .on e me ı un ~ayn ayn k 

eksiltmeye konulmqtur. ~dr4'tDİ~in i.htiyacı 2~ ton ce erkek talebeler için açılmıştır. 
olup tahmin edilen bedd.ı 35 b~n . hradır ve ılk te- Müracaat yeri Şartlar çok ehven ve müsaittir. 
minatı 2625 liradır. Bergamanın ıhtiyacı 255 ton olup : Karantina - Köprüde Talebe yurdu-
tabmin edilen bedeli 35,700 !~ ~e Ok teminatı 2777 Telefon · 2920 1 3 3049 
lira 50 kuruştur. 

2 - Şartnamesini 157 kuruşa Edlcmiadc fiimcn sa.tın 
alma komisyonundan alına.bilir. 

3 - Eksiltme 20 Eylül 937 paurtesi ıWıü saat 11 de 
Edremid Tümen satın alma komisyonunda yapılaca· 
ğmdan teklif mektuplarının saat 10 ı kıdu komis
yona makbuz mukabilinde verilmei şartbr. Kanunun 
32 inci maddesi mucibince bu saatten 80llra verile«k 
teklif mektuplannm kabul edilmiyeeeti ilin oluaur. 1 

3 8 13 18 3016 

fzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. 
1 - Bergama kıtaatı İçin 80,000 kilo ~tır ~ti kapalı zarf 

usulile satın alınacahır. 
2 - Malm tahmin bedeli 20,000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı l.SOO liradır. 
4 - İhale 22 eylQl 937 .;arşamba aiinü saat l(i da Bcııcama 

askeri satın alma komisyonu bina~nd.a yapilacaktır. 
5 - S. eti evaafile teslim ma.hal ve wartJart 8attnaaıesindc 

yazılıdır. Şartnameler BeriamadAki alım ıatım komis· 
yJ_onundadır. 

6 - Teklif mektupları 22 eylw 937 gi.inü saat 16 ya ka· 
dar satın alma komisyonuna verilmjş olacaktır. Bu 
saatten sonra melctuplar kahul ~dilmez. 

7 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen vcsikaler 
muvakkat teminatın konuldutu zarfın içerisine kom.ı· 
lacaktır. 

8 - Komisyon lıaftanın pazartesi, çarşamba ve umutes4 
günleri açıkbr. 3 9 14 18 2964 

fzmir M~t. M.v. ~. ~· ~9. 
l ---- Bergam4 kıtq~ iqin. 430.QO.Q kilQ kWl4 ot kaptb zarf 

usume aabn ahnacakt-1, 
2 - Malın tahmin bedeli 17,200 lii&dır. 
3 - Muvakkat teminat 1'290 liradır. 
4 - ihale 22 eylul 937 çarşamba pnü saat l~de Beua· 

i 

• 
1./TE:QJE:N 

YERLi WALLAR 
4PAZARLARIH1»AN AL 

ma askeri satın alma komisyon binaSlnC!A Y.•~~caktu. 
S - K. ot evsafile teslim mahal ve şaitları @rtnamesinde ı--rı ~-::~~T'ı-~-~-------------

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım s.tım komis· zmir Birinci cra. M~mur!u.. laşmadan hanç kalırlar. 21101937 
yonundadır. t'1adan \ tarihinden itibaren şartname 

6 - Teklif aıektubiarı 22 eylul 937 günü saat ıs~ b~ Ru~b'e Faik ve Bekir Sıt- herkese açıktır. Talip olanla-
§fthn alma komisyonuna verUmiş olaçak\u. QQ ~ kınan Emlak ve Eytam Banka· nn yüzde yedi buçuk teminat 
spnra mektf:!blar pbul ed4Iıp~ amdaıı ödünç aldığı paraya akçesi veya milli bir banka 

7 - §artnameşini 4 öncü maddesinde istenilen vesikalar mukabil bankaya ipotek eyle- itibar mektubu ve 37/8013 
muvakkat teminatm konulduğu zarf içerisine konu· diği lzmirde Kestelli mahalle· dosya numarasile Birinci icra 
lacaktır. smm Başdurak sokağında memurluğuna müracaatları ilan 

8 - Komisyon ~aftanın , paµrtesi, çar~ba ve cumart~i l23/6 yeni, 155 tai sayılı ha· olunur. H. İş. No. 823 
günte:ri .-çıkttr. ~ 9 t4 ıs "2962'. ~ aeye kapıdan girilince, satda Emlak ve Eytam 

Sag" ır 'ClifSiz ve k:Qtle.r lntlelle· bir koridor üzerinde iki oda, Bankasından : 
1.arııda iki oda, küçük bir sesi mü<lürliitt:;aaenı aralık merdivenle aşağ'ıda bir 37/8013 icra dosya numa-

n il~ oda, bir mutbak ve biraz bah· rasiyle satılan, yukarıda evsafı 
uemirci ve mol>ilya çe var, bahçede hela ve kum- yazılı gayrimenkulün alıctsı is· 

f~mir ~1ırııyaka 541tır dil~ı ve körler mGeueaiode i75 lira 91nya auyu meYcuttur. 1300 terse, bankamızca bu gayri 
ücretlj demirçili~ atelye~iİ ~{lili ile 7s lirA Uçretli a:ıobilJa ve lira kıymetinde olan bu gayri· menkule konulacak kıymetin 
tahta işleri şefliği için iki ustaya ihti,ya~ •ardır. menkulün mllkiyeti açık artırma yüzde ellisine kadar umumi 

l - Tam teşkilith ~n'At mekteplerinden Cfi derecede suretile vo 844 numaralı Em- şartlarımız dahilinde ikraz ya-
mezun olmı.lc. lik ve Eytam Bankası kanunu pılabilir. 3036 

JI- Askerliğini yapmış bulunmalıc ve çalıştıf1 yerlerden iyi mucibince bir bef'aya mahsus 
biımet vcıik8s1 bulunması. olmak prtile artırması 12/10/937 m- H@ric;te müstakil atölye iflctmiı yahut reımi bmual Salı aünü saat ı 1 de ic-
büylik .an 'at miiepeael~rinde teflik, ustabqılık yap- ra dairemiz içinde yapılmak 
ımş olanlar tercihe~ alınırlar. üzere bir ay müddetle satılı

JV - Talipler çok oldutu takdirde teknik ve ganel bilgi ta konunldu. 
ilıerinden bir müsabaka açılacaktır. Bu arbrma neticesinde satış 

V - isteklilerin 20 Eylule kadar müsbet veıikaları diplo· bedeli her ne olursa olsun 
ma nitfuı bonıervis, askeri veya suretlerile müeaaese borcun ödemesi tarihi 2280 
müdürlüğüne müracaatları. 3070 3 4 numaralı kanunun mer'iyete 

IZmir Ticaret Uisesi dif ek:tör- airdiji tarihten "IOnraya müsa-

d dif olmaaı hasebile kıymetine 
lü~n en: 300J bakılmıyarak en çok artıranın 

ı - Orta okul mezunlarıııa. üzerine ihalesi yep1lacaktır. 
Teşkilatımız tamamlanarak Orta okul meıununlanoın da 1 Satış 844 numarala Emlak ve 

J..ise kısmıpııza kayt ve kabuliine baılanmıştır. Eytam Bankası kanunu hü· 
2 - Devlet ve ticaret evleri memurlanna. kümlerine göre yapılacağından 
Akşam Ticaret okulu kısmında yapılan tadilat üıerine ü- ikinci artır.ma yoktur. Satış 

ıaıııları, ayrıca muhaaebe, ticari hesap, mubaberat, daktilOıt"afi pqin pua ile olup müşteriden 
ve ecnebi lisanı kursları açılmıştır. yalnız yiı:de iki buçuk della-

Kayt ve kabul için her gün 9 dan 12 ye kadar Ticaret liye murafı almır. 
Lisesi direktörlüpne müracaat edil~eei ilii, olunur. 28 31 3 ipotek sahibi alacakhlarla 

;.I!;..:;. k • ı• • ditcr alakadarların ve itifak lzmir vakıflar uıre tor öğün- baldo sahiplerinin gayri men· 

den'• kul iizerindelci haklarını husu· 
siyle fail ve masrafa dair olan 

Mezarhkbaşmda kain 396 sayılı vakıflar ıuinosunun miis· iddialarmı iıbu ilin tarihinden 
teciri kanuni müddeti içinde kat'i tcminab vermeditinden itibaren yirmi gün içinde ev· 
yapılan ihale münfesih olmuştur. Bu gazino eaki ilin ve mü· ralu miiabitelerilc birlikte me-
zayede kaimesindeki bedel ve şerait dairesinde on bq ıün muriyetimize bildirmeleri icab 
müddetle yeniden açık artırmaya çıkanlmışbr. ihalesi 16-9-937 eder. 

Denizyolları işletme müdür· 
lüğünden: 

lzmir fuarı münasebebilc 
Ankara vapuru 

Eylfilün ikisinden itibaren 
fuarın açık bulunduğu müd
detçe otel olarak lzmirde ka· 
lacaktır. 

Bir gecelik yatak ücreti 
Birinci mevkide lüks kama· 

ra hariç 125-150 Kr. ikinci 
mevkide 90 Kr. Üçüncü mev· 
kide :JO Kr. 

Yemek ve içkiler nefis ve 
ucuzdur. 

Gemide yatmıyanlar da io
kanta ve: gazinodan istifade 
edebilirler, 

Bu müstesna fırsatı kaçırmayınız 
3056 1 3 5 

r . \ 
Kıtapçı Hüseyin 

Avni 
Her lisandan eski kitablar, sa· 

zete, mecmua ve romanlar alınır 
ve satılır. Sorulacak eual1ere veri· 
lecek cevablar için altı kuruıluk 
pul konulması lb:ımdır. Hari~ten 
liparit kabul olunur. 

iıe kitap eYi Hiearönü perşembe günü. saat on beıtedir. Aksi haJde hakları tapu si-

Vakı(Jar idaresine taliplerın müracaatları. 3073 3·7·10 c:ilinc'e malüm olmadıkça pay· '--------·----·); 
ii unıara •J..6 
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