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Akdeniz konferansına rea· 
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karaya hareket ediyorlar 
----------- ' --· 

''Varakpare,, Dün şehiri gezdiler. Bugün Ma-
'' Emirkulu,, nisalıların ~isaf iridir/er 

zihniyeti Gece, Atatiirk k61k1Jnde hasuai b·ir 
ziyafet verdiler. Geçenlci Tralcga manevrasından iki intiba 

• • • 
Den bo sütunda; geç.en gi\n Fa· 

arda sövülen ve kovalaoan ga:ıelt>ci 
arkadqlarımın maruz kaldıkları dim 
• .. lyetten babaede~ek de~lim. Çüo• 
ki o bedbahtlar g6rebildı.kleri ka· 
dar hakareti •rtık paylqamıyarak• 
geri ÇtTirmiıler ve çok ta iyi ha· 
reket etmiılerdir. 

Bıelllm asıl e6yleaıek ve nstG· 
ne parmatımı koymalı: ietedilim 
..._., •llUll'l zaman k ..... ı.tıılJlltlll 
... aibaiyet felcWir. 

O da p: 
Gneteyi bir (Tarakpıre) Te 

91P-•-w...ay1 Mr (emirkala) aanmak! 
Balhakl ...... dotraıa ita 

delildir. Hele .hbdeki gazete ve 
paeteci bllbtltaıı batka bir uı1111a 
Ye Mrribt ü'ecle .et.. bir eaerdir 
ki ._ lak6 ve a.krilD et&ttimis 
mw•uııi)ıet ..... ,.a,tinıılitdr ve 
tliyeWlirim ki kemale de erdire· 
...... 11 ........... 

• • • 
Bir ........ .,. bir poU. ... 

llJor. •n'wakla .a.. (Ulaeal Bir· 
likt ........ makiaeeimae .. 
..... , •eriyor: 

-Gue1nilı ............. . 
Uk......_yı .._,.. .......... ,._ • 
... ~ o ..-.rıt g6dne 
lttll 1 ia h.•p• .,. •bfa 91kma· 

- ..... ı•ırlalal 
•1r·s sel ae yapu; tabii eqare 

itlat. 
PGM. pllyor, vakit geçiyor, 

.u.., ......... ,. d6aap: ..:=-::=:·1 Si;yafl vaziyeti altiJıt eder;ı ihtilal 

Aydın manevraları 
mühim olacaktır 

Manevraları, Baş vekilimiz lamet 
lnönü takib edeceklerdir 

~~-----~-~-f etanbul, 7 f Hueu.t) - Birint·İ· neral lmıet İa6nii huır bıılnna· 
teorinin yedinci gönö baılamak ve caklar ve biltQn harekatı battaa 
on Oçbc6 glnlne kadar denm eonona kadar takib edecekleNlr. 
etmek bere Aydın haYalilİlıde Manenalar içha fbadiaea g• 
geDİf ordn maneYralan yapılacak· niı mikyaeta buırhldaN 'baf)an· 
tır. Bu mauenalan, mot6rise edil· mutır. 
mit kıtaatın mdbim bir kumı it- Manevralana 80D8Dda, man-
tirak edecektir. um bir geçit ttımi yapılacaktır . 

Aydın bavaliliade yapılacak ~t nemini eepedecek olu halk 
olan ba manenalar Trakya ma• içüı . bily6k tribtlnler lop edile-

• cektır. 
nevralanodan çok daha mlhim 
olacak ve tayyarelerimis de iıtirak 
edecektir. 

AJikadar mehaf ilden alınan 
son haberlere göre, Aydın hanlisi 
maoevralannda, Baıvekilimiı Ge· 
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Manevralann cereyan edeceAi 
salı.a teabit edilmiıtir. 

Manevralara, en eoa Iİıtem 
teçhizatla milcehheı topçu kıtaatı• 
mısın da iıtirak etmesi mukar
rerdir. 

Bayramı için gelenler 
gittikçe çoğalıyor 

!J Eyl41 bayramı laaarlakı.tıoa devam edilmektedir. Bepa,mua yak
ı.,. .. ldaaMbetile, ,.ıürde hammah bir faaliyet vardır. Birçok y•· 
lerde taklar 7eplmakla, blytlk binalar bayraklarla donatılmaktadır. 

9 Eyltl baynmmda balmuuk bere cinr 'lillyet ~ kaalardaa 
Jaeretler plme&e batlamıtlardır. Bu aeneki ufer alaya Ye pfi«1 reuni 
çok maamm olacak. iadrdad gfiDlerinia hatıralan ,...aılwk11r. 

Salilılide11 ıelenler 
Salihli, 7 (Ruaat) - Ralktıriıaia baıadoea Ye lpel'C1llu kola ile 

elli kifilik bir kafile. 9 Eyl41 kurtuluı bayramuula haaır bal11DJDak 
ilsen bagCbı t.mire hareket etmiftir. 

lktısadl hareketler :ıa-E: ~;;. Rus-Italyanmünasebatının 
::!~:-.::\:r::: kesilmesinden korkuluyor üzün:- ihracatında . 
.... hareketi tekrar etmek vazifaini ılk kontrol tatbıkatı 
icrada devam eyliyen memunm bu 

~::ı;:: ':..::"": ı:: İki devlet arasındaki ihtilaf,!!'aris, Londra ve Ber- On bef parti, muayene edildikten 
: =::::::- ;=..·'":!!:: lin siyasal mehafilinde derin .. akisler uyandırmıştır sonra sevkedilmiıtir 
llia araa7aaa7a aykın oldu&anu, '\ - - _. 

::,.~ biam yaaamısda y~ri Ruı notaıının metni TiJ:rk.Alman ticaret anlaıması mulate. 
dillleıd ı uılabyorum. S6zlenm • • e , a • • h bl • • 

yor. Fakat ortada degioen hir Paria, 7 (Radyo) _ Buyanın OIJ'Gfl enQ.z te iğ edılmedi 
•-iaele yok! 

Roma maalahaıgazan tarafından 
Salafana, hakaret denm edi· İtalya Hariciye Nezaretine Terilen 

.,.... Yani bu gWİflc bir gln gue· notanın metni, bu~n Moskon 
llleıiıaiai rejim aleyhine bir jurnal, gazetelerinde indpr etmlıtir. Bu 
~eriaaizi bir vatu bıiui nota ıodur: 
::r~• korkmıya bat· "So.fet Bueya, ftalya krallık 

• bflkdmeıDia naurı dikkatini ıu 
Fuvd • • noktada celbeder: 

.11-J • ali kovma ve tövme bA· 
~ IOar.du tevil edivorlar: Kardiften k6•ir yGkll ol• 
wvY eee: · rak Port-Saide gideıken Elceaire 

la - 'ledabiri inzibatiyedca do- açıklannda torpilleaea Ruı bau· 
~ My! le Mr harekete mecbur dıralı (Semirr.wpJ adla nparb, 

aıfalt yatta olarak Odeudan Ak· 

~ "Ydaıaaama ee.abını a6aJe denize gelea Ye (Skiros) adaa ci· 
ile de ı-.:~ .... Tdıgım gibi yazı vanada torpillaerek batınlan Rua 

... , ... ederim ki: M. Stalin baıubah (Bı.goea) adh npanuı; 

daha- B:'- İtiaıisde onlardan Paris, 7 (Radyo) - Dün, ROi)'• ile normal mlnamebat ha· 
.atLL-~ çogaı..~. baliba\iye) ye d liDde bulwwa İtalyanın meıuliye• 
...._ ---'""' ._alar Romada siyasi bir bi ise vu· lini macilt olacak tekilde taarru· 
ailaa7et o ... k •ardır. Ve kua ıelmiştir. Bu bidiıe, Ru.s .. uandıklan. •:ı•t a..,..mn 
--=ı- ova)q Ye 16vcılen 1 1 H _ • .ıı. --mı'ı b-'a• nltg delAille .,..._. poU. .._ Maslahatgu"zarile ta ya ar1· cau - ... -e 
taa.d'&J. biJdlaı oa -"1 •nedir Sona 6 ıncı ,.Jı: 6etle Son -.. •e ellerine hizmet ciye Nazırı Kont Ciano ara· 11• 

- • a ;,,., -'d/ede - aında olin.,tar. 

M. Massolini 
Kont Cianonun, Rus Mas· 

labatgüzarının notasını reddet• 
mesi ve Akdenizde meçhul 
tahtelbahirler tarafandan bab· 
nlan Rus vapurlan hadisesin
den ltalyanan mes'uliyet ka-

- S.1111 f ""' ltllıl/ed• -

Limanımızdan iizim ihracatı 
Üzüm ihracatının kontrolu kine fiilen baılanmı t 

hakkında lkti ... d Vekaletince .. Profesör Bade, ~·ontro-
hazırlanan nızamnıme, dün lor muavini 8. Nizım Zi 
mcr•· t L!· • • ._ ı- ya, 

. ıye mevuıne gırm1t ve KOntro or 8. Ali Emre ve 8. • 
naıamname ahkiaunm tatbi· (Sona altıncı aalaiJedeJ ~ 
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!!!~-~U~Q 
Başbakanımız İzmirde 

Ne kadar sık gt>rülilrse görfllsfla gene temiz alnının ~vimli, müba· 
rek yilafinün iıtiyakı taptaze yapr. 

Dün bir kalabalık aranndan ona bakarken, birdenbire cephelerde 
dola14n o eeki ~tuman.danı hatırladım. Güneo altında ~sm«:rleoen, ~erli 
yüzünde o gdiı · aadec~ bit memleietin -düıtüğfl felaketten doğmn, derin 
ıstıraplar beliriyordu. Ateıler, silnglller, kurıunlar, ölümler arasında bir 
bafka ifadı: ile, fakat ayni hedefe doğru baolıyan o mücadele, o hum· 
malı çalııma, o hiç dinmiyen enerji, o feragat, o dava aşkı, o millet ve 

yord aevgiai, bogıln mökemmel bir Baıbakan, tawnınıo ''e gazide bir 
diplomat, eamimi ve hararetli bir idealist, değeri paha biçilmez iyi bir 
ioıan olan ismet İnönüude hAli yaoıyor. 

Dön cephede gezen o askerin baluoları, bugGn memleketi, fabrika· 
ları, eııerleri, io yerlerini gezen bil.kil.met reisinin bakıılarından hiç 
farkaıadı. 

Dlıı onun ordulara hitab eden sesini hatırlarsınız, bugiloktl sesinin 
de ayni aıcakbk, ayni tatlılık içinde bulunduğunu anlarsınız .. 

İyi bir insan, yüksek bir vatandao ve kuvvetli bir mef kdreci ayni 
samanda mükemmel bir hükumet reisi olabilmek için, ne lazımsa, hep· 
ıini phuoda taııyor. 

Bakıştan ile, çehresi, cana yakınlığı, samimi konuşup d!!rdleşmeleri 
ile ioeana emniyet, huzur veren bu sima, tarihimizin sahifelerinde 
ebedi ve silinmez bir kıymet olarak yaoamak hakkını garb cephesi 
boylanoda nasıl kazanmııaa, bugün de ayni şekilde muhafaza ediyor. 

O, dfin bir kurtuluı hareketinin kahramanlarındandı. 
Bugün de medeni bir cemiyet, iktıııadiyatı hür, kültürü yüksek, 

milli emniyet ve hikimiyetine eahib bir devlet yaratmak istiyen kalkın· 
mamızın bütdo cibaz1arıoı idareye çalışıyor .. 

Onun diğer talihi de ·ki bir hükumet reieine doğmuo en büyük sa
adellerdendir· bu tl:l.keumez enerji ve çalıımanın neticesinde daima 
muvaff•k oluıudur. 

Varolsun! 

Faydah bir yanardaOI 
Yanardağlardan herkes kor· 

kar; bunların muzır olduğuna 
da inanmıyan yoktur. Fakat 
Sıalvador adasının Akasut li
manının üzerindeki yanardağ 
gemicilere fener hizmetini gör
mektedir! 

Bu yanardağ, her yedi da
kikada bir lav ve bir miktar 
alev fışkırtmaktadır. Geceleri 
bu hadise en mükemmel ve 
tabii bir deniz feneri hizm~ 
tini görmektedir. 
Şişmanlara mahsus bir 

mUessesel 
Amerikalılar garip adam

lardır ve fakat garabetlerinde 
bazı da çok pratik oluyorlar! 
Mesela Nevyorkta yeni bir 
müessese açılmıştır; bu mü· 
essesede giyeceğe dair herşey 
vardır; fakat... Giyeceğe dair 
herşeyin en büyükleri varciır: 
Elbisenin en büyük beden nu· 
maraları, yakalann mesela 43 
numaradan büyüğü, gömlekle
rin en kocamanı... En küçüle 
kundura 42 numaradır! 

Qu müessese, şişman insan· 
lara çok büyük bir kolaylık 
bahşetmiştir. Çünkü birçok 
ma~azalarda büyük boy giye
cek cinsleri hemen yok gi· 
bidirl 

Kardinal Paçellll 
Papahk makamının Başve· 

kili ve Hariciye Nazın demek 
olan Kardinal Paçelli, Makya
velin tam hafididir; buna şüphe 
yok. Bu zatın diplomatlıktan • 
başka bir hususiyeti daha var· 
dır: Fransızca, Almanca, lngi· 
lizce, eski Latinceyi kendi dili 
olan ltalyanca kadar mükem· 
mel bilmektedir. 

Rekorlar1n 9ahal 
Amerikada Ken Mak Boy 

adh bir adam vardır; kendisi 
hem köse hem de cücedir; bir 
zamanlar cüceler atletizminde 
relcortmandı. Şimdi 63 yaıında 
bulunan köse ve cüce, geçen 
hatta 9 uncu defa evlenmiştir. 
Bu zat ilk lcarııile üç defa 
eylet1mit ve aynlmııbr. Şiıudi 

Saime Sidi 

9 uncu nikahla aldığı kadın 
da 48 yaşındadır ve dört defa 
talik geçirmiştir. 

En genç pilotl 
Geçenlerde Nevyork tayyare 

karargahında 12 yaşmda bir 
çocuğa pilotluk vesikası veril
miştir. Adı Edvar Somer olan 
bu çocuk, aile itibarile tayya· 
recidir. Henüz on altı yaşında 
bulunan hemşiresi de usta bir 
pilottur! 
En bUyUk gardenparti 
Gardenpartilerde davetli mik· 

tarı sair davetli eğlencelerden 
çok olur. Fakat en büyük gar
denparti 22 Temmuzda Pokin
gamda verilen gardenparti ol
muştur. Buraya tam onbin 
kişi qavet edilmiştir. 

Vatani/erle Dürzü. 
ler anlaştı 

Şam, (Türksözü muhabi
rinden) - Vatanilerle Dürzü·· 
ler anlaıtı. Cebele bir Dürzü 
muhafız tayin edilmemesi yü· 
zünden çıkan ve son günler
de pek had ve tehlikeli bir 
devreye giren ihtilaf, Dürzü 
şeyhlerinin tavassutu netice
sinde halledılmiş ve büyük 
gailelerden birini olsun hal
letmek ıztırarında kalan Va
taniler, yapılan teklifleri, or· 
tasını bularak kabul etmiştir. 

Hal şeklinin Cebelidürüzde 
memnuniyetle karşılandığı, an· 
IBJmadan sonra Hasan Atra· 
ıın evinden çıkan halkın so
kaklarda havaya silahlar ata· 
rak şenlikler yapmakta olduğu 
bildirilmektedir. Gazetelerin 
haber verdığine göre anlaş
ma şudur: 

1 - Cebele dört ay müd
detle Cebel haricinden bir 
muhafız vekili tayin olunacak, 
intihabat bu muhafız vekili 
tarafından idare edilecektir. 

2 - Vatani partisi bu müd
detin hitamında Hasan Atra· 
ıın Cebele muhafız tayin edil
mesine muarız olmıyacak, Ha· 
san Atraş, mubafızlığa tayini 
kararını, kendisi iıtibaal ede
cektir. 

ANAOOLU 

Miihim:spor 
temasları 

·. . . .. -............ __ _ 
Yakında şehrimizde 

yapılacak 
lzmir, fuar münasebetiJe ya· 

kında mühim spor temaslarına 
sahne olacaktır. 

Türkiye deniz sporu, birin
cileri 10 Eylulde şehrimize 
geleceklerdir. Bu sporcular 
elli altı kişidir ve muhtelif 
spor mmtakalarına mensub· 
tırlar. 

Deniz yelkeni ve kürek 
müsabakaları 10, 11 ve 12 Ey
lulde, yüzme birincilikleri de 
16 Eylulde Karşıyakada ya· 
pılacaktır. Bu müsabakalar 
için mühim hazırlıklar vardır. 

Balkan güreşçileri de yakın· 
da lzmire gelecektir. Yunan 
güreşçilerinin Pireden bir va
purla 11 EylUlde lzmire gele
cekleri haber alınmıştır. 

Karşıyakada 
bir vak'a 

Bir kadın denize 
düştü. 

Karşıyakada A'aybeyinde 
Yıldız sokağında bir vak'a 
olmuştur. Bahçıvan B. Hay
darm karısı Bn. Hanife, sinir 
hastalığına mustariptir. Geçir· 
diği sinir buhranını müteakıb 
evinden çıkmış ve deniz ke
narında dolafırken nasılsa 
ayağı kayarak denize düş· 
müştür. Civardan yetişenler, 
kendisini kurtarmışlardır. 

Tayyarecileri miz 
/nönüne gittiler 
Pazar günü büyük hava 

gösterileri yapan Türkkuşu 
tayyarecileri, bu sabah İnönü· 
ne gitmişlerdir. Altı tayyare, 
sabahleyin şehir Üzerinde bir 
gösteri uçuşu yapmış ve mü
teakıben yoluna devam et
miştir. 

Türk Hava Kurumu lzmir 
şubesi müdürü R. Demir Şev
ki de tayyare ile lnönüne git· 
miştir. 

iskan müdii.rü 

~ 

Kültür Bakanımız bugün 
Ankaraya gidiyor --·-/zmirin ortaokul ihtiyacı için 
yerinde tedbirler alındı 

~~~~---~~~~-
Şehrim izde bulunmakta olan alınacak tedbirler üzerinde 

Kültür Bakanımız B. Saffet durulmuştur. 
Arıkan dün de İzmir kültür Müracaat eden talebe, kat'i· 
işlerile meşgul olmuş ve alın· yen mektepsiz bırakılmıyacak 
ması lazımgelen tedbirler hak· ve bunun için de öğleden evel 
kında alakadarlara emirler ve sonra olmak üzere ortaokul· 
vermiştir. larda çifte tedrisat usulü tat· 

Kültür Bakanımız, dün vila- bik olunacaktır. Liseye vuku-
yette· vali B. Fazlı Güleci zi- bulan fazla müracaat üzerine 
yaret ederek görüşmüştür. de lisede muhtelif şubeler ih· 

Faikpaşa ve Eşrefpaşa ma- das edilecek ve ihtiyaç tama-
hallelerindeki geniş arsalar men kaqılanacaktır. 

~~~~~ .... ~~~~~-
üzerinde iki yeni ortaokul 
binasının inşasına derhal baş· 
lamak için Bakanlıkça lizım
gelen tahsisat, bütçeden der· 
br l ayrılacak ve emri verile

•Cektir. 
Bu iki binanın, bu ders 

yılı başlangıcına kadar inpsı 
imkansız olduğundan ve bu 
sene ortaokullara müracaat 
eden talebe miktarı fazla bu
lunduğundan şehrimizdeki or
taokullarda çifte tedrisat usulü 
tabik edilmek suretile ihtiyaç 
karşılanacaktır. 

Yangın sahasında geniş bir 
arsa üzerinde inşa edilecek 
olan yeni lrız enstitüsü binası 
projelerini hazırlamak üzere 
Ankaradan çağmlan Macar 

Muhtelif 
tohumluklar ····-Me1Rlelıete Hr6utçe 

ithal edilecelı 
Dış memleketlerden; memle· 

ketimize itbaline miiaaJde edil
miyen, fakat müstabıiller ta
rafından aranan muhtelif to-
humların ithaline hükumetçe 
müsaade edilmiftir. Dün Zira· 
at Vekaletinden viJiyete gelen 
bir tamimde hariçten getiril· 
mek istenen karnabahar, baş
kereviz, çim, balon marulu ve 
hayvan pancarı tohumlarının 
yurda girmesinde mahzur bu-
lunmadığı bildirilmiştir. 

mütehassıs şehrimize gelmiş Zirai vaziyet 
ve etüdlerine başlamıştır. Bu 
yıl kız enstitü binasının inşa- Tütünler çok 
sına başlanacaktır. Kültür nefistir 
Bakanımız, lzmir liselerini Muhtelif yerlerden topladığı-
gezmiş ve bu Kültür müesse- mız malumata göre geçen ay 
selerimizde elde edilen neti· zarfında vilayetimizin hiç bir 
celerden memnun kalmıştır. tarafına yağmur düşmemiıtir. 

Liboratuarlardaki malzeme· Bu yıl, tütün mahsulümüz fev· 
nin noksan olduğu nazarı dik- kalide nefis olmuştur. Hiçbir 
kate alınarak bunların tamam· yerde mahsulde hastalık yok
lanması için alakadarlara emir· tur. Tütün toplama ve dizme 
Ier vermiştir. Sayın Vekil, dün işi, yakında sona erecektir. 
Erkek ve Kız Liselerile Sanat Zeytin mahsulü fevkalade 
okulu ve Kız Enstitüsü direk· iyidir. Köylü, kışlık ihtiyacım 

ambarlarına koymll§lur. Piya· 
törlerini ayn ayrı kabul ede- saya incir, üzüm gelmekte 
rek ts~ndilerile okulların ihti· ve fiatler yükselmektedir. 
yaçları hakkında görüşmüştür. 

Sayın Vekilimiz., bug.üo Baş· Baytar mUdUrU 
bakanımız. ismet lnönü ile bir- Vil~yet baytar müdürii &. 

Adil Yergök dün Urlaya git-
likte Ankaraya hareket ede- miştir. Orada göçmenlerin 

Dr. Bay Ziya Fuad.. cektir. hayvanlarını muayene ettikten 
Vilayet iskan müdürlüğüne Kükür Bakanımızın verdiği sonra ş,ebrimize dönmüştür. 

tayin edılmiş olan E•aziz lakin direktif üzerine dün öğleden · Barodaki konferans 
müdürü Dr. Bay Ziya Fuad, sonra şehrimiz Kültür direk· Üniversite eski doçentlerin· 
şehrimize gelmiş, yeni vazife. törlüfünde bir toplantı yapıl· den Sümerbank hukuk mÜfa" 
sine başlamıştır. Bay Ziya fu.. mıştır. lzmir liselerile ortaokul viri avukat doktor B. Münip 
ad, icraatçı ve çalışkan biı: direktörlerinin bulundukları bu Hayri Orküplü, lzmir baroa~· 
zattır. lzmirdeki vazifesinde toplantıya ortatedrisat umum nun davetini kabul ederek dun 
kendisine muvaffakıyetler di- müdürü B. lsmail Hakkı riya· akfamüzeri AdP,e bia11ıada 
leriz. set etmiş ve son zamanda baro salonunda bir konferaas 

Van vilayeti iskan müdür- şehrimize gelen Kültür Ba- vermiıtir. 
lüğüne tayin edilen şehrimiz kanlığı talim ve terbiye hey· Birçok avukat ve adliyecile
lskin müdürü Bay Tahsin Ak- eti üyesinden B. Hikmet rimizin. alib ile talcib etA:ik-
gün Ankaraya hareket etmiştir. Türk te iştirak eylemiştir. Top- leri lconferaoam mevzuu, ._. 

Bıçak taşımak lantıda lise ve ortaokullara Jc.,eaeli mevzuat ve mablc.ae 
lkincikordonda Abdurrah· girmek için buyıl müracaat iştihatları bakumndan DİN· 

man oğlu Şükrünün üzerinde eden fazla talebenin mektepsiz lanma. idi. Konferant, çtll İl· 
bir bıçak bulunmuştur. kalmamasını temin hususunda tif&cleli olmu§tur. ........... ~ ............................................ ~ ..... ~ ....................................... ~ ............... . 

~ lzmirlilere Müjde 

FUAR GAZöNOSU 

Büyük Varyete 
Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar k8peklerlnin hay· 

rete şayan marifetleri • dünya bisiklet şampiyonunun akllları durdu
racak cambazhkları. 

Bütün bunları göTmek i in FuaT a~inoıuna koı~I 

'' Varakpare,,, 
ı'' Emirkulu,, 

zihniyeti 
- Bal' 1 inci _,,l/de -
veaikuı Tordi&i lünıaeıetdir. 

~ . . 
• • 

Bu hiç de beklenmiyea badi· 
eeyi duyan ve gören ineuılardaıı 

buıJan oöyle de bir tefllirde bala· 
nuyorlar: 

- C,.etedlui ~--
mama. aobaamqlu. ş-.... "9ld: 
Belki Baıbakuııa tenkidleri olur, 
onu da yazıverirler? 

Bu tefeilİ 7apenlara .gazeteci
lere yapılan k6til muamele bllpo 
81Dda hak vermekle beraber· ıanu 
izah etmek ilteris: 

Btqbaba iyle bir ,.Wyt..ttir 
ki o; Tdrkiyede bdtb gueteler 
kapama dabi eöyli~ bir 
taı lıtbden dünyaya duyurtabillr. 
Ve icabıada, zamumada, duyurt• 
muıtur da. 

Ba hakikat kUfl8UMla ~u y&I• 
den tofeirleriu kıymeti elbette ki 
aıfıra iner. Fakat inmiyen, ualmı. 
yan bir silıniyet var. 

Yukarıda ıöyledipia gibi fel· 
ce uıramıı mariz, alil bir dlfbco: 

Gazeteyi (varakpare) gueteclyi 
[emirkulu) görmek zibuiyeti! 

• • • 
Amma bi& bu muym, yaai 

"varakpare,. çıkaran "emirkaUan" 
mıyıa? Bu aualia cevabım ~ 

milail gere pre, alaımw kaldın 
kaldıra verebilir ve deris ki: 

- Bis ntaa kulaJUt. V aıa.a 
ve millet upmada pseteJ.rimis te· 
ref ve ietiklilhnisiıı remsi olua 
birer bayraktır, "rarak.,_,, deptl 

Ve bizler, hiçbir MIQD k.., 
dilerinden ıGphelenilm..U.., l&eadi• 
eine hakaret edilmeaİlle a.hammll 

etmemoeiDi bilea, bad~ w-....., 
vazifesini tamr 

Elu 
• • • 

Çok doğru Te lisumunclaa da
ha a~ 1udı1&mıs bu y .. nan ltiıı
bir tirlfi tevil ve te&ir ile a.ı.. 
oac.tıoı ve mababirl.n.isin V.-. 
kalannın ellorindea alınmak aue
tile tehdid oluubilece.klerini ve 
belki de resmi tebiple1e marm 
kalacatıoı döf4nerek fimdiden liy· 
liyelim ki, yudıgıma e6sleria Mp
Iİ birer hakikattir. Ve hir uli-. 
eİllİ d.hi pli alaa ... tahamaılld· 
ma. deiilı batta ilıtiyeoa- dam 
yoktur. Hakibt bildm y..dık .... 
IDIS \le koat1ttuklenmudı1'. JIMİliiı. 

Bu yazılar, ..... ifleriai tek 
iyi bilen VS VAiD his1MIİlille hiç 
kimeeden geri kalmamatı fİu' ..U· 
nea iıaaaalemı powla llyliyeoek· 
leri eöslerila kompil'im:ıridi11. 

Bisden ~ detiJ. 
batta bu ihtimali llabdanM ptir· 
mek vehmine d#llenler utUllln! 

Hagtlar Rlff/ii ~llem 

Saau~ kalan bir • 
B. Hiisnii, 1irbtt11n ıal'

get edigor 
Karataıta Şehit Nusret ıo

kağmda 28 numaralı evde o~ 
ran B. Hüınüden bir mektul» 
aldık. Alikadar makamı... 
bu şikayeti nazarı diklr.te al
maları lazımdır. Mdctub ıuclut; 

lzmir Su Şirketi, evimdeki 
suyu kestirdi. Bunun için hiç 
bir sebeb yoktur. Evime Su 
Şirketi memuru gelib ..ate 
bakmadan, ıu sarfiyab bana 
bildirmeden, batta suyun ke
sileceğine dair ihtarneame ve-
rilmeden suyun kesilmit olm~ 
sına hayretle k1t111ladmt, it ve 
gücümü bırakarak Şirkete lca· 
dar gittim, direktör yokmUf, 
muhasebeciye meseleyi anlat· 
tım, dosyalara baktılar ve bana 
dediler ki: 

- Memurumuz gelmiı, ev
de kimseyi bulamamış. Suyu 
kestik, timdi elli kurut verir
seniz suyu tekrar b.ralanm. 

Benden babaz yere ilteni
len paraya mı. kaç gündür 
ıusuz kaldıj'tınma mı, bu Jra. 
dar azab ve iflcencıenin .. ..._ 
ıiz oluşuna mı hanfiıine ya
nayım? Niçin bu Şirketin hal-
ka bu kadar eziyet etıauiıic 
müsaatff ediliyor?" 
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-~-Nurenberg kongresi dün 
~~ımı merasimle açıldı 

A e · z kon eransına res
men davet edildik 

Eserler 
Birçok edebi eserler, mü-

sahabeler, tenkitler ve bu me
yanda hakikaten edebi dene
bilecek ve sanat kıymetleri 
kabul edilmiş romanlar, her 
sahah, her öğle veya akşam 
vakti doğub . gözlerini ancak 
yirmi dört saat açık tutabilen 
ve bunu müteakıb derhal ölen 
gazete nüshalarile beraber eri
yib, ezilib, çüı üyüb gidiyor. 

8. Hitler, milstemlekesiz bir Al
man milletininyaşamasına im

kan olmadığını söyledi 
Nurenberg, 7 (Radyo) -

Nasyonal Sosyalist Partisi se
nelik kongresi, bugün açıl
mıştır. 

bu muazzam kabulün ve bu 
coşkun tezahüratın önümüz
deki büyük günlerin bir müj
desi olduğunu yazmaktadır. 

,-~~- -

Ingi izse ·ri, ün bu husustaki notayı Bay 
uman Rifa ___ eneme~c_i~ğlun~ verdi 

lstanbul, 7 (Hususi) - f n- A • k 
giliz sefiri, (Sir Persi Loıen) giliz merı an 
öğleden sonra Hariciye Veka- 1 
!etimiz siyasi miisteşarı B. Nu- konuşma arı 
n_ıan Rifat Menemencioğlunu ·-....... -------

Gazete, bu gibi ahvalde 
bilmem kaçıncı planda yer 
tutan bir vesikadır. Fakat ge
ne o gazetedir ki, başlıbaş· 
!arına yaşıyamıyacak olan "ser
lere kendi omuzlarını vererek, 
onları, hiç olmazsa sahibleri
nin kafaları içinde kuruyub 
mahvolmaktan kurtarıyor. 

z.ıyaret etmiş ve uzun müddet Japonyanın abluka edilmesi meselesi dü. görüşmüştür. 

Alakadar mehafil, sefirle şünülüyor. Bu takdirde Japonyanın kav. 
müsteşarımız arasında cere- vetı• -'ört ayda kırılabilecektir 
Yan eden mükalemelere bü- aı 
yük ehemmiyet veriyorlar. 
. ~stanbul, 7 (Hususi) - ln

gılız sefiri Sir Persi Lorcn, 
b_ugün Hariciye Vekaletimiz 
sıyasi müsteşarı B. Numan 
~ifat Menemenci oğlu ile ikin 
cı defa olarak görüşmüş ve 
hükumetimizin, Akdeniz kon · 
f~ransın~ davet edildiğini bil
dıren bır nota vermiştir . 

Alakadar mehafilde söylen
diğine göre, müttefıklerimizden 
YunanisUın ve Romanya Ak
deniz konferansına ayni za
manda çağrılmışlardır. Her 
iki hükumet, davete icabet 
edeceklerini derhal bildirmiş
lerdir. 

Paris, 7 (A.A.) - Akde
niz konferansının davetname
leri dün alakadar devlet mer
kezlerine J?"Önderilmiştir. Yu
nanistan hemen kabu1 etmiş
tir. Davetname metni oldukça 
kısadır. Üç fıkradan mürek
keptir. 

Birinci fırka, son taarruzla
rın Akdeniz vaziyeti deva
mına müsaade edilemiyecek 
bir şekle sokmuş oldu~unu 
ve emniyetsizliğe nihayet ver
mek deniz seferlerine mü
teallik hukuku düvel kai
idelerini tarsin etmek mak· 
sadile bir konferansın toplan
ma._sı lazım gelmekte bulun
dugunu beyan etmektedir. 
I !kinci fıkra,davetin formül-
erme tahsis edilmiştir. 

Üçüncü fıkra davet edilmiş 
devletleri saymaktadır. 
. Selahiyettar mehafil Fransa 
ıle İngilterenin seri bir netice 
istihsal etmek maksadile mü
zakeratın teknik sahada cere
yan etmesini temine çalışmak 
tasavvurunda olduklarını beyan 
etmektedirler. 

Yunan sefiri 
lstanbula döndU 

Vaşington, 7 (A.A.) - Ja
ponyanın Panama ve Singa
pur yolu ile abluka edilmesi
nin Milletler Cemiyeti misa
kının 16 ncı maddesi muci
bince yapılacağı Amerikan 
Bahriye makamatında beyan 
edılmektedir. 

Maamafih lngiliz Amerikan 
görüşmelerinin Amerikayı bir 
taahhüd altına sokmaktan çok 
uzak ve Amerika milletinin 
biiyük bir ekseriyetin harbe 
aleyhtar olduğu beyan edil
mektedir. 

Vaşington, 7 (A.A.) - ln
gilterc ile Amerika arasındaki 
görüşmelerin Japonya ile Çin· 
den Şangayın tahliyesini ta
leb çerçevesi haricine çık
makta gibi görünmektedir. 
Filvaki bu görüşmelerde Ja
ponyanın Amerikan ve lngiliz 
ticaret gemilerini tehdtd et
mesi halinde iki devletin teş
riki mesaisi meselesi de mev
zu bahsolmuştur. 

( "\ 
lngiliz filosu 

--·•··---
Hayırsızada açık. 
larında bir ma

nevra yaptı 
lstanbul, 7 (Hususi) -

Limanımızda bulunmakta 
olan lngiliz /ilosu, deniz
cilerimiz erkanını da ala
rak, Hayırsızada açıkla
rında bir harp manevrası 
gapmıştl1". 

Filo, müteakıben Varna 
ve Röstence limanlarını 
ziyaret için Karadenize 
hareket etmiştir. \... _________ ./ 

Konseyde 

Resmi bir membadan bil
dirildiğine göre, Amerikanın 
lngiltcreden Uzak Şark sula
rına alta zırhlı göndermesini 
istemiş olduğu rivayet edil
mektedir. İngilizler Akdenizde 

daha mühim hadiseler oldu
ğunu ileri sürerek tereddüd 
göstermişlerdir. Amerika bah
riye makarnalı lngilterenin 
Akdenizdeki menafiinin daha 
süratli cüzütamlarla daha iyi 
bir surette himaye edilebile
ceğini söylemiştir. 

Amerikan ve lngiliz gemi
lerinin açık denizde zaptedil
mesi halinde Japonyanın ab· 
luka edilmesine müteallik bir 
proje ile yarı r~smi surette 
müzakere edilmiştir. 

Amerikan bahriye makamatı 
B. Ruzveltin Papanama ve 
Sin2"apor yolile yapılacak bir 
ablukanın 4 ay içinde japon
yanın kuvvetini kıracağı müta
leasında bulunduğunu beyan 
etmektedirler. 

Sur iyede 
İsyan ve kanlı 
çarpışmalar 

Roma, 7 (Radyo) - Suri
yeden alınan haberlere göre, 
Suriye Arabları ile Dürziler 
arasında kanlı hadiseler ol
muştur. Ölenlerin, iki yüz ve 
yaralananların da 600 kişiden 
ibaret olduğu söyleniyor. Ca
milere iltica eden kadınlarla 
çocuklar, Dürziler tarafından 
öldürülmüştür. 

f syan, gitikçe genişlemekte
dir. Kanlı müsademeler, biri
birini takib ediyor. 

Şöhretleri yapan ve yaratan, 
hatta hazan bu şöhretleri hak
sız yere kuran veya yıkan 

gene gazetedir ve bu gazete
nin husu~iyetleridir. 

Kitab, kendini doğrudan 
doğruya cemiyete verememiş 
olmak gibi elim bir şart için
dedir. 

Her eser, sütunlarında yer 
aldığı gazetenin poletiği, is
tihbarat işlerinin kuvvet ve 
intizamı, fantazi ve fıkralarının 
güzelliği, kadrosunun dolgun
luğu, evelce başlamış herhangi 
bir macera romanının tees
süs etmiş süksesi nisbetinde 

tutunuyor. Eserin kendi kıymeti, 
mutlak ve muhakkak, sonraya 
kalıyor. Gazeteyi, halkın elle
rine veren elemanlar ı asıl ki 
bu yazdıklanmsa, herhangi sa
nat eserinin okunub yaşan
ması ve yaşaması da buna 
bağlıdır. Şöhretin merdiveni 
gazete kapılarında başlar. 

Kendi mütevazı muhitleri 
içinde ağır bir kültür ve file
zofiye sahih ne sanatkarlar 
ve ediblcr vardır ki, hazırla
dıkları eserler çekmecelerde, 
dolab ve raflarda can verir .. 
Onlardan, kimsenin haberi 
yoktur. Onları 1cimse tanımaz. 
Çünkü bizim merdivene ayak 
atmamışlardır. Halbuki patro
nun burnuna girebilen ve ya
zısını ıspanak pahasına satan 
basit bir röportaj muharririni, 
bir yığın insan tanır ve okur 
ve bir gün gelir ki, cemiyet 
içinde, "filan zat., diye bir 
kıymet çıkar, gelir .. 

Amma, bu ömür muvakkat 
imiş ve o susunca, cemiyet 
onu hiç aramazmış. Doğrudur, 
fak at doğmadan ölen asıl kıy

metin vaziyeti, bundan daha 
ağır değil midir. 

Kongreyi, bizzat B. Hitler 
açmış ve bir söylev vermiştir. 

Kongreye gelen ltalyan be
yeti ile General Frankonun 
gönderdiği azalarda kongreye 
iştirak etmişlerdir. 

Kongrenin toplandığı bina, 
elli bin kişilik bir halk kütlesi 
tarafından kuşatılmıştı. 

B. Hitlerden sonra kongre 
reisi (Rodolf Von Hels), uzun 
bir söylev vermiş ve, Alman 
Alman Nasyonal Sosyalist 
partisinin yaptığı işler hak
kında uzunuzadıya izahatta 
bulunmuştur. 

Hatip; Hitlerin, Almanyayı 
ihya etmek istediğini beyan 
etmiş ve hazır bulunan Hitleri 
selamlamıştır. 

Berlin, 7 (Radyo) - Bay 
Hitlerin, bugün açılan Nuren
berg kongresinde verdiği söy· 
lev: bütün radyolarla bertarafa 
bildirilmiştir. 

Bay Hitler, Nasyonal Sos
list partisinin icraatı hakkında 
uzun izahat verdikten sonra 
Alman milletinin, yaşayabil
mesi için müstemlekelere ih
tiyacı olduğunu söylemiş, bu 
müstemlekclerin, vaktile Al
manya,. tarafından çalınmadı
ğını, bunların, behemahal ia
desi lizımgeldiğini beyan ey
miştir. 

B. Hitler, Versay muahede
sinin artık mevcud olmadrğı
nı, Alman ordusunun müsta· 
kil bir Almanyanın yaşaması 
için kafı bir istinatgah teşkil 
eylediğini ilave eylemiştir. 

B. Hitler, söylevinin sonun
da Almanyanın halya ve Ja
ponya ile münasebatından 
bahsetmiş ve Almanya-ltalya 
dostluğunun kuvvetli olduğu· 
nu kaydetmij ve bolşevikliğe 
şiddetle hücum eylemiştir. 

B. Hitlcr, (Yaşasın Alman
ya) sözlerile nutkunu bitir
miştir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Nuren
berg kongresi bütün Alman 
matbuatını meşgul etmektedir. 
Gazeteler, bu kongrenin çok 
parlak başlangıcını ve Nuren
berg şehrinin dün Hitlere yap
tığı coşkun kabulü tebarüz 
ettirmektedir. 

Volkişer Beobahter gazetesi 

Partinin gazetesi olan Der 
Fuhrer gazetesi de Nosyona! 
Sosyalistliğın iktidara geldiğin
denberi beşinci olan bu kong
renin hakiki bir halk bayramı 
olduğunu kaydey lem ektedir. 

Nurenberg, 7 (Radyo) -
Ecnebi devletlere mensub 48 
siyasi murahhas, Nurenberg 
kongresinde hazır bulunmak 
üzere buraya gelmişlerdir. 

Kongreyi takip etmek üzere 
buraya gelen matbuat mü
messilleri, 600 den fazladır. ------
Japonyanın cevabı 

notası 
Tokyo, 7 (A.A ) - Japon

yanın lngiltcreye vermiş ol
duğu cevabın metni burada 
neşredilmiştir. Bu cevabda 
simdiye kadar yapılmış olan 
tahkikatın hadiseden bir Ja
pon tayyaresinin mesul oldu
ğunu meydana çıkarmamış 
bulunduğu beyan edilmekte
dir. Maamafih mahallindeki 
tahkikata devam olunmakta
dır. Ve facianın ne gibi ahval 
ve şerait dahilinde vukua 
gelmiş olduğunu meydana 
çıkarmak için hiçbir gayret 
esirgenmiyccektir. Cevabi no
ta, fngiliz memurlarının istik
balde Japon memurları ile 
teşriki mesaide bulunacakları 
ve tehlikeli mıntakaya girmek 
niyetinde oldukları zaman 
keyfiyeti önceden Japon me
murlarına ihbar edecekleri 
ümidini izhar etmektedir. 

ihtilalciler 
Beş bin esir ·daha aldıkla

rını iddia ediyorlar .• 
Sevil, 7 (Radyo) - Gene

ral Kepo Dö Liyano, radyo 
ile bir söylev vermiş ve Pelin, 
beş bin milıs tarafından işgal 
edildiği haberini tekzip eyle
miştir. 

Havas Ajansına göre, Gi
hon cephesinde ihtilalciler beş 
bin esir daha almışlardır. 

Cumhuriyetçilerin, bazı yer
lerde ric'at ettikleri söyle
nıyor. 

B. Negrin' 
Cenevreye gidiyor 

lstanbul, 7 (Hususi)-Mezu- Yarı 
~en memleketine gitmiş olan 

unan sefiri, bugün gelmiştir. 

daimi bir aza bulun
durmak ıazım 

Yakalanan oapur 
Venizelosun ol)luna 

aidmiş 

fstanbul, 7 (Hususi) - is
panya ihtilalcilerine aid ol· 
duğu anlaşılan bir torpido 
tarafından tutulup Bilbaoya 
götürülen İngiliz bandralı 
Darltifton vapurunun, Venize
losun oğluna aid olduğu an· 
)aşılmıştır. 

Kitab çok gerilerde kaldı .. 
Her şey gazete ve mecmua
lara bağlı. 

r ' Bir kayıb 

Paris, 7 (Radyo) -Cumhu
riyetçi ispanya Başbakanı B. 
Negrin, bugün buraya vasıl 
olmuştur. Başbakan, 24 saat 
burada kalarak Fransız ricali le 
konuşacak ve müteakıben Ulus-

AN 
Günlu"k • - siyasal gazete 

Sahiı> . b 'c aşyazganı 

u Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Mü ınd~~i ne~riyat ve yazı işleri 

lllii. lla d" N 1 · nı ı üzhet Çançar 
darehaneııi : --
kmir İkin • 8 c . .l:lalk Pa:ı .. e~lcr eokağı 

Tel f· ı .tıeı bınnsı içinde 
gra • ızınır - ANADOI U 

Telefon: 2776 .. , J 

ABO 1 osıa kutusu 405 

Yıllığı 1200 NE ŞERAiTi 
ylı~ s~~tı kaylığı 700, üç 

y b uru~hır. 
a ancı memleketle . . 

abone 'Ücret" 
27

r 1 yın eenelik 
ı liradır 

Ucı yerde 5 k 
Güno • -.. uru§tur 
~ geçınıo nüshalar 2S k 
- uruştı:.r. 

ANADOLU l\JATBAASlNDA .:: 
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İstanbul, 7 (Hususi) - Ala
kadar makamlar, Uluslar Sos
yetesi konseyinde yarı daimi 
bir aza bulundurmamıza lüzum 
göstermişlerdir. Bu azalığa ki
min tayin edileceği henüz 
belli değildir. 

İstanbul muhteliti 
lzmire geliyor 

lstanbul, 7 (Hususi) - fs
tanbul muhteliti, lzmir spor
cularile maç yapmak üzere 
bugün şehrinize hareket et· 
miştir. 

Rus sporcuları 
Yetmiş kişilik bir kafile 

lstanbula geliyor 
Istanbul, 7 {Hususi) - Bu 

ayın sonunda, 70 kişilik bir 
Rus sporcu kahlesi şehrimize 
gelecektir. 

Ne doğarsa onlardan do
ğacak?. Fakat kaç yıldır 
çekilen sancılardan sonra ne 
bir yeni sima belirdi, ne de 
birşeyl.. 

Orhan Rehmi Gökçe 

'Halk Opereti 
., 

Fuar Tiyatrosunda 
Bu akşam 

Eski Hamam 
Eski Tas 

Operet 3 perde 
Orkestra· Bale , _________ ...................... .. 

Üçüncü Noter B. Tah-
sin öldü 

Senelerce Asliyeceza Reis
liğinde bulunan ve iki yıl 
önce, Üçüncü Noter iken 
hastalanarak uzun müddet 
evinden çıkmıyan B. Tahsin, 
evelki gün ölmüş ve kendi-

lar Sosyetesi konseyinde hazır 
J:>ulunmak üzere Cenevreye 
gidecektir. 

TAKViM 
sini seven büyük bir kalabalık 

1 

Rumi - 1'353 ı Arabi-1356 
ve Adliye erkanı tarafından Ağusto 26 necep 2 

cenazesi kaldırılarak asri me
zarlığa gömülmüştür. 

B. Tahsin, gerek Hakim
liği zamanında ve gerekse 
Noter iken, kendisini çok 

1 
sevdirmiş ve umumun saygı
sını kazanmıştı. Ölümü, ha-

Eylül 

t 8 t 
Çarşamba 

kiketen bir kayıb~ır. Mer- Evknt Ezan Vasnt Evkat Ezan Vnsatl 
huma rahmetler dıler, aile- 1 Güneş 9,26 4~~am 12 la 

44 sine taziyetlerimizi ıunarız. 1 ?~e . 4,51 12,20yataı l,36 20:19 
\, tr ...il =•d• 8,48 16,l llm~ok 8,SS 3,40J 
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Japonya mümessiller mec 
lisinde münakaşalar oldu Bizim hadise 

~~------..... --·----~~-
Japon başvekiline göre, komünizmin tesiratı, Şar-
ki Asyada istikrarın teessüsünü işkal etmektedir 

Biz gazeteci esnafı, hakika
ten olur şey değiliz. Herhangi 
birimizi, şurada, burada itıp 
kaksalar veya sokmasa]ar, 
hemen harekete gelir: 

Tokyo, 7 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra mümessiller 
meclisinin büdcc cr.cümeninde 
bir taraftan Hariciye Nazıra 
B. Hirota ve Bahriye Nazırı 
B. Y onai diğer taraftan Se· 
yukai fırkasının nüfuzlu aza· 
sından B. Az.uma arasında 
Hugessen meselesi hakkında 
şiddetli bir münakaşa zuhur 
etmiştir. 

B. Azuma lngiliz notası 
metninin Japon donanmasına 
karşı bir hakaret teşkil et· 
mekte olduğunu çünkü bu no· 
tanın Japon hava kuvvetlerini 
asla fark gözetmeksizin gayri 
muhariplere tecavüz etmekle 
itham etmekte bulunduğunu 
söylemiştir. 

B. Azuma Hariciye Nazırın· 
dan lngiliz notasını muvafık 
ve makul telakki edib etmedi· 
kini sormu tur. Mumaileyh ay
ni zamanda evelce malumat 
vermeksizin muharebe mınta· 
kasını geçmeğe teşebbüs etmiş 
olan lngiliz sefirinin hadiseden 
Dles'ul olup olmadığım da sor· 
muştur. 

B. Hirota tahkikatın mecra· 
sına takib etmekte olduğu ve 
taarruzun bir Japon tayyaresi 
tarafından yapılmış olduğunu 
isbat eder ortada hiçbir şey 
mevcut olmadığını beyan et· 
miıtir. 

Nazır, Japon bava kuvvet· 
lerinin gayri muhariplere te· 
cavüz etmelerinin tasavvuru 
gayri kabil birşey olduğunu 
ilive etmiştir. 

Bahriye Nazın B. Y onai 
Japon donanmasının gayri in· 
ıani hiç bir hareket irtikab 
etaıemiş olduğunu beyan et· 
miştir. 

B. Azuma bundan sonra 
Bahriye Nazırından Çine silah 
ve mühimmat nakledecek 
Üçüncü bir devlet gemilerine 
karşı ]opon donanmasının ne 
gibi tedbirler almak tasavvu· 
runda olduğunu sormuştur. 

----------ncıye, Japonyanın uhdesine dü-
şen vazifenin Şarki Asyanın 
istikrarını temin olduğunu be· 
yan etmiştir. 

Başvekil demiştir ki : 
Komünizmin tesirah bu is· 

tikrarı işkal etmektedir. Bu 
sebepten dolayıdır ki Çin hü· 
kumetinin ittihaz etmiş oldu· 
ğu hattı hareketi yeniden göz· 
den geçirmesi ve Japonyaya 

Japon Harici_qe Nazırı 
M. Flir.ola 

karşı hasmane olan siyasetin
den vazgeçmesi japonyamn 
Çin, Mançuko ve Japonya 
arasında itimad esasına müs· 
tenid bir mesai birliği vücude 
getirmek için şarki Asyadaki 
komünizm tesiratım kökünden 
imha etmesi İcab eder. 

Tokyo, 6 (A.A.) --: Şang· 
hayın şimatine fçıkarılmış olan 
Japon! ordusu S Eylul sabahı 
taarkuza geçmiştir. Ordu öğle 
vakti Şanghaym l O kilometre 
ve şimalindeki Yin Chia Cho 
mevkilerini işgal etmiştir. 

hiyettc olduğanda şüphe yok
tur. Çünkü Hariciye Nazırı 

diyette şu beyanatta bulun· 
muştur: 

lngiltere sefirinin bulundu· 
ğu otomobillin Japon tayya· 
relerinin taarruzuna uğra-

mış olduğu isbat edilme· 
dikçe Hariciye Nezareti 
Japonların Kanden gayri mu· 
hariplere taarruz etmiş ol· 
duklarına inanmakta kat'i su· 
rette imtina edecektir. 

Diğer taraftan Bahriye Na
zırı şunu ilave etmiştir. 

imparatorluk donanması er
kanının ne gibi ahval ve şe
rait dahılinde olursa olsun 
gayri insani harekette bulun
muş olmalarını tasavvur etmek 
kabil değildir. 

Kudüste 
Yeni hadiseler oldu 
Kudüs, 7 (Radyo) - Bura· 

da yeniden bir çok hadiseler 
olmuştur. Bir arap tacir, Tar· 
fak mahallesinde yahudiler 
tarafından öldürülmü tür. Hü· 
kilmet, araplar nezdinde bir 
çok otomatik silahlar elde 
etmiştir. Bu silahların nere· 
den temin edildiği henüz ma· 
lum değildir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Ankaraya gitti .. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Da
hiliye Vekilimiz Bay Şükrü 
Kaya, bugün Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Hakimlerin maaşları 
Hazirandan itibaren 

artıyor 

Ankara, 7 (Hususi) - Ad· 
Jiye Vekaleti, hakimlerin ma
aşlarını artırmak için bir ka
nun hazıalamaktadır. Bu ka· 
nun, Hazirana kadar tamam· 
lanmış olacak ve Hazirandan 
itibaren meriyet mevkiinc. gi
recektir. 

Fransız kabinesi top· 
landı .. 

- Vay bayım, bu da ne 
demek? 

Diye feryadı basarız. Bize 
ağır söz söylendi mi, bunun 
nihayet oracıkta beş, altı kişi 
tarafından duyulduğunu bil
mekliğimize rağmen, bize ağız 
açana dünya muvacehes~nde 
cevab veririz. 

Zaten bizim mesleğin tehli
keli tarafı da bu değil midir? 

O size, bir yerde, herhangi 
bir söz sarfetmiştir. Derhal 
orada cevab vermek, gazete· 
cinin yapacağı iş değildir. 
Yutuyor, hazmediyor gibi ya
pılır ve doğruca matbaaya 
gidilip kaleme yapışılınca, 
küçük kıyametin kopması da 
başlar. 

Bire elli, bire beş yüz. 
Amma, kelimeler usturlup· 

ludur, zehiri yaldızlı hap ha· 
line sokarda öyle söyleriz. 
Bir cümle içinde kullandığımız 
herhangi bir kelimeye öyle 
bir şekil veririz ki, bu tarafa 
çeksek olur, şuraya çeksek 
gider, başka türlü telakki et
sek te rıza gösterir. 

* * * Bizim meslek erbabı ile iz· 
mir polis müdürü arasında 

bir hadise geçmiş ve müdür, 
bizimkileri kovmuş, Manisa 

paviyonunun kapısını yüzle
Tİne kapayıvermiş. lstanbul· 

dan, lzmirden bir yaylım ateş 
başladı. Meslek haysiyeti mü

dafaa siperleri, harıl harıl 
kaynıyor. Dün, matbaada ga-
zete ve gazetecinin kuvveti 
konuşuluyordu. Bir arkadaş, 
şu eski hadiseyi anlattı: 

- Maruf lngiliz diplomatı 
Sir Edvard Grey, Hariciye 
Nazırı bulunduğu sırada Ti· 
mes gazetesine kızmış ve Ne· 
zaretin kapılarını, gazetenin 
istihbarat teşkilitıoa kapamış, 

Taywis sahibi bunu duyunca 
gülmüş: 

Sayfa s 

Yunan Japonya 
Vapur şirketlerile Büyük masraflara 

anlaştık katlanacak 
lstanbuJ, 7 (Hususi) - Hü- L k ondra, 7 (Radyo) - In· 

umet, ihracat mallarımızın ·ı· 1 gı ız gazete erine göre, Japon-

yucuz navlunlarla taşınması için yanın Çin seferi hasebile yap-
unan vapur şirketlerinin bir t ğ fi k 1 ı masra ar büyüktür. Buna 
ısmile anlaşmıştır. Bu anlaş· mukabil 1905 de olduğu gibi 

ma, ihracatçılar nezdinde se- hariçten istikraz akdine de 
vinç uyandırmıştır. · k 

ım an yoktur. Jnponyanm 
8 saatlik iş halen 100 milyon sterline ih-

Ankara, 7 ( Hususi ) - Jş tiyacı vardır. Bu miktar da 
dairesi, müesseselerde 8 sa· kısa sürecek bir harp içindir. 
atlik iş şeklinin tatbikine ka· Japonya bu harbin çabuk 
rar verdi. Keyfiyet, yakında biteceği kanaatindedir. 

itan edilecektir. Balkan devletleri 
J spanyol sularındaki Erkamharb reisleri Anka-

lngiliz gemileri rada toplanacaklar 
Cebelüttarık, 7 (Radyo} _ lstanbul, 1 ( Hususi ) -

Bugün, dört harb sefinesi bu- Balkan A~tantına. d_ahil dev· 
raya gelmiştir. Şimdiye kadar le!ler . erkanıharbıyeıumumiye 
lspanyol sularına gelmiş bu- r~ısl.erı, . toplantılarını 25 Bi· 
lunan lngı.liz barb ·ı . rıncıteşrınde Ankarada yapa· 

gemı erı cakla C h . b 
on beşe baliğ oluyor. r ve um urıyet ayra-

8. (Bek) bugün mımızda da ~nacaklardır. 

Parise gidiyor.. Otomobil 
Paris, 7 (Radyo) - Lehis- kazası davası 

tan Hariciye Nazırı B. Bek, , .. , k 
F H v r işi Ağırceza. ransa ariciye Nazırı lvon J" 

Delbosun daveti üzerine yarın da mahküm oldu. 
(bugün) sabah saat 10 da bu· idaresinde bulunan Parsa-2 
raya gelecektir. numaralı otomobiline fazla yük 

B. fvon Delbos, B. Bek ve yo~cu al~r~k lzmire gelir· 
şerefine bir öğle ziyafeti ve- ken dıkkatsızlık ve tedbirsizlik 
recektir. neticesi olarak Belkahve _ Ka-

lkl. memleket H . . N vakhdere mevkileri arasında 
arıcıye a· k k 

zırlan arasında mühim mev- aza çı masına ve yolcular· 
zular etrafında müzakereler dan Bay lsmailin ölmesine 
olacaktır. Bay Hüseyinin yaralanmasın~ 

sebebiyet veren şoför Cema· 
/ngi/iz kabinesi lin Ağırcezada muhakemesi 

bugün toplanacak.. sona ermiş, sekiz ay hapsine 
karar verilmiştir. Otomobilin 

Londra, 7 (Radyo) - lngi· sahipleri Parsah Ömer ve 
liz kabinesi yarın toplanacak- Muharremin de ölünün vere· 
tır. B. Çamherlayn bugün Is- sesine 600 lira ölüm tazminatı 
koçyadan Londraya dönmüş- vermeleri muvafık görülmüştür. 
müştür. Bu içtimada umumi ( 'ı 

vaziyet ve japonyanın lngiliz Kitapçı Hüseyin 
notasına verdiki cevap tetkik Avnı· 
edilecektir. 

Bu içtimada, Cenevreyc gi
decek olan murahhaslara tali
mat verilecektir. 

ÇemberlCJHn 
Londraya dölldU .. 

Londra, 7 (Radyo) - ln
giltere Başvekili B. Çember
layn, bu sabah sayfiyesinden 
buraya dönmü, ve Hariaiye 
B. Edenle uzun müddet ko-
nuşmuştur. 

Her lisandan eaki ldtablar, ga· 
zete, nıecmua ve romanlar alınır 
ve &atılır. Sorulacak ıoallere veri· 
Jecek cevahlar için altı kuruşluk 
pul konulması lazımdır. Hariçten 
eipario kabul olunur. 

Ege kitap evi Hiaarönfl 
Numara 4·6 

r Göz Hekimi ıJ 
Mitat Orel 

B. Yoani bu gibi ahval zu· 
bur etmemiş olduğunu fakat 
zuh~r etliği takdirde diplo· 
~~sı yolu ile halledileceğini 
ıoylemiştir. 

Şanghay, 6 (A.A.) - Çin· 
lıler Paoshamın ziyamı kabul 
etmemektedirler. Ancak bu 
sabah şiddetli bir mukabil 
taarruz icra etmiş olduklarını 
ve halihazırda göğüs göğüse 
muharebeler cereyan etmekte 
bulunduğunu söylemektedirler. 

Paris, 7 (Radyo} - Dün 
Bay Şotanın riyasetinde bir 
kabine içtimaı yapılmıştır. 

- Görüşürüz! -? 5 

Adres: Beyler Numan 50• 

kağı No. 23 

Minseito fırkasından B. Mo
danın sormuş olduğu suale 

;evaben Başvekil Prens Ko· 

B -0ıbakanımız bugün 
Ankaraya gidiyor 
- Baıı 1 inci sahifede -
bı Ve beledi ' . 
-.IQ ye reısıne kliıkte ailevi 
nı·..ı_Jelte huauaı bir ziyafet ver· 

1rocrdir. 

General İanıeı İnönü hu sabah 
ıaat ıo d h • 
den . a . usuei trPole şehrimiz. 
k d aynL.caklar, sanı on dokuza 

a ar Man· d 
Ank ısa a kaldıktan sonra 

araya gereceklerdir. 
aşoekil Mı h. enemenden gelen 

egeti kabul ettiler 
Baovekiı G 

dün ô~lede~ eneral İsmet İnönü, 
gelen 20 ki ili eonr~ Menemenden 
buyuı:nıuşlnr: k hır heyeti knbul 
nıize Menenı ırl.. ~eye~ Başvekili· 

en ılenn b~ 1 . • eunmu 111 urmct ennı 
u .ıı encnı b 

lerini hasreti hen ?lkmın kendi· 
nıio ve ye . e eklcdıklerioi bildir-

nı eene 
den nilmunel parnuk mııhı:ulün· 
vekil, mabeuı:r :ctinniştir. Bıış· 
Te Meııemenı·ı ç k nefitı bulm11~ 
d ı ere aey..;a . 
iıilm~lli h r:~ennio bil· 

IDittir. e1et az1111na &Öyle-

Pekin, 7 (Radyo) - Çinin 
bertarafında Japon mallarına 
boykot ilan edilmiştir. 

Şanghay, 7 ( Radyo ) -
Sanghav civarındaki köylerde, 
bombardımanlar yüzünden 
yangınlar çıkmıştır. 

Şanghay, 7 (A.A.) - Ge· 
ce bir Japon taburu Kiango· 
uana taarruz etmistir. Çinliler 
şiddetli bir mukavemet gös
termişlerdir. Fecir vakti mu
harebe hala devam ediyordu. 
Japonlann Nantaonun ÇinliJer 
tarafındau hareket üssü ittihaz 
edilmesini müteaddid defalar 
protesto etmeleri bu şehiri 
bombardıman edecekleri kor· 
kusunu uyandırmıştır. Bu ih· 
timal Frans1z mıntakası hal
kını telaşa düşürmüştür. Ufak 
bir endaht hatası bu mmta
kayı tehdit edebilir. 

Diğer taraftan beş yüz bin 
mültecinin bu mıntakayı istila 
etmesinden korkulmaktadır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Her ne 
kadar Japonyanın fngiltereye 
vermiş olduğu cevabın tefer· 
rüatı gizli tutulmakta olmasına 
lağmen bu notanın menfi mı· 

Bu içtimada Hariciye Na· 
zırı ve Bay Blum, Londra se· 
firi Bay Korben, Amiral Dar· 
lan, General Petan, ve Har· 
biye ve Bahriye ve Hava Na
zırları hazır bulunmuşlardır .. 

Fasta 
Yahudilerin evlerj taşlandı 

Paris, 7 (Radyo} - Fasla 
isyan çıkmıştır. Muhtelif kasa
balarda fili hareketler başla· 
mtştır. 

( Oca ) havalisinde kıyam 
eden Fas ahalisi, !"İtingler 
yapmışlardır. 

Rabattan gelen haberler, 
orada yahudilerin taşlandığı 
bildirilmektedir. 

/ngilizleri serbest 
bırakıyorlar 

Burgos, 7 (Radyo) - lhti· 
lalciler hükumeti, Hendayda 
bulunan lngiliz sefirine bir 
nota vererek mevkuf ve rehine 
olarak alıkonulmuş bulunan 
İngiliz tebaasını serbest bırak· 
mağa amade olduğunu bildir

miştir. 

Demiş ve derhal o gün, 
Nazırın oda hizmetçisini ça· 
ğırmış, ona, Nazırın çalışma 

tarzları hakkında sualler sor
muş. Udacı: 

- Nazırın idetidir·demiş
çok acele ve iri harflerle ya· 

zar ve hemen yazdığım süme
nin üstündeki papye buarla 
kurular. 

Gazetenin sahibi: 

- Tamam·demiş-her akşam, 
sümenin üstündeki bu kuru· 

lama kağıdını alıp bana gcti· 
receksin.. Onu nasıl olsa ata· 
cak değil misin, bize ver daha 

iyi?. işte sana şu kadar bin 
sterlinl. 

Ertesi gün de m5him bir 
hadise varmış ve nazır, ayni 
şekilde yazmış ve kağıdı ku· 
rulamış .. Buradaki yazılar ay· 
nen kurulama kağıdına çıkmış 

ve akşam Üzeri odacının ile 
Taymis gazetesine gitmiş, ga
zete ertesi gün: 

(Bu haberi, bize istihbarat 
kapılarını kapıyan lngiliz Ha· 
riciye Nezaretinin mahrem 
dosyasından ve günü gününe 
alarak veriyoruz) kaydi ile ha· 

diseyi ortaya atıvermiş. Na
zır, çileden çıkmış ve derhal 
bir tekzib yollamış. Fakat Ti· 
mes, tekzibi havi nüshada 
mahut kurulama kikıdındaki 
yazıyı, yani bizzat, Nazırın el 
yazısını klişe halinde basıve· 
rince, yelkenler aşağıyal. 

Diğer arkadaşlar işin mü
nakaşa tarafında asabileşir· 
ken, ben de hahrıma gelen 
şu tatlı fıkrayı size adlatma~ı 
daha iyi buidum. Çimdik 

Kabul saatleri: Öğleden evcl 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 :-.................. ~ .. 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

• Tdefon : ~479 

BiRiNCi 

Bursa Festivali 
Üç gün devam etmek üzere ( 10 EylQI 1937 _ .. b cuma) 

gunu aşlıyor. 

10 Eylül 1937 Cuma Dal günü 
11 Eglul 193,7 Cumartesi Su günü 
12 Eglul 1937 Pazar Deniz gu" .. d .. nu ur. 

Banyolarda, otellerde, lokantalarda te 'l"t l 
B F . ı· nzı a yapı mıştır 

ursa estıva ı gelenlere renk güz ll'k • 
lence sunacaktır. ' e 1 ve sonsuz bir et-

Bu .fırsat s.izlere eğlenceden başka: 
!arı~ şehrı Bursayı, dünya cenneti Uludakt tanıtı 

guneşı?, ayın koynunda doğup, battığı Marmarada cak ve 
maz bır gece yaşatacaktır. unutul· 

Buraa Festival komiteıi 
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lizüm ihracatında Rus-ltalyan siyasi mün 

Balkan güreş 
şampiyonlukları 

ilk kontrol tatbikatı sebatının kesilmesin 
- Başı 1 inc-i -s-ah-ifı_e_d_e ______ A_l_m-an-y-ad-a-parası bulunan den korkuluyor 
Cevdet dün geç vakte kadar ihracatçılar, dün Cumhuriyet 
çalışmışlar, ihraç edilen 15 Merkez Bankasına müracaat - Başı 1 inci sahifede ---·--Muhtelif senelerde yapılan müsa

b<ı;kalarda alınan neticeler 

parti üzümü muayene etmiş- etmişler, yeni anlaşmanın esas- but etmediği gibi tazminat Rua notasının me 
ler ve ihracatçılara üzümleri· ları hakkında izahat istemiş· dahi vermek istememesi, Mos· 

kovada derin akisler uyandır· - Başı 1 inci $a/ıi/ede nin muayene edildiği hakkın· lerdir. b" · B l h 
mışhr. sa ıttır. öy e bir ad da birer vesika vermişlerdir. Fakat Merkez Bankasının 1 --Bilindiği üzere l 929 sene· 

sindenberi Balkan güreş şanı· 
piyonlukları lstanbulda yapıl· 
makta idi. Bu şampiyonlukla
rın memleketimizi': intikali de 
enteresandır. 

Şöyle ki: 1929 senesinde 
Atinada ilk defa olarak yapıl· 
mış olan Balkan atletizm oyun· 
Jarı, Balkanlılar arasında bir 
alaka uyandırmış ve 1930 se· 
nesinde Arnavutluktan başka 
bütün Balkan memleketlerinin 
iştirakile yapılan bu müsaba
kaların arifesinde toplanmış 
olan ':alkan Spor Kongresinde 
bu oyunlarla beraber Balkan 
Güreş Birinciliği müsabakala
rının da organize edilmesi 
mevzuu bahsolmuş ise de bu 
toplantıda bulunan murahhas
ların daha ziyade atletizm ile 
alakadar olduklarından dolayı 
mesele pek iltifat görmemişti. 

Türk murahhaslarının aldık
ları salahiyete istinaden bu 
mesele üzerinde ısrar etmeleri 
üzerine Yunan Federasyonluğu 
ışı organizasyon bakımından 
tetkik ederek kabili tatbik o
lup olmadığını sene içinde 
Balkan milletlerine bildirece· 
ğini vadetmiştir. 

1931 Balkan gongresine iş

tirak eden Türk murahhasları 
daha geniş bir salahiyetle mü
cehhez oldukları için Balkan 
güreşlerinin ihdasında daha 
kuvvetle ısrar ederek başka 
bir millet tarafından Balkan 
güreşleri organize edilmediği 

takdirde Türkiyenin bu şam-
piyonayı Balkan oyunlarının tabi 
olduğu kayd ve şartlar altında 
organize etmeğe amade oldu-

• ğunu ileri sürmesi üzerine, üç 
Balkan milleti, üç muhtelif 
ıiklet sınıfına iştirake talih 
olduğu takdirde bu müsaba
kaların ihdasına ve Türkiye 
tarafından organize edilmesine 
karar verilmişti. Bunun üze· 
rine faaliyete geçen Güreş 
Federasyonu l 932 senesinde 
Romanya, Yugoslavya, Yuna· 
nistan ve Türkiyenin iştirakile 
bu müsabakaların ihdasına 

muvaffak olmuş ve o zaman· 
danberi Balkan Güreş birin· 
ciliği müsabakaları devam ede
gelmiştir. 

Bu müsabakalar sıra ile şu 
neticeleri vermiştir: 

1932 senesinde: Türkiye; 
beş birincilik, iki ikincilik, ve 
19 puanla birinci. 

Romanya: iki birincilik, üç 
ikincilik, bir üçüncülük ve 13 
puanla ikinci. 

Yugoslavya: iki ikincilik, üç 
üçüncülük ve 7 puanla üçüncü. 

Yunanistan: Üç üçüncülük 
ve 3 p ı anla dördüncü olmuş· 
}ardır. 

1933 te Bulgaristanın da bu 
müsabakalarına mukabil Ro· 
manya idari bir takım teklif
lerinin kabul edilmeyişini ileri 
sürerek müsabakalara ittirak 
etmemiş ve: 

Türkiye: Beş birincilik, iki 
üçüncülükle birinci. 

Yugoslavya: Bir birincilik, 
beş ikincilik, bir üçüncülük 
ve 14 puanla ikinci. 

Yunaniıtan~ Bir birincilik, 

ı ı 1 Paris siyasi mehafili·, iki 1933 senesinde talya hracatçılar, bu vesikayı güm- ne stanbul ve ne de zmir 
iki ikincilik, üç üçüncülük ve devlet arasındaki ihtilafın had Sovyet Rusya arasında rüke ibraz ettikten sonra, mu· şubelerine bu hususta hiçbir 
10 puanla üçüncü. bir devreye girdiğini bildir· zalanmış olan ademi teca ayene edilen kutuları vapura emir gelmediğindeu, ihracat-

Bulgaristan da: Bir iiçüncü· rnekte, Rus • İtalyan münase- misakile kabili telif değil yükletmişlerdir. çılara istenilen malumat ve 
lük ve bir puanla dördüncG Nızamnamenin muvakkat rilem~miş ve birkaç gün inti- batının inkıtaa uğraması ihti· Sovyet Rusyaya aid o 
olmuşlardı. b ld malini ileri sürmektedir. ve Rus bandrasını hamil maddesi mucibince ihraç edi- zar lazımgeldiği i irilmiştir. 

1934 tc Rumenler müsaba- JeceJc üzümlerin, bu senenin Dün muhtelif Alman firma- ltalyanm bu" yüzden dolayı lunan iki vapurun batı 
kalara gene İştirak etmemiş· rekoltesi üzerinden bir heyetçe tarından şehrimizdeki tacirlere Akdeniz konferansına iştiraki ması hadisesinde ltalya 
lerdi. Bu senenin neticeleri d .. h l'd' ' ı· tı' t h kk k t vücude getirilecek standard telgraflar gelmiş ve satış için e şup e 1 ır. mes u ıye 1 8 a u e 
şöyle olmuştu: tipler olması mecburiyeti, 15 tekliflerde bulunulması isten- Roma, 7 (Radyo) - İtalyan bulunmakla keyfiyet prote 

Türkiye: Yedi birincilik ve matbuatı, Rus gaı:etelerinin olunur. Teşrinisaniye talik edilmiştir. miştir. 
21 puanla birinci. Bu sebeple iharacatçılar sev· Son iki gün zaıfmda üzüm şiddetli neşriyatına cevap ver· Sovyet Rusya; bu gibi 

Yugoslavya: Üç ikincilik, üç kt R syanın verdı'.x.ı· nota d" J • k .. kiyatı gene kendi hususi tip· ve ıncir piyasaları biraz daha me e, u "' · tse erm te crrur etmeme 
üçüncülük ve 9 puanla ikinci. ı leri üzerinden yapacaklardir. hararetlenmiş, fiatlerde de fark nın bir maksadı mahsusa is· temenni ederken, iki hadi 

Yunanistan : iki ikincilik, üç Kontrolörler, üzümlerin için- olmuştur. tinad ettitini kaydeylemek- de medhaldar olanların 
üçüncülük ve 7 puanla üçüncü. de taş, toprak, mevaddı ecne· 

1 
aıı tedirler. detle tecziyelerini ve botu 

Bulgaristan da geçen seneye biye, lez~et ve kokularını gi· Halktn Dilekleri 1 İtalyan gazeteleri; İtalyanın mürettebatın ailelerine 
nazaran mühim bir adım ata· derecek maddeler bulunma· E.,_c_n_e_b_i_s_e_y-.-------ı Akdeniz konferansına iştirakini minat verilmesini talebeyi 
rak iki ikincilik, bir üçüncülük masına ve ihraç edilecek men için Rusyanm böylebir \..-----------ı 
almıştı. üzümlerin dokuz numaradan yahlara kolaylık.. mesele ihdas ettiği mülahaza· mukaddemdir. 

1935 senesinde yapılan dör- aşağı olmamasına dikkat ede- Bir kariimiz bildi,igor: sını yürütüyorlar. B. Ciano Fransa ve 1 
dünc:ü Balkan güreşlerine Ro- ceklerdir. Vapurlarla şehrimize gelen Paris, 7 (Radyo) - Siya· tere maslahatgüzarlarına 
manya da l·ştı' rak etıniş oldu- H h ecnebi seyyahlar lzmirde gez· sal mehafil, Rus • ltalyan ihti· yanın süratle cevab verece er i racatçı, muayenenin 1 · 
gw undaıı çok enteresan olmuş I k mek ve alışveriş etmek için lafından müteessirdir. Bu me· ıöy iyecej'i malumdur. Hal yapılması için üzüm eri utu- d B c· Akd 

T k B b 'l'k b" ellerindeki ecnebi paralarını hafı"),. Rusyanın, Rus · Fransız zır a · ıanonun ve ür iye: eş irincı ı , ır lara doldurken İktısat Vekaleti k f l S 
1 k 7 l b. · · Türk parasile de,,iştirmek İm· mı·sakı hı'la"'fına Fransayı ha- on eransı i e ovyet n ikinci i ve 1 puana mncı. k t }" ]"'ğ"' b" b ıo; d h h · b" 

on ro or u une ır eyanna· kanını bulamamaktadırlar. Ge- berdar etmeden ltalyaya nota arasın a er angı ır m 
Romanya: Bir birincilik, iki me ile müracaat edecek ve b l sebet bulunduğunu iddia 

ikincilik, üç üçüncülük ve 10 b' k ı d · ı · · çen gün, iki ecne İ, imanı· verdiğini iddia etmekte ve 
ır ontro ör gön en mesını mıza uğrıyan bir vapurdan mesi ihtimali varid değil 

puanla ikinci. istiyecektir. Kontrolör. ihra· k B k bundan dolayı ayrıca müte· Moskova, 7 (A.A.) -, çıktı tan sonra irinci ordon· k d 
Yunanistan: büyük bir te· racatçının mağaza veya depo· da bir müddet dolaşmış ve hassis görünme te ir. vestiya gazetesi, Timiri 

rakki, tekamül ve muvaffakı- suna kadar giderek kutulara sonra bir kahvenin önünde Roma, 7 (Radyo) - ltal- Sovyet vapurunun hatmi 
yet göstererek bir birincilik, yerleştirilmekte olan üzümleri durmuşlardır. Bir müddet, kah- yanın, Akdeniz konferansına hadisesini mevzuubahs ed 
iki ikincilik, iki üçüncülük ve muayene edecek, bunlardan vede oturanları seyreden bu iştirak etmiyeceği söyleniyor. bu vapurun bizzat kendi 
9 puanla Yugoslavyayı arka- beşer yüz gramlık iki nümune ecnebilere, müşteriler arasın· Berlinden gelen haberler faları tarafından batırıldı 
sında bırakmak suretile 3 üncü. alacaktır. Bu nümuneler, üç daki bir münevver, Fransızca Almanyanın da Akdeniz kon· 

5
dair İtalyan Corriera D 

Y 1 · ·k· ·k· ·ı ·k feransına iştirakini meşkuk erra gazetesinin iddiasını ugos aya ıse; ı ı ı ıncı ı , ay kontrolörlük dairesinde hitab ederek ne istediklerini 
·k· .. ·· ··ı··k 6 l d ld k göstermektedir. lünç buluyor. Ve reddi m ı ı uçuncu u ve puana muhafaza e i i ten sonra, sormuş ecnebı"ler de şu ce k ı k d 11 

' • Roma, 7 ( Radyo ) - ltal- ün o mıyaca e i lere ist dördüncü olmulşardı. Bu sene tekrar sahibine iade oluna· vabı vermişlerdir: d 1 l f 1 
b b l Yanın, Moskova sefirini geri en ta yan i osunun Bulgaristan tek ir puan i e caktır. Kontrolör, muayene ne· - Biz de sizin içtiğiniz şu · d k l k t ğ 

k Çekmesi ihtimalinden bahso· mz e orsan ı yap 1 ını almağa muvaffak olamıyara ticesinde hazırlanan üzümleri kahveden içmek istiyoruz. Fa- it ) ·ı · · S 
lunmaktadır. ayan gemı erının ovyet, 

sonuncu kalmıştı. ihracat nizamnamesi hükümle· kat üzerimizde ecnebi parası giliz ve lskandinavya va 
1936 Senesinde yapılması rine muvafık görürse ihracat- var. Tiırk parasile değiştirmek Moskova, 7 (Radyo) - Rus larımn batırılmasından m 

lazımgelen Beşinci Balkan Gü- çıya bir vesika verilecek ve için hiçbir vasıta bulamadık. notasının, İtalya tarafından red olduklarını yazarak diyor 
reş şampiyonluğu, Olimpiyat bu vesikadaki numara, o par· Münevver genç, bu ecnebi- edilmesi, Sovyet mehafilinde " ltalyan faşistleri bu 
müsabakaları münasebetile tide ı!ievkedilecek bütün kutu· leri derhal davet ederek ma· hayret uyandırmamıştır. Böyle uliyetten kurtulamıyacaklan 
1937 ye tehir edilmişti. ların üzerine damgalanacaktır. sasına oturtmuş ve kendilerine bir netice, esasen beklenmekte bi içtinap edilmiyecek c 

işte busene birinci defa ola· Muayene edilmiş üzümler kahve ikram etmiştir. Memle- idi, zira, ltalya, hiçbir zaman dan da kurtulamıyacaklard 
rak lzmirde yapılacak olan gümrükten girilirken kutular- kete seyyah celbi için her kabahatini itiraf edecek de· Pravda gazetesi de ş 
beşinci Balkan güreş şampi· daki damgalara dikkat edile- vasıtaya müracaat etmeğe asa· ğilLdi. d 

7 
(R d ) I .

1
. yazıyor: 

b k b Cek Ve bu Suretle muayene on ra, a yo -
1 
ngı ız "Eğer ltalyan noktai na yonluğu müsa a alan u mü· rıatikamızı ve eğlence, sıhhat h f l R l 

ı siyasi me a i i, us· ta yan kabul edilecek olursa A sabakalardır. zmirde busene edilmemiş üzümlerin ihracı ka- yerlerimizin propagandasına 
t l b - .. k f bı· ı olamıyacaktır. h . . k b ihtilafından dolayı mütees· nizde seyrüsefer eden ge en ernasyona uyu uar ıa· e emmıyet verır en u mese 

· sirdir. rin büyük bir kısmına men 
manına tesadüf ettirilmek üzere Birbuçuk aydanberi kursa leyi de halletmekliğimiz la- Akdeniz konferansı için in· mürettebatın kendikendile 
Şampı'yonanııı 17 18 19 ve devam eden kontrolörler, lk- d 1 

• zım ır. giltere ve Fransa tarafından batırmak hastalığına müp 
20 Eylul tarihlerinde İzmirde tısad Vekaletinden gelen emir Yunanistanda bile Pire li· birçok gayretler sarfedildiği olduklarını kabul etmek i 
Alsancak stadyomunda yapıl- üzerine dün vazifelerine baş- manına uğrıyan vapurlara Milli bir sırada başgösteren bu ha- eder. Diğer bir çok gemil 
masına Türk spor kurumu lamışlardır. Bankanın bir memuru da git- dise, vaziyeti çok müşkülleş· batması başka türlü n 
genel merkezince karar veril· * *"' mekte ve şehre çıkacak olan· tirmiştir. izah olunabilir? Bu manc 
miş bulunmaktadır. Bu müsa· Türkige-Almanga )aran dövizlerini Yunan parası Roma, 7 (A.A.) - Havas noktai nazar ltalyan faşisti 
bakaların tam bir intizam, in· Türkiye·Almaoya kliring ve ile tebdil etmektedir. Bu su- muhabirinden: nin mesuliyetlerini ispat etm 
zibat ve mükemmeliyette ol· ticaret anlaşmasının imzalan- retle şehre çıkan seyyahın, Sovyet Rusyanın ltalyadan kifi bir delil teşkil eder." 
ması için Türk spor kuru· dığı, dün şehrimizdeki alaka- sarfedecekleri parayı kolayca tazminat istiyen notasına yarı Berlin, 7 (A.A.) - Aln 
munca hiçbir fedakarlıktan bulabilmektedirler. resmi mehafilde Akdeniz kon- Ajansı bildiriyor: 

darlara bildirilmiştir. Ancak Yanan Siros adası civ-. 
çekinilmemektedir. Bu cümle- muahedenin esaslan hakkında lznıirde de bu vazifeyi Tür- feransmm torpillenmesi naza· d Jl S 
den Olarak T ürkiyede mevcud k. M k C h . t B ·ı b k 1 kt d a torpi enen ovyet vapl 

henüz hiçbir malümat gelme· ıye er ez um urıye an· rı e a ı ma a ır. hadisesinden bahseden Be 
güreş minderlerinin ve ringin miştir. kasının bir memuru pek ala Bu mehafil ltalyanın Sov· ner Tageblatt gazetesi diyot 
en iyisi, en mükemmeli İzmirde •----·------• görebilir ve Change yapabilir. yetlere verdi~i cevabm Roma T ı · · d ı lS " e ıizcının cese i e yapı 
yaptırılmış olduğu gıbi Avru- bu müsabakalarda göstermeğe Zonguldakta bir hükumetinin hattı hareketini komediya kurtarıldılc.ları id, 
pada olduğu gibi bizde de çalışacaklardır. Unutmamak irae etmekte oJduA-unu ilave olunan mürettebatın en ya. 
hakemlerin reylerini biribirle· lazımgelir ki, Türkiyenin eski amele mektebi açıldı etmektedirler. bir limana getirilmemeıi l 
rinin tesiri altında kalmaksızın güreş antrenörü Macar Raul Zonguldak, 7 (A.A.) - Ma- Diplomasi mebafil Sovyet susunda gösterilen itine' 
muhtelif renkli elektrik lam· Peter bir sene kadar Yunan denlerimizin en çok muhtaç Rusyanm notasmı .. ve ltalya· saire çocukça hareketlerdir 
baları vasıtasile verebilmeleri güreşçilerini antrene etmiştir. olduğu çavuş, başçavuş gibi nın bunu reddetmesini ciddi bunları birkaç güne kac 
için icab eden elektrik tesisat Binaenaleyh busene Balkan meslek sahibi işçi yetiştirmek bir hadise addetmektedirler. Akdeniz konferansı aydıı 
ve tertibatı da yaptırılmış bu- milletlerinin güreşçilerini her üzere Zonguldakta bir mektep Tebliğ gazetelerin son tabı· tacakbr.,. 
lunmaktadır. senekinden daha kuvvetli ve ·açıldı. Bu mektebe köylü ma· )arı çıktıktan sonra tevzi edil· Berliner Lokal Anzeiger: 

Buseneki müsabakalarda bil- tehlikeli olarak görmeğe şim · den işçilerinden az çok okur miştir. Fakat gündelik neşri- zetesi de ıöyle diyor: 
ha&sa Tiirk - Rumen güreşçi- diden hazırlanmalıyız: yazar işçiler alındı. Bu mek· yat ile takib edeceği istikamet .. Sovyet elçilerinin hattı 

tebin açılışı madenciler ara· reketi ve kurtanldıklan idı 
lerinin çarpışmaları ne kadar Bu müsabakalara herkes ta- b tayin edilmiş olan halkın Sov· olunan mu"rettebatın b·ırı'bı'ı 

sında üyük bir memnuniyet ı · h k b enteresan olacaksa diğer Bal- rafından ucuz ve rahat bir se· yet erın are etini ir ihtilaf rine zıt ifadeleri mevzub~ 
1 ı uyandırdı. k ğ f b kan mil et erinin güreşçile~i yahat ile beraber rağbet te· çı arma a matu ir manevra geminin torpillendiğine d 

arasındaki müsabakalar da o min edilmesi için güreş fode· Mazarik. iyileşiyor telakki edeceAi şüphesizdir. bidayette verilen haberle 
niıbette heyecanlı ve mühim rasyonu ile NA TTA seyahat Prag, 7 (Radyo) -:- Çekos· Şu ciheti de kaydetmek yalan olduğunu açıkça göı 
olacaktır. Çünkü iki seneden- acentası arasında cereyan eden lovakya sabık Reisicumhuru icb eder ki Sovyetlerin notası rir. Sovyetler bu bidia 
beri biribirlerile karşılaşmamış müzakere neticesinde mezkur profesör B. Mazarik, biraz ltalyanın cevabı Akdeniz kon· kendi aleyhlerindeki bazı 
olaıt Balkan sporcuları iki se· acenta tarafından lımire ucuz daha iyileımiştir. Doktorlar, feransı için Fransa ve İngiltere raziyeleri hafifletmek için b 
nelik hazırlıklarınm neticelerini seyahat imkanı hazırlanmıştır. ümidvar görünfiyorlar. tarafından yapılan davetten halde uydurmut olacaklardı 
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Üzüm sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 

l263. Albayrak 15 
sıo Üzüm Kuru. 13 75 
413 M. J. Taran. 14 25 
335 Alyoti bira. 16 
235 inhisar 13 
l61 Tik. Hakkı 16 25 
lS4 A. R. Üzüm. 15 75 
l09,S 1. Yerosa. 16 
109,S Vitel 14 
104 Ş. Remzi 13 SO 
103 D. Arditi 14 50 
48 M. A. Min. 15 25 
47 S. Erkin 16 
4S Ş. Bencuyo 18 25 
27 Horasani o. 15 50 
26 K. Akyiğit 18 50 
l8 A. Mayda 14 50 
14 T. T ner 17 75 
31 Paterson 16 25 
3759 

34689 
38448 

incir sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 

l38Q A. H. Nazlı 7 
306 Nuri Çolak o. 9 375 
300 F. Solari 8 
201 Türk A. şir. 7 75 
173 B. Alazraki 8 
l35 Ş. Remzi 9 
l l2 M. J. Taran. 8 25 
85 A. Harako 8 375 
49 Alyoti bira, 8 25 
26 P. Paci 8 
25 Ü. Kurumu 7 50 
8 B. Franko 6 

2800 
32957 
35757 

K. S. 
19 50 
19 
20 
20 
13 75 
19 25 
16 
17 75 
18 25 
17 
20 
20 25 
17 50 
18 50 
18 
18 75 
20 50 
17 75 
17 

K. S. 
15 
9 375 
8 
7 75 

13 
10 25 
10 50 
9 375 
8 25 
8 
8 
6 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi S. K. K. S. 
90 Ton Buğday 5 50 6 125 

222 Buğday S 50 6 125 
410 Arpa 3 25 3 75 

13 Çavdar 4 

HAYR6FiM 
f;IUR 

5 Burçak 3 75 616 Bakla 4 125 4 25 
90 Nohut S 375 70000 Kilo Pamuk 42 1 

,;o K. Darı 7 50 Piyasa fiatleri 

__ lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmi; Mst. Mv. sat. el. ko. reisliğinden: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 36,5 kuruş olan 200 

bin ila 250 bin metre minder kılıfı bez ile bir kilo
suna tahmin edilen fiatı 160 kuruş olan 30 bin ila 40 
bin beşyüz pamuk çorap ipliği kapah zarfla ayrı ayrı 
alınacaktır. 

2 - Minder kılıflık bezin şartnamesin.i 436 v_e. ipl~.ğin şa~t
namesini 324 kuru~a almak ve örneklerım gormek 1s· 
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. . . . 

3 - Minder kılıflık bezin ilk teminatı 5812,5 lıra ve 1 plı
ğin ilk teminatı 4490 liradır. 

4 - Minder kılıflık bezin ihalesi 10/9/937 cuma günü saat 
on birde ve ipliğin ihalesi 10/9/937 cuma günü saat 
15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı . kanunu~ 2 v~ 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ıle temınatlar. 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatları~dan en 
az bir saat t>vvel M. M. V. Satın alma komısyonuna 

-- vermeleri. 25 31 5 8 2957 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tümenin Edremid ve Bergamadaki bi.rliklerinin ihti

yacı için kapalı zarfla 505 ton ekmeklık un ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. Edremidin i.htiyacı 2~0 ton 
olup tahmin edılen bedeli 35 bin lıradır ve ılk te· 
minatı 2625 liradır. Bergatnanın ihtiyacı 255 ton olup 
tahmin edilen bedelı 35 700 lira ve ilk teminatı 2777 
lira 50 kuruştur. ' 

2 - Şartnamesini 157 kuruşa Edremidde Tümen satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Eksiltme 20 Eylül 937 pazartesi günü saat 11 de 
Edremid Tümen satın alma komisyonunda yapılaca· 
ğından teklif mektuplarının saat 10 a kad.u komis
yona makbuz mukabilinde verilmei şarttır. Kanunun 
32 inci maddesi mucibince bu saatten sonra verilecek 
teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

- 3 8 13 18 3016 

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

(135600) kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 16·9·937 perşembe günü saat 16,30 da kışla· 

2 _ da satın a.lma komisyonu.oda yapıl~c~ktır:. 
3 

_ Şartnamesı her gün komısyonda gorule.bılır. 
~5uhkammen tutarı (3390) lira olup temınatı 254 lira 

uruştur 

~ = f stekl.iler.in ;icarct odasında kayıtlı olması şarttır. 
steklılerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

ANA OLU 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETİ 

No. 7 
,, 8 

" 9 

14 75 
15 75 
17 

15 25 
16 25 
17 75 

" 10 
" 11 

~ ,, 12 

19 
22 
24 

20 
23 
25 

terinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarım ihale saatinde kışlada satın alma 
komisyonuna müracaatları. 29 3 8 14 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ka· 

palı zarfla ihalesi 13 Eylul 937 pazartesi günil saat 
16,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale saatından en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 24 29 3 8 2940 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ 
'zmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ilitiyacı için 
(295200) kilo saman kapalı zarfla münakasaya ko-
nulmuştur. ihalesi 20·9-937 Pazartesi günü saat 17 de 
kışlada yapılacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. 

2 - Muhammen tutarı (5904) lira olup ilk teminatı (452) 
lira 80 kuruştur. 

3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazıh belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 
mektuplarını ve teklifnamelerini ihale saatinden en aı 
bir saat evel komisyona vermiş bulunmalara. 

3 8 14 18 3077 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Baher metresine tahmin edilen fiat 30 kuruş olan 

430000 dört yüz otuz bin metre haki astarlık bez kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 645 kuruş~ almak ve örnekletini görmek 
istiyenlcrin hergün komısyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat 7700 liradır. 
4 - ihalesi 27 /9/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 

-5 -- Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ıle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M.V. satın alma komisyonuna vermeleri 

8 13 18 23 3103 

il daimi encümeninden : 
8256 lira keşif .bedelli İzmir· Menemen yolunun 9+350 • 

11 + 7 50 kilometreleri arasındaki şosenin esııslı onarılması on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 2490 sayılı 
yasatar gereğince hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik bel· 
geleri!e bi~!iktc . 23/9/937 ~erşembe günil saat on birde il 
Daima encumenıne gelmelerı. 3127 

1000 
Sayfa '1 

Metre uzağı 
gösterir diye 
yalan söylemi· 
) oruz. Hırsız 

mı kovalayacııksınız? Dfişman 
mı tarassut deceksiniz? Hayır 
de~il mi? şu holde size 30 met· 
reyi vazih bir surette gösteren 

JU IOR 

Fuarda sahş yeri TRAKYA pav
yonu karşısında 

• • 
~iMDi ARTll( 
İSTEDİ l(LEQİMİ 
ALABiLiRİM 

. -

YEili 
HALLA D PAZADLADI 
/. 10 TENZiLATLA 
SATIŞ YAPIYOO 

Arazi Satışı 
T. C. Ziraat Bankası Izmir 

Şubesinden: 
23/7 /937 tarihli Anadolu gazetesinde açık arttırmaya ko

nulduğu ilan edilen gayri menkullerden 7-9-937 tarihinde ya· 
p1lan arthrmada alıcısı çıkmayan 5145, 5675, 5851 ve 5852 

numaralı hesaplara ait ve mezkur gazetede, hesap numara· 
ları hizasında miktar ve evsafı yazılı olanların arttırma müd
deti daha onbeş gün uzatılmıştır. Atrırma eski şerait dahi
linde 23-9-937 tarihine müsadif perşembe günü saat onbeşte 
Bankamız binaSlnda yapılacaktır. Alıcıların müracaatlari. 3132 - - -· 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1. - Şartnamesi mucibince 250,000 metre dilz beyaz ka
naviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 17 /IX.937 tarihıne rastlayan Cuma günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayeat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu· 

iV 
beden alınacaktır. 
isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. 8 12 3117 

lzmir harici askeri satın almailô:nları 
-Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

1 - Burnavadaki topç!.1 alayının senelik ihtiyacı olup 31-

8-937 salı günü saat l O da açık eksiltmesi yapılan 
21200 kilo sığır etinin münakasasına talip çıkmadı

ğından on gün temtidile açık eksiltmesi yeniden ) O· 
9-937 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 4240 lira olup muvakkat temi· 
natı 318 lirııdır. 

3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa• 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 3071 



Sayfa 8 ANADOLU 8 Eyltl 937 

F ra telli Sperco "1111111111111111111111111111111H1111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' Kapalı zarf usul ile eksiltme ildnı 
Vapur Acentası:: Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri ~ Buldan kazası beldiye reis· 

ROY ~Lu;~~f~~DAIS = Başdurak bü:yük Salepçiof lu hanı karşıaında ~ liğinden : 
"HERMES" vapuru 31·8 = = 1 - Ekıiltmeye konulan is Buldan kasabasına isale edilecek 

37 de gelip BURGAS.' VAR- : Ham d n N Q z ltıl et r a rıı r ar ~ suyun boru ferşi kaptaj, su deposu, havuz ve saire inşa· 
NA ve KôSTENCE lımanlara V ~ = atıdır. (şehir dahili tevzi şebekesi inşa edilmiyecektir) 
için yük alacaktır. = ;;;; Muhammen keşif bedeli 24963 lira 15 kuruştur, 

"MEROPE. vapuru 5.9.37 =s hh t E h . = 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
de ROTTERDAM, AMS!ER· ] a eza an esı§ A • Eksiltme şartnamesi. 
DAM ve HAMBURG lıman· = E: B . Mukavele projesi. 
)arına hareket edecektir. - = 

"HERMES., vapuru 20.9. = d b J ~ C · Fenni şartname ve esbabı mucibe la)ıhası. 
37 de ROTTERDAM AMS· = D e U UDU.t • = ~ ." ~=~fn~~l~~Ji~şleri genel şartnamesi. 
TER DAM ve HAMBURG li· ii lllllllllil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJm F · Bu işe ait projeler. 
ananları için yük alacakhr. lzmir Orman Başmüdürlügv ünden: H • içme suları talimatnamesi 

SVENSKA ORIENT ls~e>:e~ler bu şartnameleri ve evrakı Buldan belediye 
LINIEN Beher kentalin Artırmaya reıslağmde ve Denizli nafia müdürlüğünde inceleyebilirler. 

,,GDYNIA,, motörü 2·9 da mubheadelı· en çıkarılan 3 - Eksiltme 29 Eylul 937 tarihinde Çarşamba günü saat 
ROTTERDAM, HAMBURG Teminata Kuruc miktan 16 da Buldan belediyesinde tc~ekkül edecek arttırma. 
DANZIG, GDYNIA, BAL TIK Lira K. 

6 
y Kental Cinse Omıamn ismi Köyün ismi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

ve DANMARK limanlarına 1 35 300 Kuru Çam odunu Kaplan gediği Burnavft 4 - Eke~itme kapalı zarf usullle yapılacakbr. 
hareket edecektir. 54 6 120 • " • Dede dağı " S - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 1872 lira 23kurut 

"VASALAND" motörü 17· 52 6
6 

116 " " ,, Eşen tepesi Bulgurca muvakkat teminat vermesi, bundan backa aut..ındaki 
9 da ROTTERDAM, HAM· 81 180 " .. .. Souk Su Sandı y r-5 

BURG' DANZ[G, GDYNIA' 2 67 6 592 B b B b 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır, 

,, • " unar 1şı unar aşı • A · Ticaret odası vesikası. 
NORVEÇ, BAL TIK ve DA- 2 63 5 700 Pırnal çalısı Çayırlı tepe Naldöken B N f V k t d o 
NMARK limanlarına hareket 2 · a ıa e i etin en 937 senesinde alınmış ve 1 
edecektir. 39 5 638 " " Çatal kaya Seydiköy bin liradan yukarı su işlerine girmeye mahsus müte 

Yukarıda yazılı köylere civar devlet ormanlarından hizalarında gösterilen Kuru çam odun· ahhillik vesikası. 
• BIRKALAND. motörü 2-

lO da ROTTERDAM, HAM- lan ile Pırnal çalısı 27/8/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık artırma ile satışa C · Şimdiye kadar yaptığı işlere ait bonservisler ve 
BURG, DANZlG, GDYNIA, çıkarılmıştır. Mukavale ve şartname projeleri Orman müdüriyetinden parasız alınır. ihale tafsilatı 
DANMARK limanlarına ha· 10/9/937 tarihine müsadif Cuma günü saat on dörtte lzmir Orman Başmühendisliğinde yapı· 6 - Teklit. mektupları yuarıda 3 üncü maddede yazıla saat 
reket edecektir. lacağı ilan olunur. 4 6 8 9 3081 ten bır saat evveline kadar Buldan belediyesi arttırma. 

SERViCE MARITIME eksilt'!le komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri' 
ROUMAIN V. N. • Jlllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıfllllUlllllllllUlllllllllll! Jecektır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 

W F H VAN 
= 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt 

da,.~~'(~~v~, MARSIL~°A:. l • • • -= A. Kemal Tonay =-= zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lizuır 
ya hareket edecektir. ıDer ZEE & CO - dır. Potada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. • - Balcterigoloı ve bula,ıcı, salgın; hıutalılcla,, ~ 29 3 8 14 3025,,,,,, 

LEW NT 89 d DEUTSCHE LEVANTE - Birinci Sınıf Mutahassısı = Açık ks•lt •ıA 
A~VERt. oAN'Zi~':.c,,y~ LINIE 5 (Verem ve saire) ==-~ e ı . me 1 BDI 
NIA limanlarma hareket ede- G. M. B. H. ;;;; Bumahaoe iatuyona kupnndaki Dibek eobk baııoda 30 uyıh lzmir Ziraat müdürıu··g"' u··nden.• 
cektir. "CAIRO. motörü 6 Ey- = eT ve maayenehaoeııinde ııabah ııaat 8 den aktam nal 6 ya = kadar baııtalanm kabul eder -~ 1 z· V k" I Yolcu ve yük kabul ederler. lulde bekleniyor. 12 Eylule 1 - ıraat e a eti namına satın almacaJc 10 ton arif 

ilandaki hareket tarihlerile kadar ROTTERDAM, HAM· •lllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4151 11111111• sabunu açık eksiltmeye konulmuıtur. 
navlunlardaki değişikliklerden BURG ve BREMEN liman· I # ' 2 - Muhammen bedeli 3 bin liradır. 
acente mesuliyet kabul etmez. için yük alacaktır. Türk Hava Kurumu 3 - Muvakkat teminat iki yüz yirmi beş liradır. 

Daha fazla tafsilat için ikin· "ANKARA. motörü 21 4 - ihalesi 16-9-937 gününe rasthyan çarıamba günü s# 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye Eylulde bekleniyor. 28 Ey· Bu•• yu•• k pı•yangosu at 15 de Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyolı 
binası arkasında FRATELLI IUle kadar ROTTERDAM, tarafından yapılacaktır. 
SPERCO vapur acentalağma HAMBURG ve BREMEN 5 - Sabunun evsafı Ziraat müdüriyetinden aranılması ili' 
müracaat edilmesi rica olunur. limanları için yük alacakttr. 5 inci keşide 11 Eylül 1937 dedir olunur. 26 29 4 8 2965 

Telefon: 4111141421266314221 1 AMERICAN EXPORT u- Büyük ikramiyeS0,000 liradır Devlet Demıry· ollanndan: 
O N~ 
)İvİer Ve The EXPORT STEAMSHIP Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· Muhammen bedelleri ile bulunduklara yer, miktar ve vaı.t 

CORPORATION ferle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. ]arı aşatıda yazıla balastlara talip zuhur etmedij-inden dola.7' 

Şürekası •EXPRESS. vapuru 2 Ey· Aynca: (3,000) liradan ba~hyarak (20) liraya kadar 14/9/937 sah günü hizalarında yazılı saatlerde yeniden ka~ 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan f ı l B 1 k Limited lulde bekleniyor. NEVYORK zar usu i e a ı esirde 3 üncü iıletme binuında satın alan" bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan k 

1r A için yük alacaktır. ca tır. yapar centası çekinmeyiniz. •EXMOUTH. vapuru 21 \. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı nıf 
Birinci kordon Rees binası E l"ld b ki · NEVYORK vakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesikaları ve resrJ 

Tel. 2443 y u e e enıyor. - Dahiliye Mu••tehassısı -LONDRA HATTI için yük alacaktır. gazetenin 1/7/937 gün 3645 No. lu nüshasında intiıar etaı~ 
"BORODINO,. 28 Ağus· "EXIRIA" vapuru 28 Ey· Doktor olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayd 

tosa kadar LONDRA ve için hile doğru bekleniyor. NEV· C:elaA 1 Yarkın gün Muradiye için saat 14.30 ve Sığırcı civarındaki balaatl' 
yük alacaktır. YORK için yük alacaktır. için saat 15.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdal 

"AD JUT ANT., 28 Ağus· PiRE AKTARMASI Şartnameler Bala kesirde 3 üncü işletme müdürlüğünde ti 
tosta gelip 7 Eylule kadar THE LlPORT STEAM· lzmir ·Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi Muradiye Satırcı istasyonlarında parasız dağıtılmaktadır. 
LONDRA, için yük alacaktır. SHIP CORPORATION Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. Mubam· Muvak-

"MALVERNIAN., vapuru SERi SEFERLER Muayenehane : ikinci Beyler sokaGı No. 65 Balastın men kat te-
l O Eyliilde gelip 17 Eylule "LlCHORDA" vapuru 10 Telefon : 3956 bulundu· Kilometre Cinai Miktarı bedeli minat lhal• 
kaclar LONDRA ve HULL Eylulde PIREden BOSTON Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 ğu yer M.3 Lira Lira saati 
için yük alacakhr. ve NEVYORK için hareket Telefon ; 2545 Muradiye 41-50 Toplama 6000 8880 666 15.~ 

edecektir. kırma 
"MARONIAN., vapurll Ey- "EXCALIBUR" vapuru 24 8 Ş b } "' d Sığırcı 328-330 Ocak 

JUi ibtidasında LONDRA, EyJulde PIREden BOSTON ergama ar ay ıgın an: 
HULL ve ANVERSTEN ge· ve NEVYORK için hareket 14/Eylul/937 de açılacak ve bir hafta devam edecek olan balastı 

6000 7800 585 16.'4 
27-31·4-8 (2967)-" 

lip yük çıkaracaktır. d k Milli Emlak Müdürlü}l.ünden: e ece tir. Bergama Hayvan panaymnda umumun istirahatinin müem- 6 

LIVERPOOL HATTI "EXETER. vapuru 8 Bi· men bulunduğu ilan olunur, 5804/3097 S. No. Liri 
"OPORTO,. vapuru Ağus- rinciteşrinde PIREden BOS· 924 Karataş tramvay C. No. 247 tajh ev nakit ile 16()0 

tos .sonunda LIVERPOOL ve TON ve NEVYORK için ha· NOVISAD, COMARNO, bekleniyor. ANVERS için yük 925 • .. • • 249 tajh yağhanefab- 1400 
SWANSEAdan gelip yük çı· reket edecektir. BUDAPEŞTE, BRATISLAVA alacaktır. rikası nakit ile. 
karacaktır. SEYAHAT MÜDDETi VIY ANA ve LINZ için yük DEN NORSKE MIDDEL· 931 Güzelyah Üçkuyular mevkiinde 207 dekar arazi 13762 

"OPORTO,, vapuru Kara· PiRE - BOSTON 16 gün alacaktır. HAVSLINJE ve zeytinlik 8 senede ödenmek üzere nakit ile 
deniz ve f stanbuldan avde- PiRE • NEVYORK 18 gün JOHNSTON WARREN o s L o 834 Turan Menemen C. No. 249 taj 1320 metre szl 
tinde BELFAST, LIVERPOOL SERViCE MARITIME LINES LTD. "BAALBEK,. motö.ü 23 arsa nakit ile. 
~=k~r~SGOW için yük ala- ROUMAIN L l VER PO OL EyliiJde bekleniyor. DIEPPE, 835 Turan2 M.enemen C. No. 196 taj 612,50 metre 2oO 

BRISTOL LEITH ve NEV- B U C A R E S T .. AVIEMORE. vapuru 26 DÜNKERK ve NORVEÇ li· arsa · cı tertib tasfiye vesikası ile. 
GASTELE HATTI ''DUROSTOR,, vapuru 27 Eyliılde bekleniyor. LIVER- manları için yük alacaktır. 837 Turan Menemen C. 29 taj 3161,60 metre aru 65' 

"JOHANNE., vapuru Ey- Eylulde bekleniyor. KÖS- POOL ve ANVERS limanla· "BOSPHORUS., mot<irü 2. ci tertib tasfiye vesikası ile. 
lul ortasına doğru BRISTOL TENCE, SULINA, GALATZ rından yük çıkaracak ve BUR· 24 Birinciteşrinde bekleniyor. 938 Turan Menemen C. 29 A. taj 5136 metre arsa ı ıoO 

ve GALA TZ aktarması TU· GAZ, VARNA, KôSTENCE, DlEPPE, DÜNKERK ve NOR 2. ci tertib tasfiye vesikası ile. 
için yük alacaktır. NA limanlara için yük ala· SULINA, GALA TZ ve IB- VEÇ limanları için yük ala- 868 Buca Zita paşa No. 1 ve Ôzdemir sokak No. ~ 

DEUTHCHE LEVANTE caktır. t caktır. 14 mağaza na'-ı·t ı'le. 
LINIE RA L limanlan için yük ala- " 

MILOS STE ROYALE HONGRO- caktır. Vapurlann isimleri, gelme Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve teaıl 
tid~sında ıi'A~~URJ,y/~~t iSE DANUBE MARITIME ARMEMENT DEPPE tarihleri ve navJun tarifeleri den haddi Iayikile talip çıkmadığından 2191937 tarihinden · 
MEN ve ANVERSten gelip "DUNA,, vapuru 6 Eyliil· ANVERS bakkmda bir taahhüde giriıi· baren bir ay müddetle pazarbta bıralulmııttr. Taliplerin M 
yük çıkaracak. ,j•e-b•e•k•Je•nı•·y.or •. -B•E•L•G•R•A•D•'--•"L•Y•S•"-va•p•u•ru-2•8-E.yl•u•ld•e-•Je•m•e•z. _________ E•m•l•a•k•M•u•-d•ü•rJ.üğiilü•n•e•m-ür•a•ca•a•tJ•ar•ı. _______ 3•1m0•1 -'J 

Tarih ve navlunlardakide· 
ğişikliklerden acenta 
liyet kabul etme<t. 

• meı u· Pu·· r·ien Şahap Teairi tabii, etsiz bir mü:ıhildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, kalp, 
' rekleri ralaataız olanlara bile Doktorlar buna tav•i'e .derler. 


