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Midilli 
Acıklarında mechul bir tah-• • 

telbahir.. görüldü 

__ r~mınız kutlu olsun! ya hareket e~tiler 
9 Eylül 

Yalnız İzmirliler için değil; 
bütün yurddaşlar için büyük bir 
bayram olan 9 J.:ylUlde hepimiz 
blıihirimizi kutlulamakta bakhyız. 

9 Eylı.ilde güzel İzmirimiz diit· 
ınanın elinden ahumıı ve bu su· 

retle üç sene süren milli savaı., 
ask.erlik yönünden sonuncuna er· 

mişti. llundtrn soura yurdun ve 
ulusun tarn manası ile kurtulması, 
ona yakışan hukimiyeıine kavuştu· 

:ruloıası gibi siya al savaşlar La~la· 
mış ve bu sabadaki çalışmalar (Mu· 

danya) konuşmalan w nihayet 
(Lozan) gürilşmeleri ve zaforleri ile 
süslenmiştir. 

(Lozan) dan sonra ülkemizde 
başarılan fokıliiblımlan, ilerleme 
yolunda atılan dev adımlarından, 
bayındırlık eserlerioılen ve her &a• 

hada kendini gö@teren yı1celi~ ve 

ilerleyiş hızlanudan uzunuzadıya 
söz açacak değiliz. Yalnız şuna işa· 
ret ederek diy'-ceğiz ki; on beş 

yıl içinde gl)[;üsler kabartan, gözler 
haıagtıran ne gibi işler ba~armış
sak bunların başlaugıç noktası ~ 
Eyli.il olmuıtur. 

9 Eyhilde kuvvetin çiğnediği 
hak, zoıla zincirlere vurulan yord· 
da11, elimizden alınmak İitenen ill· 
ke kurtanlmııtır. 

9 EyhUde, 900 kilometrelik 
bir yolu savaıa, döğftşe; öle, öldüre 
aşarak ou d&rt ğüode İzmire giren 
şanlı Mebmedciğin bn e~eiz kahra· 

~ mıohğtna bütün dünyll hayran 
kalmıotır. 

9 E) 111lde Akdenizin doğu kı· 
yılannda gürliyen l'ijrk sesi bütün 
•cnndan işidilmiotir. 

30 Agostoıta Dumlupınar le· 
pelerinden: 

- Ordular! Jlk hedefiniz Ak· 
denbdir; ileril 

Diye haykıran Baokumandan 
(Atatürk) ün buyruğu; 9 Eylulde 
yerine getirilmiştir. 

Tıirk ulusu yer yüzdoe geldiği 
g{indenberi biobir ç-eşit, çeıit eavao 
Y•pınıı, taçlar, tahtlar devirmio, ül· 
keler, iller aımıo, Dnler kazanmıı· 
lir. Bunlann her biri Türk ulusu 

için ayrı ayn bir iftihar kaynağı· 
dır. Fakat 9 Eylftlde bilen ulusal 
aavaııo değeri hiçbirinde yoktur. 

Şundan ötürü ki, 9 Eyh1lde 
eona eren milli eavao, ülkesi ve 
silahı elindım alınını~, genel eavao· 
lan yenilerek çıkmış, bütün dü§· 
IDanlarından başka paılioah ve onun 

etrafındaki hainlerin de düşmanlık· 
lanna oğramı~ bir milletin bu ka· 
dar engeller içinde, hiç yoktan yap
tığı ve kazandığı bir savaştır. Yani 

biiUln ınanaeı ile, ulusal, ünlü, mutlu 
bir savaş. Elbette ki hu dVa~ di· 
Aerlcrinden farklıdır ve gene eJ. 

bette bu Layramda bir;Jliriınizi kut· 
lularnakta haklıyız. 

Bize bu &a\·aşı kazandıran 13:.ı~· 
kunıandanınıız Büyük (Ataturk) e. 
kabraınıın kumaııılıınlanuuz:ı ve 
iinlu 11rılumuza hu hiiyük bayram 
giinüııJc f!ayplarımızı, ı>e\·gil crimizi 
tekrar t•~krar aunor ve hu l>iiyiik 
savaşta lath CRnlanm vcrerl.'k biır 
zaferi kazandarau aziz şebidlcrimİ· 
zin batıralan kar~ı11ında hürmetle 
~ğiliriz. 

H. R. Öktem 

' 
r 

Kutlu/ama 
lzmir lnc'ır O .. T . ve zum arış 

satış kooperatı"fl . b. 1·w. ·ı " . erı ır ıgı ı e 
Turkıye iş 'ile Ziraat bankaları 
Üzüm Kuruınu Limited şir
keti sayın f zmir ve Ege hal· 
~ının kurtuluş bayramım saygı 
ıle kutlularlar. 

fzmirin kurtuluşunu kutlu
larken, o günün tarıh ve he
yecan bakımından hatıralarını 
da tebarüz ettirmek lazımdır. 
Daba doğrusu, bilenlerin ve 
onu yaşıyanların eksik olan 
malumata tamamlanmalı, yeni 
yetişenler de hatırlıyamadıklan 
veya hiç görmedikleri o bü-

yük günü öğrenmelidirler. 
İşte biz bunu düşündük ve 

lzmire iJk giren ikinci süvari 
fırkası kumandam General Ze· 
kinin (o tarihlerde General 
değildi) bir eserinden lzmire 
ait kısımları aldık. Bu eserin 
adı ,. Akgün" dür. General, 
- Sonu 4 üncü sahifede -

Bugünkü bayramın programı 
Bugün kurluluo bayramımız 

fevkalade tezahüratla t~sid edile· 
cek.tir. Sehir, daha dnn akoamdan 
itibaren haotanbaoa donanmıştır. 
Şehrin muhtelif yerlerinde birçok 
zafertak.ları kurulmostur. 

Otomobil, otobüs ve kamyon· 
lal' civar vill\yet ve kazalardan on 
binlerce kişi geldiği gibi dün ak· 
şam Aydın, Afyon ve Bandırma· 
dan gelen trenler de hıncahınç 

dolu idi. Şehirdeki oteller dün 
geceye mahsus olmak üzere tama· 
mile dolmu§tur ve hatta otellerde 
fevkalade tedbirler de ahnmııtır. 

:Misafirler ayni zamanda İzmir 
enternasyonal fuarını da ziyaret 
ettiği için dün gece fuar saha>11, 
müdbiş bir kalabalıkla dulup bo· 
~almııtır. IJugünkii tezahürat pro· 
gramı şudur: 

- Sona 4 üncü sahi/ede -

İtalya.Rusya münasebatı 

Rusya,_~ya_ya ikin~i bir 
-n-ota daha verdı -------

Fransız ve /ngiliz gazeteleri Rus 
atası h;kkında uzun 1makaleler 

n yazmakta devam ediyorlar 

Rusyayı idare edenler 

Paris, 8 [Radyo] - U ~anite 
ve müfrit sol gazeteler harıç o~· 
mak üzere Fran~ız siyasi mehaf ıl 
ve gnzetcleri Sovyetlerin İtalya.~a 
vermiş oldukları notayı ho§ gor· 
memektedirler. 

Tan: 

"Fransa ve lngilterenin bir 
Akdeniz konferanıı toplamağa te• 

böylece münferid bir harekette 
bulanmamalı idi.,, 

Entransijan: 
"Rıısya, taarruzlar yapan toh· 

telbabirin İtalyan olduğıınu isbat 
edemeıı. Bıı nota bu cihetten mil&• 
bet bir teıebbüı değildir.,, 

Liberte: 
"Sovyetlerin nota1ı, bil' harb 

-...._ _____ ..,.. ____ .) eebbll eıliklori ıa arada Ruı7a - Sonıı 4 iincü ıalıi/•de -

Manisa halkı,-·--Başvekilimizi büyük tezahüratla 
karşıladı. G. İnönü, Manisada vilayet 

tetkik ettiler ve saat dokuzda 
işlerini 

ayrzldılaı 
Geç~n pa7.ar günU ~ehrimizi 

şereflenclirro Başbakanımız Gene· 
ral İsmet İnönü, dün eaat onda, 
Basmahane İ8ttısyonun<lan kalkan 
hu~ıısl trenle İzmirdciı nyrılıo1ş· 
tardır. 

Bayb:ıknmmızın refakatlt. inde 
rcfikalan, yavruları, Kültür Ila· 
kanımız B. Saffet Ankan ile bazı 
sarJıl\'larımız vardır. 

Vali B. :Fazlı Guleç, Miistah· 
kem Me vki komulauı General Ra
sim Aktuğ, Ldediy.- reisi B. lklı· 
çct Uz, ~cbrimizde bulımıııı saylav· 
for, Üzilırı kurunııı uıü<l•1rii ve "1all~ 
kooperatif Jeri birliği umumi direk· 
törü B. İsmail Hakkı \ eral, ayni 
trenle B:ışvckilimizi Knrşıyakaya 

k.ndar te~yi cylt•mielcrdir. 
Başbnkanımı:ıuı ayrılı~larrnı ha· 

her alan halk, Basmahane ietaS)O· 
nunda toplanmış 

uğurlamı§tır. 

ve kendilerini 

General İsmet İnönü, umumi· 
yet itibarile lzmirden iyi intiba· 
lada ayolmıotır. __ _ 

- Bıışbakanımız, Manisaila İne· 

cekler ve Vali B.- Lütfi Kırdarın 
başladığı im8l' işlerile yakından 

alakadar olacaklar, akşam üzeri 
saat 21 de Manisadan Ankarayı 

doğru yollarına 

!erdir. 
devam edecek· 

Manisa, 8 lHusuai) - Başve· 
kilimiz General İııwet İnönü, bu· 
gün öğleden e•el Manieayı ıeref• 
Jendirmişler ve istasyonda büyük 
tezahüratla kargılanmıglardır. 

Başvekilimizin Manisayı ıeref· 

lendirece.lderiodeo haberdar olan 
halk, istasyona dök.ülmiiş ve aziz 
1nöniioii heyecan ve hasretle bek· 
lemiotir. 

Başvekilimiz, istasyondan ÇJ· 

karken ıiddetli bir alkıı tufaoile 
karıılaudı. Vali B. Liitfi Kırdar, 

askeri komutanı, viliiyet, hediye 
ve ticaret odası er.kanı, hususi mü· 
esseeeler müdiram ve binlerce 
halk, Jia~vekilimizi istikbal elliler. 

General f smet lnönü, istasyon· 
dan otomobille doğruca vilayet 
konağına gitmioler ve bir müddet 
~istirahatten sonra vali B. Lütfi 
Kırdarın, vilAyet itleri hakkındaki 
izahatını dinlemişler, memnun ol-

- L 
mu§lardır. 

Haf\'ekilimiz, akıam saat 9 da, 
.Manısadan hareket etmi~ler ve hü· 
yük lc~ahüralla uğurlanmışlardır. 
-------------
İktısad Vekaleti 

Siyasi Müsteşarı tetkik· 
lerine devam ediyor 
Şelırinıiz<le tetkikler )ııpmııkta 

olan 1ktısad Vekaleti Siyıt ı:.i .Müste· 
~arı D. Ali Rıza Törel, diiu sabah 
herıılıerindc Turkuf is nıiı<lürü U. 
Cemal Ziya \"C Ü:ıüm Kurumu di. 
rt:ktöıii ll. lıınıail \ crııl olduğu 
halde, Eatış kooperatifleri birliği· 
nin üzı1nı vı• indr i~letmc iuııılat· 
hanelerini g•·zmiş, Kuruw<la wcş· 
gul olmuştur. 

Ô81eden sonra Türk of iete ik. 
tısadi İ§ler üzerinde tetkikler ya. 
pan B. Ali Hı28 TöreJ, akşam 
üzeri tekrar Üzüı.o Kurumuna gi· 
derek B. İsmail liak.kı Veral ile 
görü~müştür. 

--------------
Beş liralık banknot. 

lar değiştiriliyor 
İstanbul, 8 (Hususi) - Beş 

liralık banknotlar, gelecek 
ayın ilk haltasmda değiştiri
lecektir. 

Başt1ekilimizin seyahatleri intibalarından 

Türk matbuatı ve lzmir 
Emniyet müdürü 

Cumhuriyet ve Akşam refikleri
miz bu hususta ne düşünüyorlar 

Ba§bıkanımızın fuarı teorif Jeri 
günil, İzmir ve fstanbul gazetele· 
rine meosub arkadaılara karp iz. 
mir emniyet müdürıloün taluodığı 
oo mahud vaziyet, pek tabii olarak 
İstanbul matbuaıında da tesirlerini 
göstermeğe başlamıorır. Çünkü, di. 
lendiği kadar tevil ve tahrife Uğ· 
ratılsıo, tamamile bizim yazdığı· 
mız oekilde cereyan eden bu md 
eeeir hô.diee, memleket gazeteleri· 
nin büyük bir ekseriyete meneub 
arkada~lar ddıileıile doğrudan doğ. 
ruya Türk matbuatına bir tecavüz 
ıek.Jindedir. 

Akoam refikimiz, hadisenin 
cereyan şeklini yazdıktan ve Vali 
:Fazlı Gülecin telefonla bunun bir 
anla~amomazlık olduğu, meslektaş· 
lanmıza hakaret edilmediği oek
liude beyanatta bulundugunu kny· 
dettikten ııonra diyor ki: 

,. Bunun böyle olmasını te
menni ederiz. Gazeteciler bu 
gibi merasimde bütün karileri 
haberdar etmek gibi mühim 

bir vazife Ale buf unuyorlar. Bu 
vazifenin ifası hususunda güç· 
Jük çıkarmak değir, kolaylık 
göstermek lazımdır. Bu, bütün 
dünyada böyledir. Büyükleri· 
miz gazetelerin bu vazifelerini 
tamamen takdir etmekte ve 
gazetecilere her türlü koJaylık· 
ları göstermektedirler. Fakat 
bazı memurların garip bir dü
şünüşle güçlük çıkardıklan gö· 
rülmüştür. Geçen sene Ulus 
gazetesi de bundan şikayet 
etmişti. Bu zihniyetin önünü 
almak lazımdır.,, 

Cumhuriyet refikimiz 
digor ki: 

Cumhuriyet refikimiz de me· 
seleyi derin bir hassasiyet 
içinde, hadisenir. muhtelif cep· 
helerini izah eden (Teessüf 
ederiz) başlıklı bir yazı ile 
- Sonu 3 cü salıifede -

Fuar spor hareketleri 

3 üncü Umumi Müfettiş
lik muhtelit takımı geldi -----·+-·-------
İstanbul ve Ankara muhtelit/eri 
deg eliyor. İlk maç, cumartesiye •. -----·-Fuar kupası waçlurı, cuıııartc .. ı mııbıeJiı, cumnrıeai günü Gençler 
günü baolıyacaktır. 1stanbul muh· mulııeliti ile knrşılaşacak, pazar gü· 
telit takımı, cuma gilnü Bandırma nü de ayni nıubtelıller revano ma. 

· ·ı d · A k. çını yapacaktır. ekı;preeı ı e saat ortte, o ııra . _ • 
muhtelit takımı da ayni gün Aynı gunlerde İstanbul·1zmır. 
akşam Ankara ırenilc şehrimize Ankara muhıelitleri Je oynıyacak. 
acleceklcr ve Basmaue istasyonun· Jarından, Gençler muhtclili maçı 
" _ . saat 15 de hıtşlıyacııktır. da karşılanacaklardır. Spor bolgesı G 1 

1 1
. · • l\I f 

. . . . enç er mu ıte ıtıoı uza fer 
bütün kulüb ıdarecılerı ıle oyun· Meh d F h' S · İl ' 

. . me , et ı, aım, yas, Nec· cuları:ııı, oıısafır arkııdaolannı kar• d t N · d :1.ı t." K j 
. e , t'Ja , u uetaııı, emal, rfan oılamuğa dıtvet etınektedır. ş f. ö l .

1 
H' ' 

" ere , mer, emnı , ıdayet · A. 
Uçiıncll umumi müfettiolik mubtclitiui de Hilmi, Ali, En'ver, 

mıntalı.aeı mobteliti, dün ak~am Hakkı, Doğan, Adil, Saict, Hakkı 
oehrimize gelwiotir. Altı vilayet Fuad, Fethi, .Mehnıed, Adnan, Nu: 
ıporculanndao teıelldl eden bu rullah, Hikmet tetkil edeceklerdir, 



Sayfa 2 

Çil kuruş 
irJan Hazar 

Heuüz ilk mektebin ilk nf larıodaydım. 
Mahallemizdeki köylü çocuklardan birile kasabanın orta ından geçen 

küçük dereye oynamıya gitmiştik. 
Küçük arkadaşım bir aralık: derenin ba~mda durdu. Ccbind n çil 

lıir J..-uru~ çıkardı. Kuru~, derenin çnkıl ta lnn 1bi şıkır fıkır p rlıyordu. 
Bana döndü: 

- Bu kuru~u SU) un içinde aklıyacağtm; yann gelip l cağı ın, dedi. 
Sabiden dediğini yaptı. Paçalarını çemledı. Tam der nin ortn ına 

çil kuru~u gömdü; ve dereden keklik gibi seke eke çıktı. 
• • • 

Deredeki çil kuruş, içimde küç<ik bir kıyamet koparmı tı. Ona 
&ahib olmak, abdal Ail eyin gönncdf'n onu gömulü olduğu yerden çıkar· 
wal rn kendi cebime yerleştirmek tın:u u lınşmun etini yiyordu. 

fiQseyiu ) ommdan aynldıktan onra ben dtı kuçük bnc klarımı 
Bıvadım. D r uın ort ua 6 diw. Buıun w \Cudi) tınıle kolla ımı ak n 
tıu a daldırdım. Şıkır ıkır parlıyao «;H kuruşu aradım. Gomleğiuı, pnn· 
tolouum, h ttn b:ı ım ır ıkl. rıı u içinde kalını tı. Çil kuruş rırnydaıula 
yokto ... 

• • • 
lifi C)imıı kütuk go\dc i, .kamçı gibi, kJyıdau ııu ı an 

c; rptı. Dcrenıu içinde donaknlım. Uu eyin pnrap gömdükt u 
ko ) e aklan mı , beni giııt:tlemiş ol caktı! Kc ki ud l o ul 
o,nunla L:nr ıla ma &)dım. 

Kıyıdaki toprak kOme ine cao!!lz denecek u tt diı ~ •rdi ı. Hu· 
)in acı a ı ozl rimin itine baktı: 

ni denemi tim . .Mudurun Ohlu! d di. Çıl kuru d ı ıu iç'ııde 
d ğıl, işte cehimd ! 

• • • 
Bazan çocuklukta alınan boyle ~olı tcll.:ınlcr. iua ıun Lutuu bir 

örurilne h kim olu)or. Jlana, hır ıilığııı alç 1.: ' 
ablak kit pJarından ziyad küçük ko)lu Hu yin 
muvtıf fakıyeıle \Cremİ) eceği büyük dn i, ban 

ANADOLU 

\ 

Yeni Köy ö'gret--
men okulu .............. __ 

Şehrimi d bulunmakta olan 
Kültür Bakanlığı ilk tedrisat 

umum müdürü Bay lsmail 
Hakkı, dün de İzmir mekteb 
ihtıyaçlarile meşgul olmuştur. 
Bugim Ankaraya hareket ede
cektir. 

Kızılçulluda eski Amerikan 
kolteji binasında açılacak köy 

öğretmen 

lazım olan 
okulu binasına 

mekteb sıralan 

ile su ve elektrik tesisatı mü· 
teahhidlere ihale edilmiştir . 

Bu binaya aid çi tliğin yam 
başında bulunan hususi eşhasa 

aid arazinin de satın alınarak 
çiftlığe ilave olunması karar
laştmlmıştır. 

Şüpheli bir 
ölüm . 

• 
·· üzüm piyasası hara-

retli geçiyor -· /ngiliz kooperatif firketleri, lzmirden 
külliyetli mikdarda üzüm alacaklar 

Son hafta içinde üzüm piyasası çok hararetli geçmiştir. Fi· 
atlerde her cins üzerinde 60 para, 2 kuruş bir yükselme kayt 
edilmiştir. incir satışları da hararetlidir. · Almanyadan teklifler 
gelmeğe başlayınca, piyasanın daha da yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 

lngiliz kooperatif şirketleri, busene lzmirden mühim mik· 
darda üzüm alacaklardır. lngilterenin maruf Whole Sale Coo· 
peration şirketi umum müdürü il Liverpol, Mancester şir· 
ketleri mümessillerinden mürekkeb 6 kişilik bir heyet müba· 
yaat için şehrimize gelmiştir. lngiliz mümes illeri, dün piyasada 
faaliyete geçmişler, ihracatçılarımızla temaslarda bulunmuşlar, 
nümuneler atmışlardır. 

lngiliz heyeti, bugün Türkofis müdürünü ziyaret ederek pi
)'&sa vaziyeti ve mübayaa edecekleri üzümler etrafında görüş· 
melerde bulunacaktır. lngiltere, son anlaşma mucibince mem· 
leketimize fazla ihracat yapabilmek için, fazla mal almağa 
başlamıştır . 

Otobüs ve Milfoke 

Halkevinde .... 
Bir piyes mü
sabakası açıldı •• 

Yaz tatili münasebetile ko-
mite üyelerinin bir kısmı mu· 
vakkaten lzmirden aynldıldan 
için Halkevi faaliyeti yavaşla· 
mıştı. idare heyeti 8-9-937 
tarihindeki fevkalade toplantı· 
smda eskisi gibi her hafta 
Cuma günleri ve komitelerin 
de evelce seçtikleri gönlerde 
toplanhlanna başlamalarını ka· 
rarlaşbrmıştır. 

1 - Bayrak sevgisini kuv
vetlendirmek için bir piyes ve 
şiir müsabakası açılmasına, 
okul öğrencileri arasında ya· 
pılacak şiir müsabakasında bi· 
rinci, ikinci, üçüncü olanlara 
münasip kıymette hediyeler 
verilmesine, piyes müsabaka
sına iştirakin serbest olmasına 
ve piyesi intihap edilecek bi· 
rinciye 25, ikinciye 15, üçün· 
cüye beş lira ikramiye veril· 
mesine, bunların en çok lS 
Birinciteşrine kadar Halkevine 
gönderilmesine, bu piyes ve 
şiirin Cumhuriyet bayramında 
Halkevi salonunda temsiline, 

Genç kadının beynin- arabalar transatlantiği 
.........___ deki damar kopmuş .... . _._. ·--·--

Evelki gece Balçova köyün- J zmire gelenlere ko- l zmire 600 sey. 

2 -Tarih kurultayında Halk· 
evimizi temsil etmek üzere 
tarih öğretmeni bir arkadaşın 
gönderilmesine, 

Garib bir Macar 
Bundan bir kaç hafta evel 

Macaristanda Basoskcl kasa
basında Piyer ÇQrba adlı bir 
adam ölmüştür. 

Ru adam 78 yaşında idi. 
18 yaşında ıken seviştiği bir 
kızla evlenmiş fakat saadeti 
uzun sürmemiştir. Zevcesi bir 
kaç ay içinde ölmüş ve adam
cağız da dul kalmıştır. Karı· 
srnı fevkalade sevdiği için de 
bir daha evlenmemeğe yemin 
etmiştir. Tam 60 sene dul 
kalan bu adamcağız hayatını 
ve servetini başkalarının saa· 
detini hazırlamağa hasretmiş 

ve sevişen çiftleri evlendir· 
mekle meşgul olmuştur. Ve, 
60 sene içinde 5000 çift ev· 
lendirmiştir. 

Garib bir sergi 
Bu sergi, garib olmak do· 

layısile Amerikada kurulmuş 

değildir; Almanyadadır. Sergi, 
kaıaya uğrıyarak harab olmuş 
Jeplinlere aiddir. 

Bu sergide kazaya uğrıya· 
rak kaybolmuş veya yanmış 
jepl:nlere aid ne bulunmuşsa 
vardır. 

Ehli Kurdl 
Serlevhamızdan bütün or· 

manların ve dağların kurdla
rmm kuzular gibi ehlileştiğini 
anlamamak lazımdır. Çünkü 
ehli kurd, bir tanecıktir. Bu da 
Astoryalı bir polisin elındedir; 
adı da Poldidir. 

Polis bu kurdu yaralı olarak 
Bosnada elde etmiş ve uzun 
bir gayret sarfıle ehlileştir· 
miştir. 

Arı ve Romatizma! 
Arının bir nevi bal verir, 

ne ala. Fakat bir kısmı da 
insanları sokar, hele iri anların 
sokmakla verdikleri ıstırab pek 
büyüktür. Bal anlarından baş· 
ka diğer arıların belki kıy· 
meti yok sanırsınız. Halbuki 
bu kanaat yanlıştır. Çünkü 
arı sokmasının romatizma için 
faydalı bir vasıta olduğu artık 
ıahakkuk etmiştir. 

Saba melikesinin 
hazineleri 

de orta mahallede oturan Ta· [aylık gösterilmeli yah getirecektir •. 
hir kızı 25 yaşlarında Bn. Fuar münasebetile otobüs 28 EylOlde Alman bandıralı 
Hatice ansızın hastalanarak servi teri ile binek araba fiat· Milfoke transatlantiği limanı· 
emrazısariyc hastanesine kal- mıza gelecek ve 600 seyyah 
dınlmıştır. Kadının, birdl!nbi- terinden şikayetler başlamış· . k . (25000) t b'. 

tır. Kemer ve Basmane istas· getırece tır. on u· 
re fena halde hastalanması, yüklüğünde olan bu seyyah 
sari bir hastalığa tutulduğu yonlıırına gelen yolcular binek vapuru, şimdiye kadar lima· 
zannını vermişti. Bn. Hatice, arabalarına binmek isteyince nımıza hiç gelmemiştir. 

3 - Her komitenin bu yıl 
içinde Halkevi üyeleri arasın
daki tanışıklığı kuvvetlendir· 
mek için bir eğlence gecesi 
tertip edilmesine karar veril· 
miştir. 

hastaneye kaldmldıktan dört gayet fahiş fiat cevablarile Seyyahlar, Fransız, Alman 
Arabistanda on yedi sene 1 

saat sonra o"lmu-ştür. Bu şüp- karşılaşmaktadırlar. Bu istas· ve ngiliz tebaasmdandırlar. 
süren bir tedkik ve tetebbü- Ef B d k 

Ziyaretçi akını 
lzmire her yerden zi

yaretçi geliyor den sonra Kont Biron dö heli öliim vak'ası üzerine dok· yonların önlerinde bekletilen es ve ergamaya gi ere 
torlar tarafından Haticenin ce· otobüsler de müşterilerilerden oralardaki asarıatikayı göre-

Drorok Parise dömü tür. ccklerdir. 
Kont, zamanın en maruf sedine otopsi yapılmış ve bu iki kat ücret almak için Ke- -~--. 

Bu seneki fuar, hariç ve 
dahilden lımire mühim mik· 
tarda ziyaretçi çekmiştir. Dün 
Rodostan ltalyan bandıralı 
Briyoni vapurile 196 kişi a-el· 
miş, bunlardan 46 kişi lzmir· 
de kalmış, otellere yerleşmiş· 
ferdir. 

asarıatika mütehassıslarından· otopside müddeiumumi mua· mer·Konak veya Basmane·Ko· Torbalı kurtuluş 
vrnı B. Rüşdü Uskent hazır nak seferlerini yapacaklarına bayramı dır. Birçok mesaisı arasında 

Saba Melikesı hakkında da 
tedkikab meşhurdur. Saba 
Melikesi, zamanının en zengin 
bir hükümdarı idi. Kont bu 
Melikenin hazinelerini de bul· 
mağa çalışmıştır. 

Kont henüz kat'i surette 
muvaffak olamamıştır; fakat 
Saba Melikesine ait bir çok 
kıymetli eserler elde etmiştir. 
Bunları Pari~ ve Londrada 
teşhir etmektedir. 

Dolaplıkuyuda 
cinayet 

Vak'anın faili 
polisçe henüz 
yukaLanamadı 

Evelki gece Dolaplıkuyu ma· 
hallesinde kantarcı sokağında 
su meselesinden hır kavga 
olmuş, bır kışı ağır surette 
yaralanmıştır. Ömer oğlu su· 
cu 19 yaşında Abdullah, ara· 
larında kavga çıkan lzmirli 
Mustafa oğlu Bılalı bıçakla 
göğsünün sol tarafından ağır 
surette yaralamış ve kaçmış· 
tır. Abdullah, polisçe henüz 
yakalanamamıştır. 

Halkevinde konser 
Güzel lzmırımızın kurtuluşu 
munasebetıle bu akşamı Halk· 
evinde, Karşıyaka Sağır, dıJ· 
siz ve körler müessesesi tara· 
fından saat 21 de bır konser 
venlecektır. 

Dokuz kişiden mürekkeb 
olan bu konser heyetinin aşa· 
ğıda yazılı olan seçılmiş par· 
çalarım dinlemeğe bulun va
tandaşlar dayethdirler. 

La somnambil: Mozart. 
Fiğaronun düğünü: Mozart. 

Triyolar, üç solo, iki operet. 

bulunmuştur. Otopside bu fuara uğramak suretile müş· Torbalı, 7 _ On dört yıl 
genç kadının dimağında ko· teri taşımakta ve böylece çif· evel istiladan kurtulan Torba· 
pan bir damardan sızan kan te ücret almaktadırlar. lı'lılar bugün kurtuluşlarının 
sebebile öldüğü anlaşılmıştır. Bütün yolcuların mutazarrır on dördüncü senei devriyele-

sz.namekı• mı·, oldukları, idarehanemize şi- rini coşkun bir tezahüratla 
kutlulamışlardır. 

kayet edilmiştir. Belediye re- Sabahleyin erkenden cum-
zehir mi? isliği, hiç olmazsa istasyonlara huriyet meydanında toplanılmış 

Bir denı·zcı· ansızın şimendiferler geldiği sıralarda ve muhtelif hatipler söz ala· 
birer belediye zabıta memuru rak bugünün ehemmiyetinden 

hastalandı bulundurmak suretile arabacı· bahsetmişler, bundan sonra 
Limanda bulunan Sürati· larla otobüsçülerin halkı za· geçidresmi yapılmıştır. 

bahri motöründe makinist Is- rara sokacak hareketlerine Öğleden sonra Ertuğrul ma· 
d Ç B hailesi semt ocağının yaptığı 

mail oğlu Mebmed, fazla manı olmalı ır. ünkü as· 
teşebbüs üzerine fakir ve kim· 

yemek yemiş, rahatsızlanmış mabaneden konağa gelmek sesiz çocuklar sünnet edil· 

Evelki akşama kadar hariç 
ve dahilden lzmire gelenlerin 
sayısı 88,457 kişidir. 

Fuarı evelki akşama kadar 
337,147 kişi gezmiştir. 

Dün akşamki trenler fevka· 
lade dolu olarak lzmir istaı· 
yonlarma gelmiş, mühim mik· 
tarda yolcu getirmiştir. Hatta 
trenlerin sahanhklan bile 
dolu idi. 

ve bir miktar sinameki kay- için bir arabacı, bir yolcudan miştir. Bu akşam da yine bu 
natarak içmiştir. Bunun üze· 100 kuruş istemektedir. çocukların giydirilmelerine sarf Vak'a nasıl ofmuf 
rine ansızın ifade veremiye: Heyetimiz edilmek üzere bir müsamere Bize bir mttlctab geldi 
cek derecede hastalnnan Meh· Almanyadan dönüyor verilmiştir. T. Y. K. H. imzalı bir 
med, derhal memleket hasta- An karadan şehrimizdeki ala· r---·--------, mektub aldık, bu mektubta 
nesine kaldırılmıştır. Zehirli kad '!\rlara gelen malumata Tebrik Alsancakta bir evde vuku bu-
bir mayi içıp içmediği araş- göre, Berlinde Türk • Alman lzmir Esnaf ve Ahali Ban· lan zina vak'ası münasebetile 
brılıyor. ticaret ve kliring anlaşmasını kası,: saym lzmir halkının ve kocası eve gelen kadının, ya· 

· d h · p ralanmasında tabanca istimal Meccanen tahlil ve ımza e en . eyrtimız, azar müşterilerinin kurtuluş bay· 
günü İstanbula dönecektir. ramlarmı tebrik eder. edilmediği, yalnız evde bir 

ilaç Ege gecesi \.. ..J gürültü olduğu ve bunu anla· 
Bay Abdüsselam eczanesi İzmir lısesinden yetişenler Çocuk yurdları mak için, üçüncü ~ahsın aşağı 

bugün 9 EyJUI şerefine bi1ı1· tarafından cumartesi akşamı Bozdağ çocuk yurdu iki indiği vakit tutulduğu, ortada 
mum idrar tahlillerini ve f ıka- Halkevi bahçesinde eğlenceli gün evel kapanmıştı. Mene· hiç bir suç olmadığı, tevkif 
ranın reçetelerini de lkiçeş· bir Eg ~ gecesi tertib edil- menin Aliağa nahiyesindeki edilmediği bildirilmektedir. 
meJik caddesinde cumhuriyet miştir. (Ege gecesi) muhtelif çocuk yurdu da bugün kapa- Yalnız biz de şunu kayde· 
eczanesinde meccanen yapa· sürpriz ve eğlencelerle geç tılacak, yurddaki çocukİar, delim ki, gazetemiz, bu vak'ayı 
caktır. vakte kadar devam edecektir. bugün lzmire getirilecektir. zabıta raporu:n almıştır. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·.:-·-ı z;;i~·1f i;;e-·-MüJde-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-- R;:n~~~~::a ~::.=~:h 
mucib oldu FU A~ GAZö N osu N DA Şanghay, 8 (Radyo)- Şan· 

ghayda toplanmış olan Ame-

B ek v rika tebaası Ruzveltin ıon 

U •• yu· aryete beyanatından dolayı müteeuir 
olmuşlardır. Şangbay Amerİ" 
kan ticaret odası bu beyanat 

Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar köpeklerinin hay- hasebile Kordel Hull'e bir 
rete şayan marifetleri - dünya bisiklet şampiyonunun akılları durdu· protesto göndermiş, bu ıözlet 

racak cambazhkları. tatbik edildiji takdirde Am~ 

Bütün bunları görmek için Fuar gazinoauna hofunuz! rikan menafiinin mahvoiaaa" l••••------------••ill••lllll••iillll-------------•• ğmı bildirmitlerdir. 
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Akdeniz konferansına iş
tirak etmeği kabul ettik 

manevralarında 
lstanbul, 8 ( Hususi ) -

Aydın manevralarında, bilhas-
11 ordu huekit halinde iken 
~b~e g.erisinde aeferberlitin 
ee~~n ıcapları tatbik edile-
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etmeleri için emir vermiştir. 
japonlann Amoy ve Pooc

bova taarruzları dolayısile 
Amerika sefareti bu iki şehir 
ile cenubi Çinde diter bazı 
noktalardaki konsoloshanelerin 
kapatılmasını emretmiıtir. Bun
dan başka bu ıehirlerde Ame
rikalılar buralardan çık.mata 
davet edilmişlerdir. 

Cumheriyet 
bayramımızda 
Anlcarada hulıınacalc olan 

ecnebiler 
fstanbul, 8 (Hususf)-Cum

buriyet bayramımızda; Roman-
ya başvekıli Tatareıko ile 
Balkan devletleri erkim bar-
biyei umumiye reıslerinden 
başka kimselerin bulunmıya· 
cağı anlaşıhyor. 

B. Menemenci oflu 
Beyrula gidecek 

lıtanbul, 8 (Hususi) - Ha· 
riciye Vekileb sıyasi müsteşan 
B. Numan Rıfat Menemenci 
oğlu, İkinciteşrin iptidalarmda 
Beyruta ridecek ve Fransa 
fevkalade komiseri kont Dö 
Martelle konuşacaktır. 

B. Bek 
Paristen sonra Cennrege 

gidecek 
Paris, 8 (Radyo)- Lehistan 

Hariciye Nazırı Baron Bek, 
bugün buraya vasıl olmuş ve 
8. Delbos tarafından karşı· 
lanmıştır. 

iki devlet Hariciye Nazan 
bugün Hariciye dairesinde 
uzun bir müzakerede bulun· 
muşlardır. Bu mülakatta umu· 
mi siyaset ve iki devlet mü-
nasebetleri tedkik edilmiştir. 

B. Bek ıerefine Hariciye 
dairesinde resmi bir ziyafet 
verilmiştir. Yann, Lelistan 
sefarethanesinde bir resimi ka· 
bul yapılacak ve Perşembe 
günü de Baron Bek Cenev· 
reye fidecektir. 

• .... 
9 Eylul sabahının alacaka

ranhklarmda, yapraklarını hı

şırdatan ağaçlar, renklerini 
göstermeğe başlayan çiçekler, 
taze bir serinlikle uyanan Türk 
topraklan, datlars, taılan, sa· 
billere enginlerin aeai ve rüz· 
rinnı getiren denizler, 

Beıikten mezara kadar gi
den yol üatündeki her Türk 
onu terennüm ediyor, onu 
duyu•or, onu diifünüyor, onu 
seziyor. O. R. G. 

Baıvekilimize 
çekilen taziyet 
telgrafları •• 

lzmir, 8 (A.A.) - Haımetlu 
Yunan kralı ile Şarierden emi· 
ri Altes Abdullah tarafından 
gönderilip Başvekil lnönüye 
lzmirde vasıl olan telgraflara 
bunlardan pek müt~hassis olan 
Başvekil tarafından kendilerine 
takdim edilen ceuabi telgraf-
ların suretlerini aıağıda ncı· 
rediyoruz: 

Ekselinı 1. lnönü Baıvekil 
Ankara 

Ekselansınızın biraderinin 
vefatı dolayısile samimi tazi
yetlerimin kabulünü rica ede
rım. 

Corç 
Majeste Yunan krala 

Ati na 
Majestelerinin göndermek 

nezaketınde bulunduğunuz ta-
ziyet telgrafınızı aldım. Gös
terilen alakaya derin şükran· 
larımı sunar saygılarımın ka
bulünü rica ederim. 

Türkiye Başvekili 1. lnönü 
hazretlerine 

Biraderi ililerinin vefatından 
dolayı taziyetlerimin kabulünü 
rica ederim. 

Abdullah 
Emir Abdullah hazretlerine: 

Amman 
Fchametpenahın lütfukir ta 

ziyetlerine ıükranlarımı sunar, 
yüksek varhklanna saadetle 
uzun ömürler dilerim. 

in önü. 

Midilli açıklarında 
denizaltı gemisi 

mechul bir • 

Paris, 8 (Radyo) - Petrolla 
yüklü 3780 ton hacmindeki 
Pegasiis adındaki lngiliz va
puru, bugün Midilli önlerinde 
ansızın denizden fırlayan meç· 
bul bir denizaltı tarafından 
durdurulmuş ve vapurun üze
rine çıkan denizaltı gemisi 
kaptana hamule hakkında ma
lumat aldıktan sonra gemiyi 
terkederek tahtelbahire dön-

görülda 
müştür. 

Tahtelbahir, biranda denize 
batarak kaybolmuıtur. 

Paris, 8 (Radyo) - Port· 
Saidden hareket eden Arta 
adandaki lngiliz petrol gemisi, 
yolda meçhul bir denizaltı 
gemisi tarafından torpillenmiı 
ise de torpil iaabet etmedi
ğinden vapura bir zarar ol
mamıştır. 

Türk matbuat. ve lzmir 
Emniyet Müdürü 

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

- 81111 1 inci mlai/ede - zaten salahiyeti olmadıta apa-
benimsemiyerek diyor ki: çak bir hakikattir. 

Teessüf ederiz Gazeteciler, başta Büyük 
Şefimiz Atatürk oldutu halde 

Şu inanılmaz hadiseye lüt- bütün devlet adamlarımızdan 
fen inanmız: lzmire giden Baş- daima mültefit bir nezaket gö
vekilimizin Beynelmılel Fuan rüyorlar. Onların malumatları 
gezeceği sırada orada bulun- oldutu zaman hiçbir yerde en 
mak istiyen ıazeteciler gene ufak müıkilita bile utramıı 
bu ziyaret esnasında orada detildirler. Vaziyet böyleyken 
bulunan Polis müdürü tarafı... olur olmaz memurların acemi 
dan serginin kapısından ko· telişlan cidden hayretimizi ve 
ğulmuşlar... nihayet biru da iayanımaz mu· 

Sebeb? cib oluyor. 
Şimdilik yok. Yabud sebeb İzmir Polia midüriiae tea-

olarak sadece ıu her zamanki süf ederiz .• 
basit ve malum bahane ileri ---
sürülüyor: Başvekilin ziyareti Belçika 
sırasında fuarda izdiham ol· 
mamasını temin. parlamentosun· 

Bu •izdihama mini olmak,, J 
meselesi memleketimizde öte• aa m6.nakaı alar 
den beri yanlış anlaıılan ve bi- Baf vekil B. Van z e. 
naenaleyb yanlış tatbik olunan 
bir keyfiyettir. izdihama mini land, itham takrirle. 
olmak için evveli izdıbama rine cevap verdi •• 
kimlerin sebeb oldutunu bil-
mek lizımdır. Kabataalak bir Brüksel, 8 (Radyo) - Bel
tarif yapmamız icab edene iz- çika Batvelcili B. Van Zellnd 
mir Polis müdürüne ıu küçük bugün parlimentocla ispata YÜ· 

"izdiham,, dersini verebiliriz: cut etmit ve aleyhinde verilen 
izdiham, bir badi.ede iısiz istizah tabirlerine cevap ver
güçsüz kimselerden mürekkep miştir. 
bir lcalabalıtın toplanmasından B. Van Zellnd, verditi ce· 
dotar; ve polisin vazifesi bu vapta, icraatına yegin Yerin 
kalabalıtı datıtmaktan ibarettir. bildirmit ve milli bankadan 

Gazetecilere r~lince, lzmir aldıtı par alana, meşru tekilde 
Polis müdürüne ıunu da ha- ve usulünde verilditini ilive 

eylemiştir. ber verelim ki gazeteci, bütün 
Türkiyenin alakadar oldutu B. Van Zelind, henüz Na· 
bir meseleyi kaleminden takib zır değilken, banka ikinci mü-

dürü aıf ati le elli bin frank edeceği kimsedir ve bu itibarla 
meseli lzmir fuarma Başveki· ücret aldığını ve bu paraları 

arkadaşları arasında taksim limizi takib için giden ıazete-
cilerin mevzuu bahsolan kendi eylediğini beyan etmiş, biz· 
t•hıslan değildir, temsil ettik- met mukabili olarak aloıtı 
1 180 bin frAngı bı"le bayır mu-· eri gazetelerdir. Ve bu gaze-
teler bütün Türkiye halkı de· esseselerine verdij'ini ıöyle

miıtir. 
mektir. Bu iptidai hakikatler 

Saylavlardan birçoğu, iıti· gözönünde tutulursa o gün iz· h 
za takrirlerinin geri alınmamirde, maiyetine aldığı me· 
sanı iste-miı, maamafib Ma· 

murlara gazetecileri işaret liye Nazırile devlet bankua 
ederek: 

müdürü aleyhine yeniden bazı 
- Susturunuz bunlan, ab· takrirler yerilmittir. 

nız bunlan dııarıya.. Münakaşalar uzun müddet 
Gibi sözlerle lüzumsuz ve devam etmiı ve Hollandaya 

haksız yere böbürlenen lzmir kaçan Barınan hakkında ted· 
Polis müdürü Bay gazetecilerin birler ittihaz olunmqtur. 
şahsında Başvekilini sergide Döoiflllfllc 
görmekten bütün Türkıyeyi Kestelli caddesinde Meh· 
menetmek istemiıtir. Bütün met oğlu Osman, su mesele= 
mağrur tavırlarına ratmen ken· sinden Mehmet otlu Niyaziyi 
disinin buna ne balda ne de dövmüştür. 

,---------------------------.. Halk Opereti 
Bu aktam 

Fuar Tiyatrosunda 

Sevda Oteli 
Operet 3 parda 



9 t. y ôl kur uluş bayr 
- a,,ı 1 inci sald/etle -
lzmire giriıi ıöyle anlatıyor: 

.... 9.3 8 sece y.-ısmcA.a 
sonra saat dörtte Yirminci 
alaym *9if kau..ındlın ah•D 
raporlarda Burnava ovasım set· 
reden son ıartlar üzerindeki 
dlfmanın da · tahmin edilditi 
veçbile • bc;tıtı ve yol civa· 
nnda düımandan eser kalma· 
chtı bildırildi. Yimuoci alayın 
ikinC1 1'ölöt6nden çalcanlan za· 
bit kefifkolu kumandana mü· 
llıim Enver lzmirin onbq ki· 
lometre ıımahne kadar ilerle· 
mif, ovaya, lzmire ve limana 
hikim bir tepe üzerinde taras· 
ıud un bildiri1ordu. lzmirin 
Millen.na. fzmiıe doğru ke
mali sür' a\le kaçan düımandaıı 
evci muv • -5Jra.it bulu· 
rulduldutu sırada ele geçirilen 
b. fıruıtm zayi edilmemesi 
çok mühim ve-hayaM bir me
..a. a.lilHle idi. 

linMOaa.,h 9 E')'kll 338 sa· 
hMn l.mire dotru açıhnıı olan 
..Uyı, ılcinci fırkanın bütün 
ku.Yetile itı•I etmesi zaruri 
idi. Jnka kumandant fttlkaya y... emirde: •Difmamn 
tut.tulu mevziden saVUfhltunu 
ve fobmn iltikwetinde ileri 
harekete dııwamını ve ltwaun 
~n de yil'l8inci Mey imman· 
dana Kizımın kumMdulncie 
de141el ileti )'iriiJÜfe geçerek 
teaadüf ettiti yerde ditm•L 
tazyik ve tardeyle..-in · em· 
retmekte ve f ıılmntft heyett 
UIJlUQIJy.C:•jJo XiirüVit llrUJDI 
tun"h etmekte idı. 
8'q;q•f.i~tiadcki ileri 

yürüyüıe geçen ikinci farka 
alalJlla~ yazi)reti bizzat gq· 
refek daha esasla emir ver· 
mele uzere ikinci fırka k•man· 
d-ı W.aihile beraber Bur· 
naVııtnın ~iben üç kilQmctre 
111.luacla bqlunan taruıut mev· 
k~~ ~ çıkınca lıınir ve 
~ filşpp \'.C güıcllijile göz· 
lt,P k~111qfmy.ordu. 

Milli ordunun utrunda bu 
kadar ~ ve can feda ettiti 
b~d. ••hm ince ve ıı.fif 
ai.aJcrj, tulGu altın nurlu iltima· 
ab i9ndr. IJ1Ültakaor. t~beuüm 
e'4... Jrdu. Tepeye çıkanlar: 

- lımir ve denizi 

Diye bili ihtiyar bat-rmak· 
tn zapbnefı edemiyorlardı. 

lzmir ve deniz, miltt ordunun 
bu ikiz bemtire meflcOresi bü· 
tün gDzelliti ve üryanlıAı ile 
kollannı açmıı: 

- Artık ,elinizi 
Diyordu. 
Bu büyük ve ulvi manzara. 

nın huzuru ibtipmmda bütün 
bipler buraya gelinciye bdar 
geçtikleri ölüm yollannı, çek· 
b"lderi mihnet Ye mepkbti 
kısa bir an içinde düpmdület-. 

• • • 
Bıırnavada •• 

Q •ed4 lımirdm Bur.... 
.,a tek bir lokQmqtjf gelditi 
görül«iiit,iiDtıfea (Pal'IQıenter) 
mükaleme ......,.,. Q)ması ih· 
w..line. bıiuaa 01tüçiioai alay lq._..,.. AW &arnna. ~ 
n. '"' bilükle pdcrildi. 
Tarauut mevkiinde bult1ua" 
.. bltill -- .... ı. ...... 
rile prmekte o1aa birinci ve 
ikinci flrka k'lfll•~--ın 
mlzakereli neticesi: 

Birinci fırkanın Koklucadan 
Kadifeblesi üzeri~ ... iliaci. 
fırkanın da satdan, yani Bur· 
uvanın .p.liıad mtlara, 
ODtiçincl ~ Jr.illiıi 

hmava iatikametinde yii· . 

Patdar olan onüçüncü alay 
da Burnavanın şimal sırtlarına 
muvualat ettiti zaman Y•P•lan 
tarassutta ciddi bir dilfman 
faaliyeti aörülmecnitti. Hatta 
yirminci alayın bir bölüj-ü 
l?umavamn hemen kurbundan 
geçiyordu. 

Kıtaat arasmda ileri gitmek 
hususunda, mahsOs ve bariz 
bir rekabet vardı. Arasıra, 
kesik kesık Burnavadan silih 
seıleri geliyordu. 

ikinci fırka kumandanı, m ı· 
lcarrer oldutu veçbıle, ileri 
dotnı sürülmü, ve lizımgelen 
nukat ve sahayı iıgal etmişti. 
Birioci fırka kıtaatm>n Koklu· 
ca ve Kadi&ekaleye muvuala· 
bna intizaren ıeçilecek za· 
aıan • kılA olta da - hem boş 
ve hem de gayri kabili telifi 
bir vaziyet ıhdesına sebebiyet 
verebilirdi. 

Kıta.ı, id.eta. yarıı yapıyor· 
mut gibi sabır11zca ileri atıl· 
mak istiyordu. ikinci farka 
kumandana bu müsaid vaziyeti 
nazan itibara alarak artık 

zaptedilemiyecek bir hale gel· 
mi, olan kıtaatına B Llrnava 
ve fzmirin işgalini emretti. 
Bu tarihi ve çok mühim olan 
emirde: 

•Yirminci alay Bumavanın 
garbmdan ve dördüncü alay 
Bumavanın içinden tanyarak 
lzmir istikametinde hareket 
ve diter fırka kıtaatı da sıra 
ile dördüncü alayı takib ede· 
ceklerdır." 

Del\İlmekte idi. Emri alan 
kıttaat, çelik bir tebacümle 
ileri atıldı. Manzara her Tür· 
kü ilelebed müftehir edecek 
bir mehabet hasıl etmişti. Kı· 
taat, adeta koıu meydanında 
ıon sür'atle yarap ıştirak 
edenlerin verdiği heyecanın 
son haddini onlerıne çıkan 

yokuşu ve maniaları göiüsli· 
yerele, ezerek, çitniyerek ge· 
çiyorlardı. 

Halk ve düıman, adeta 
manyatizme edılmiı gibi idi. 
Derhal yıldırım sür' atile Bur· 
nava işgal edıldi. Alay Bur· 
navaya girerken bir iki yerde 
dütınan perakendelerinin ate· 
ıine maruz kalmıı ve bu es· 
nada Şerafeddinin atı vurul· 
muştu. En önde kahraman ve 
güzide sekiz yaya nefer yürü· 
yordu. 

Yirminci alaym Bayraklı ci· 
varındaki ternnenin şimal sırt· 
lannda gorunmesi üzerine 
Mersinliye doğru yürüyen düş· 
man perakendeleri kaçmata 
bqlamış, kitle halinde kaçan 
bu efrad, onüçüncü alayın 
bir bölütü tarafmdan ihata 
olunarak esir edılmiştir. Muh· 
telif rütbelerde yirmi biri zabit 
olmak üzere bini mütecaviz 
neferden mürekkep bir kafile 
bidryette Meninli paviyonla· 
naa yerlettirilmifti. 

/~mire dofru: 
En öode dördüncü al&J 

kum,Pd•n amaviai Şerafeddin 
oldup ~ dördüacü ve 
yiımıoci alaılar. tua bir iıı· 
tiıam dairelinde caddeyi ta· 
lüıım. ia.Jemekta -., -W.n 
Punı.A.ki un fabrikasıadan 
891• *ti• öniade yaya. yü• 
rU,en kahraman efrattan üçü 
tehit ve Wri atır surette mec· 
ruh. oldu. 

Fakat artık ateıe ehemmiyet 
v.Umi1oıda. Billaram yürü 
riltt cLlvp. 811;.Wi. Kıt'anın 
öyle metin ve cesur savleti 
brtı.fmda atq edeeler bile 

tesire kapılarak ellerinden si
lahlara ataverdiler. Türk besa· 
letinin en parlak nümünesi 
olan bu yürüyüş ve lzmire 
giriı temaıa edenler naıarm
da bir harika mahiyetıni al· 
mıştı. 

Binlerce düşman perakende· 
leri ve müscllah haristiyanlar 
ve çetelerle dolu olan lzmiri 
süvarilerin bu fedakar savleti 
kayran ve mebhut bir hale ge· 
tirmişti. Bilhusa ecnebiler, ve 
10n dakikaya kadar Tfirk or· 
ıunun zaferine inanmak iste· 
miyenler gözlerinin önünde, 
dünyada bir çok milletin göı· 
teremiyeceti bir çok feragati 
nefis ile yürüyen bu süvarileri 
o kadar fevkattabia görüyor· 
lardı ki, gözlerine inanamıyor· 
larch. 

Tam fzmire girerken Pun
tadalci un fabrikasından açı· 

lan ateıle ıehid ol•n ve ora· 
da terkedılen askerler öyle 
bir vaz'ı aıiline ile lzmir met
halinin iki tarafında yatıyor· 
lardı ki, sanki bqlarmı mılli 
mefkQrenin eşitine koymuş, 
onun ebedi nöbetçileri gibi 
geriden gelen lcıtaata vaz'u 
tavırlarile lzmire girilen nok· 
tayı irae ediyorlardı. 

Onlar, lzmir mefkQresinin 
son ıehitleri idi. 

lzmir kapıımda ve lzl;IÜI' 
için can veren ıelütJer f.UJllar· 
dır,: 

1 - ikinci farkamn dir· 
düncü alayının ikinci bölük ça· 
VUJU Alaşehirin Mamwetülba· 
mid karyesinden Belıir otlu 
Mehmet. 

2 - ikinci fırkanın d(;r... 
düncü alay.inan ikinci bölük 
çavuşu Antalyamn Kızıluray 
lcar,eliaden Baba lbnıhim 
oğullanodan Mabmet otlu 
Hakkı. 

3 - ikinci fırkanın dör
düncü alaymm dördüncü bö· 
lüğünden nefer Nevıehrin 
f nelı karyesinden Satar oful· 
larmdan Ahmet otla Seyid 
Ahmet. 

Artak lzmire girilmifti. En 
önde Şerafeddin olarak adeta. 
bir uç kumandaQı ribi yanan· 
da emir zabiti miüizim Ali 
Rıza olduğu halde Kordon 
boyunu takib ediyorlardı. 

Şerafeddin; büyüle bir eki· 
net ve itidalle yürüyüıüne de .. 
vam ve hükümet konağına mu· 
vasalatla mülizim Ali Raza 
hükOmet kapısını açhnp ali· 
meti lır~ olarak 8-9-338 ıe· 
vald~n evel saat 10,30 da 
Türk nöbetçileri ikame ettir· 
mittir. 

Bu suretle 15 Mayıs 33S 
sabahı işgal faciuına utrayan 
güzel lzmjr; tam yirmi yedi 
ay yirmi dört güo ağır bir 
kibuı gibi düşman istilası 
altında kaldıktan sonra ebedi 
olarak Türk hikimiJetiae inti· 
kal etmiıtir.,. 

B. Lebrrın 
Ba9vekHle konueJu 
Pariı, 8 (Radyo) - Cum· 

hWTeiai Bay Lebrun bugün 
Batvekil Bay Şotan ile umn 
bir mülibt yapmıp. Bu mü• 
likat yarın Elize ıvarmda ya
pılacak bbine içtimaı ile ali· 
kadardlr. 

Ktunıon kaza•ı 
Şoför Ali otlu M.cbmed, 

idaıeaindeki kamyo• u Çorak· 
kçada Mµrad otJu Aliye. 
çarptırarü ._..ı._,_,, .• a ... 

bebtıet vermiftir. 

- llap 1 illCi •'ile• -
lzm irdc bulunan Saylavlar, 

sivil, süel erkin ve subaylar, 
Parti mensubları, belediye 
Batkan ve erkim, Mltbuat, 
Bankalar, Resmi ve ticari ku· 
rumlar başkan, direktör ve 
mümeuillerile bütüa yurdda~ 
lar 8flltıda yuıh oldulu ıe
kilde lzmirin kurtuluı törenine 
çağn ıldıılar: 

1 - Sabahleyin saat ıe· 
kizde resmi dairelerle Puti 
ve hususi kurumlardan davetli 
olanlar Cumhuriyet Halk Par· 
tisi merkezinde tcapJ..ıarak 
oradan Halkapmardaki şehit· 
lite gjdilesek aziz tehitlerimi· 
zin mezan bqında Halkevi 
adına öj'retmen Ziya Şölen 
tarafından verilecek söyleve 
Şehitler anıta karıısında yer 
alacak atla müfreze kom.ıaaı 
cevab verecektir. Sö1levler 
bittikten sonra muzıka lıltik· 
lil marımı çalacak ve miifr.eı.e 
havaya ailih atarak ..,gı bor· 
cunu yerine getirecektir. 

2 - Bu töreadea IGDN 

yİtit ukerJerimi& qa{pda ıös· 
terilen ıekilde üç koldan lx
mire gireceklerdir. 

Birinci kol Efrefpap • Kışla. 
ikinci kol Tepecik • Kıfla. 
Üçüncü kol He&Uı.-· • 
Bu üç kol IMt M da H6· 

kO.aet ve Kat)& öniilwl. b· 
••nlan11111 .,.,.n IMll111t. 
lara yerlerde duracaklardır. 

,. - ... ıo..u • Karl
fekaleden ahlacak topla Kaıla 
ve Mildlaıaet ko .. na. Mal· 
kapınardan gelen askerlerimi· 
zin önünde yüri,..ell ba y911e 
gelmiı olan atlı müfreze ko
mutam tarahndan bayratı .. uz 
çekilecektir. Bu tören esna· 
sanda bando bayrak mar11 
çalacaktır. 

Bu merasimi müteakıb tö· 
rene iıtirak eden askeri kat' a· 
Jar Birincikordonu takiben 
Atatürk heykeline kadar ıe· 
lecekJer ve oradan yerlerine 
dağılacaklardtr. 

4 - Birinci top abldatJ 
anda bütün halk ve nakil v-. 
11talan saygı borcu olarak 
bir dakika oldukları yerde 
duracaklardır. 

5 - 10,30 da ablaçak 
ikinci topla bir hava filoau 
ıehir üzerinde uçuılar ,.a
cak ve fabrikalar, vapurlar 
didük, kamyon ve ot11DObil· 
ler koma çalmak suretile ar· 
dunun lzmire girditini mili"' 
deliyeceklerdir. 

6 - Saat 10,30 da Atatir
kiin anasının nıezanna. ıidile
rek çelenWer koaacak ve öt" 
retmen Bayan Vedide tara· 
fından bir söyle.Y verilecektiı. 

7 - 9 EylGl pni bii&üa 
yurddql.a: uleıiai. dükkiPı. 
nnı bu giiaiiD. ıerelile uygun 
bir ıekilde donatacak, ıece 
de ışıklamata çalıpcaktır. 
ÖAl.Un sonra.ki kısım 
8 - Zafer alayıma toplan!Q9' 

yeri Bum.awıe iataayonu ıc.ı .. 
ıwnd.ki alandır. Her t..mkül 
burada kendilerine gpaterile.
cek yerde bulunacaktır. 

9 - Zafer alaya 16,30 da 
Kadife kaleden atdacak üçiincü 
topla yürüyiife bqlıyarak Til· 
kilik, Aruta içi, Baııurak. 
Kemeralb, Hikimet·Katla ÖDÜ 
yolile Birincilrordondu ıeçe
cek ve Atatürk heykeli önüne 
ıelecek burada kendiı.ine 
ıpaterilecek )!elleri alıcM• 
lardar. 

10 - Aı.yın *ad. ta,.
lan1DU1nı müteakip ..nf ilk 

tcdffut müf~ .., 
Aa.m lamet t...hlMihıft W...,. 
lev verilecek, söylevden SQara 
ıelen çolenWer beıkele kma· 
a.khr. 

11 - Çelenk koyma iti 
bitince Mndo •uncu yal 
ma111nı tMacall ltüıtiia ı..lı 
atı.ta _,.. t.kib edeeelr w 
ve alay burada d.aiıJ.acalrtır. 

12 - G.. Birinıeikordoa· 
da ve denizde feneralaylln 
ve etlentil• Nılacak ve 
Halkevinde saat 21 de bir 
konser verilecektar. 

13 - GeNls ......... 
ki ve ıerek ötledea 10nraki 
p1CJ8f&mln tatbikine Müatah· 
kem Mevki komutanlıtından 
Yü1baı• Rabmi Dere lmn .. 
müdür muavini lamail Küntay, 
idari lallm amiri Fedai, llyön· 
kuruWan Kemal Talit Kar•ı, 
llıönkuul b.,k••ı T abiır Bar 
ile üyedea Ha,dar Aı,.al. .... 
ledqe zabıta batla Ali 
Riza ve ifçi .....ı birlikleri 
bathw Melanwl Ali bakar 
Clklar va ,.k ... nndı ifıMıeti 
malas•11& tafll*ıklaıdır. 

15 - Aslau. pQlil. .ndar
ma u Wedip ıabıt& ..
murlanndan uç,ilerek biuı 
müft.ese alefın ı.e.rı.,.., ..
laafaa ılll.ktir. 

Zllt.r ... ,. Jlh'GJllf 
programı 

1 - Muzika. 
2 - Bütün tqekküllerdeD 

........ k ... (ria.111 .. 
lar ta11rapk.) 

' - Pam tıetew.&lleriı 11. 
ilçe ve kamun yönkurullan. 

4 - Kazalardan ,.n parti 
hQetlsi. 

5 - Mal61 pıia. Ye ...kli 
subaylar. 

6 - Baroda mukand awu. 
katlar. 

7 - Etibba odMI. 
8 - Mmika. 
9 - ftsi ve euaaf birllld.i 

tepkkilleri ~ Devlet demir
yollan h111eti. 

10 - Muzika. 
11 - Türk apor -...... Jca, 

rumu kulübleri. · 
12 - Use ve Ortaokul iz .. 

cileri. 
13 - A.tC11ar kulübü. 
14 - Türk bava lmrwnu. 
1S - Kızılay kurumu. 
16 - Çocuk eairı.eme ku

rumu. 
17 - Verem mücadele ku· 

rumu. 
18 - Muzika. 
19 - Ôbüzlere yardım ku· 

rumu. 
20 - llkoultar temsiUerile. 

Çeıme kazuınıo Köste Q.. 
yünden Mustafa OrMnı katil 
mabadile yarabyan Slleyman 
oflu Ayetin mubalcemeaine, 
dün ıehrimiz Atarceza m• 
kemesinde devam eclilmittfr. 
Maznun Ayet, bundan eYellai 
celelerde kendilinin ..... 
oldutuau va •k' ... ti 
.... -. ha O 'zinnn 
blMDimU iirf ıaiıti. 8-
~ içia. bua IPidler. P. 
tumilli- Bu talııidJer, ml'IGUD 
Apetin. bieeç de~ w 
tutlulN• pdiklerm ....... 
dil& GeJ • -1-- L - -· ...... .,..... uw 
"hic'lerin. celbi itila _......, 
me b ... liiüa- •Mıldı, 

Ylll'fll ..... 
Çoral.bpıcla Mela c~ 

ıinde Ahmed oMu HbeJia, 
Melıwıcl otla lb.bimi ~I· ,...... 

_..,,,;.- -...• , ...... 
hu karan ftrmekie uap .-... 
1an ildud ••••tdr· BeW ... n•" 

11e .......... ... 

L.aıııl-. & ~ - er-
ning Post: 

•Pravdanın nepiyab .. F.• 
~t .•~r ..... D Tilmtıe-
1111lenn1 her flMltaya blf.la}• 
rak müdafaa edeceti hakkın· 

cl.aa lws tehlikeli bir iı*· 
Bu tetebbli Akdmtı kanfe-
ruana kobw.........., Ruaya
nın ithamlan yeni bir vaziıet 
dofarmultur. 

ftal,a ela bu Hheple Akde
niz konfenuaa iwtirak etmi
yecektir.,. 

Demektedir. 
Moftova, 8 (Radyo) - 18-

tün Rllsyada mlthlt bir ltal· 
yan ateyhmbfl hakim llr
mektecllr. Her taraftan hb 
mete tiddetle banket taleb
nameleri plmektedir. 

Amele, Ntmlan vlplll'laaa. 
yuine yeaıi ticarel v11.-. 
in.- edilaek iı.ele biler 111N9 
miJ• terket•wlrdir. 

.., .. , ... 8 ., .. ,)r- Ra 
)CWD hal,... VI~ .... 
iL.ya biillAmetillia - :it 
lcaldıfl bir hareketin filt meir .... 
nota Yeli \lfı. 

llıinci wtajıa lllllJaw WP
diji cevab, Ruya tarafa.._ 
klft IÖ ........ .., ...,. Ak· 
denir hldl1e•rincht • ..,.. .. 
mee'ul ol ..... da ınr et· 
mittir. 

Tribuna pzeai bu ~nci 
notadan blllfıMdls..I: 

•&ura hükümeti ikinci deı. 
olarak tehdit maQaVI'- ıap
mapar. Görüaİİla pre ltomi
teın Sovyet Harici IİJ.uetiDİ 
eline almıfbr.. Demektedir. 
~ 8 <R-fy.o) - DiİIL 

alqam nqredileo remi teblip 
ıfi-. ltaJıa hükG.ıi Alml•iz 
lumferan11na daveti. büriDi· 
yetle ı..bul emip. F.ut. 
Sowyetlerin notlll -bile. 
ltalya çok m6'1ri" bir ftli-. 
yette blmıpar. Bu telleple 
ltalyamn Atcleniz b:wft:ra•na 
if'jıalri ........ ÇIDktf 
yama ithamlm .... . 

Ro- ve Berin, ba clnete
lmtı ve1ilecellı oenbl .... 
etmektedirler. 

Sovyetleria yeni aotaa Lo... 
drada derin bir teair bmale 
ıetirmiftir. Konferau9 
edileceli •d• ........ 
P•k ..... elnl ZlllaNI ..... , 
Parİlıı. & (Rldro) - le& 

R....ıtw anaeai Ba. Sara.Rua
velt. dia elcpm ..gi 

:..:. ··-· s.. ......... 
seJllİIİn· 11 
milyon kiti zipret etmiftir • 

Karenlı .. la la 
lkiç.e .. elillas U..,.... lark 

mefdh• Sıı ııı dıW.llulılslk 
llmbua bir blftad•keri, .... 
ayni 1emtte "fehl.lirmeai çaiır 
mmnclaki ..._,,a llmbul 
iki ··" ıh• K C'lll• 
Ara.•I tanslaW.IMab' r • 
ilii peedealaui 
dır. a. 

• 

• 
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Bu 
D 

.. i'ayı da ' 
Arad n tam b.r 

Dl iş.ti. V cned k, artık o 
~eyı unutmuş u. Kıy 
Mahseden k imamı tı. Oı u, 

eçhul K r mn kaçırd ğı 
a~laşılınca, d diko ul r lmış, 
yurümüş, f kat ni h yet bu ri
vayet, ef s e v m al d ğir· 
:~nlerinin yu d çekilmişti. 

Şam olmuştu. L" n a zın
da, büyük bir C r g mısı 
demirlemişti. Kar nlık ta ıyi· 
den iyiye ba mıştı. 

Geminin sancak tarafından, 
ağır a~ır, suya bir sandal indi 
~e onu, ıkisi k ın olmak 
u~~re, Üç kişinin sandala bi
nışı takib etti. Sandal süratle 
sah·ı d 1 e oğru yol alıyordu. 

Erkek sordu: 

M 
- Heyecandasın galiba 
eblikal. 

- Evet Doğan, hem de 
ÇOk h yecandayım .. 

- Ya sen irini? 
- B ni pek alakadar etmi-

yor Do;o.an Çu·· k.. V d.k 
l5 •• n u ene ı -

k~ hat 1 · B ıra arım o kadar az kı .. 
u rnuhav red n de anla· 

şılıyor k. b· dik 1
• ır sene evel Vcne-

geliy 
nlarında idi. Fa· 
ıııüdd t iç n ay· 

r mı , k ı malıkanelerine 

git i tı. S nra dönüb gel
mi · Bu i k yıl n son gün
lerin en birind , M hlika an· 
sızın: 

- Ah -d mi ti· Venedıği 
bir ke d görmeği ne 
kadar i t rdiml 

Bu sö , un kafasında 
ve ruhund .. yük bir tesir 
yapmıştı. Hatırına gelen, Mch· 
1 k h rhangi b·r p· nlık 

o uş olm sı idi. 
Gerçi, Mehlika m yüzünde 

boy e b · r yi hiss Ltireb ·ıecek 
en küçük bir çizgi, bir mana 
yoktu, fazat Doğan böyle dü
şünmüyordu: 

Mehlika, bunu gizliyebilirdi. 
Yapılacak şey, çok basitti. 

Doğanın fikrince, zorla güzellik 
olamazdı. Ve binaennley Meh· 
lika, eski günlerini aramağa 
başlamış ve artık aşkı yavaş 

yavaş azalmış ta kendisini bir 
.. El'!!3l!llllm ....... ~ ........ 

OORSA 
b" ten hep beraber kaçanlar, 
ır sene sonra gizlice tekrar Üzüm satışları 

gelmişlerdi. Bu geliş, belki Ç. Alıcı K. S. K. S. 
te~likeli idi. Fakat bu arzuyu 263 A. R. Üzti. 1 t 25 17 50 
Kıyara göstermişti. 209 K. Taner 15 25 18 75 

Aradaki zaman zarfında eski 121 M J. Tara. 18 21 50 

rdu 
behanc il' terkrtıııek arzusu 
doğmu sa, onu, geldıği } ere 
bırakmak en mertçe, en doğru 
hareket olacaktı. 

Birdenbire karnrını verdi: 
- Ben seni Venediğe gö

türürüm. Madem ki özledin, 
gidebiliriz . 

Doğan, kafasının içinden 
geçen şüpheleri, ruhunu tu· 
tuşturan şüphe ve ihtimalleri 
kat'iyyen sezdirmemişti. Hal· 
buki hakikatte, birdenbire kal· 
binin üstüne bir yığın kor 
fırlatılmış S{İbı, içi yanıyordu. 
Mehlikasız yaşıyamazdı. Fakat 
seyilmemckten ise, hasret ve 
ıstırab içinde can vermcği ter
cih ederdi. 

Bu cevab üzerine, Mehlıka 
heyecanla Doğanın boynuna 
sarılmış: 

- Sahıh mi, diye bağır· 
nı ştı, yapar mısın bunu?. 

- Tabii yaparım, neye 
y:ıpmıyayım?. 

- Ya bir tehlike karşısında 
kalırsa ki 

- Yok canım, hiç ihtimal 
vermem.. Esasen biz tehlıke
lNe alışık değıl miyiz? 

- Sonu var -

Istanbulda 
Sey ya satıcılık 
kaldırılacak 

Kiyara, artık Müslüman ol· 80 İnhisar ida. 13 125 14 50 
m~ş ve Doğan onunla, Tiırk 46 J. M. Ben. 15 16 lstaıbul, 8 (Hususi} - Is· 

sahıll · d k. b. ta ıbul belediyesi, ilk tecrinin 
erın e ı ır adada evlen· 41 Albayrak 17 50 19 " 

mi"· O d iptidasından itibaren, şehirin 
~~ı. üğünün de hususi· 30 S. Beyazıt 16 50 18 50 

Yet 1 m1.1htelif yerlerinde, yalnız 1
• ya mz tanınmış Korsan 29 J. Kohcn 13 50 18 bır iki saat devam etmek 

ve gemicilerin davetli olarak 20 Beşıkçi 0 • 17 50 18 50 üzere gıda maddeleri için 
gelmesi ve ayni zamanda gece 15 M. Ardıti 14 50 15 50 1 d k 

k prızar ar tesıs e ece ve on· 
vba· ti adaya yaklaşan meçhul 63 Suat Okten 12 50 18 d an sonra, seyyar satıcılaı ı 
ır geminin, sahile, bir 9 Alyoti bira. 16 16 ,, l,,ı kt 
ır.... K3 aıraca ır. 

~ı~,n emsalsiz hediyeler, ipek- 8 Ş. Bcncuya 14 50 14 50 K l k / "k 
lıl h 934 ız arımız as e'"' ı er, alılar, kutu içinde, an· 

cak en zengin saraylıların kullan· 38448 eler.si alacı.aklar 
dıkları mücevherler vesaire- 39382 lstanbuJ, 8 (Hususi) - Bu 
le~ çıkararak bunları düğün incir satışları sene meKteblerde kızlara da 
.evıne sevketmiş olması idi. Ç. Alıcı K. S. K. S. ameli ve nazari askeriık dersi 

. Bu hediyeler, Osmanlı pa· 1l58 A. H. Nazlı 7 15 okutulacaktır: 
dışah1nın sarayından ve daha 498 lzzi ve Ali 8 11 /ngi.Jiz vapurunu 
~oğrusu Doğanın ablası Safiye 412 F. Solari 7 15 tuttular 

ultandan geliyordu. 279 M. J. Taran. 8 75 8 75 
Mehlika adını alan Kiyara, l 48 Alyoti bira. 7 ~ 25 

Şark zevki ve sanatı ile pırıl 137 S. Erkin 8 8 
Pırıl parlayan ve gözü doldu· 123 A. Muhtar 10 10 
~n hu şeyleri bir çocuk se· 100 Ş. Remzi 10 375 10 375 
vın · ·ı R 6 11 cı ı e karşılamış: 92 Ş. ıza 

b - Doğan, sevgılim ·demişti· 50 H. ŞJşbeş 8 50 9 50 

k~nlar .. nered~n ge di, bunları 32 Tütsü ile te. 7 50 7 50 
14 gonderdi? 3029 

dır ~: ancak bundan sonra- 35757 
. " t 1

• Doğan ona, kendi ha· 38786 
J,a •na aid z ı· ğ t 1 
0 

d sırrı anlatmış ve ey mya ı sa ış arı 
hak~ ~u efsaneye benziyen Kilo Alıcı K. S. K. S. 

Hongkong~ 8 (A.A.) 
Taishan adındaki lngiliz va· 
puru bu sabah Macao yakı· 
ninde lngiliz kara suları hari· 
cinde tevkif edilmiştir. Bir Ja
pon muhribinden bir zabit ile 
beş asker muhrib tarafından 
atılan ihtar topundan sonra 
vapura çıkmışlardır. Bunlar 
vapurun evrakını istemişlerdir . 
Vapur. 35 dakika tevkif edil· 
miştir. 

Macaristanda •,.-.. atı, hayretler içinde din- Alivre 
U"'"ıtlŞ·, k 15000 Abdülka 33 33 " Ordu manevraları yapılaca 
s -:i' Bunun içindir ki ·demişti· ı 0000 J. Kohen 35 35 " Peşte, 8 (Radyo) - Eylu· 
en e esrarlı v 1 b" 10000 fahrı· A. 35 35 " lu .. n son haftasında Macar ma· hal, bir g·· 

11
.ek muamma ı ır 

O uze ı var Doğan! 10000 O. Muh. 33 33 n nevraları yapılacaktır. Macar· 
süslenak~am ada, bir gelin gibi 5000 Tabak A. 33 33 " lar bu manevralar için çok 
"d mış, hol ışıklar içinde 50000 hazırlıklar yapmışlardır. Bu 
a eta denizd b. ' d Al 1 l har e ır nur parçası Zahire satışları manevralar a man, ta ya, 

Dıne .g1etirilmişti. ç. Cinsi S. K. K. S. Avustur}B askeri heyetleri de 
enız erin k h 

nizciler 8 ramanı, de- 1473 Buğday 5 50 6 25 haz1r bulunacaklardır. 
arasında d · ı V A 4 Jk · k · ' 1 · d ortaıınd 

1 
ve enız er 4 agon rpa ı ışı gara an ı 

a ev enm· f M hl"k N h 5 375 5 625 Kemerde Sürmeli soka~n· denizleri b" ış 1• e ı a, 35 o ut i5' 

•dal k nl ır Perisi halinde 50 B. Pamuk 42 da Mehmet oğlu Hüsnü, kar· 
ı ız arın ' H ı 

vermişti. arasına doğu- Piyasa fiatleri deşi Sami ve asan öğ u 

N 7 14 50 15 Abdullah, Hüseyin oğlu Şev· 
Bir sen · · o. 

·~ ._ e. ~çınde, Türkçeyi 8 15 25 15 75 kiye hakaret ve kama teşhir 
-.lı.: ana dılı g·b·k " · ı b ·· d ba,ıa 1 ı onuşmağa ,, 9 16 75 17 25 teşhir etmış er, u yuz en çı· 
hiç oıı~ı. Kocasının yanından 10 18 19 kan kavgada Abdullah ve 

ayrı mıyordu. Dorotanın :: 11 21 50 22 50 Samı yaralanmışlardır 

Bir san'atk8rın muva kıye • 

Şu fotoğraflara dikkat ediniz, bir insanın, bir 
başkasına nasıl benzetildiğini göreceksiniz 

Amerikanın meşhur fotoğ· imparatoru Haile Selasenin ta Oliver Hardy olur. 
rafçısı Doodles, eline geçjr· kendisidir. Harold Ress; gür bı)•ıklı ve 
diği her resim üz.erinde işliyen, William Beche, Mahaga biraz daha kalkık kaşlı olsa 
onu karikatürize etmekten Gandinin bir ~idir. Sovyet h rkes onu Stalin zenneder'. 
zevk alan bir san'atkaardır. Hariciye Nazırı B. Litvinof; Gertrude Stein de yalnız ilave 
Doodlese göre, bir resim üze· saçlarında yapılacak ufak bir edilecek ak saçlar ve bıyıklarla 
rinde hatların d ğiştirilmesi, değişiklikle meşhur komik Ayniştayne döner. 
saçların, bakışların tebdili, bu 
fotoğraf sahibini başka bir Sandalye ile yaralamak .. 
sima olarak meydana çıkarır. Keçecilerde Palancılar çar· 
Ve herkes, muhakkak bir baş· şısında lbrahım oğlu aşçı Hü· 
kasına benzer. Ancak bu ben· seyin, para mselesindcn Meh

zeyişi sezebilmek ve o çehre 
üzerinde işleyebilmek liı:ımdır. 

Amerikalı fotoğrafçı, bu id· 
diasım eline geçirdiği bir kaç 
resim üzerinde yaptığı değiıik· 
tiklerle isbat etmiştir. 

Meseli tanınmış sinema yıl· 
dızı Mari Pıckfardı erkekleş· 
tirirsek, karşınızda B. Hıtleri 
gönirsiınüz. Kankatürist Al· 
bert Hırschfeld, sabık Habeş 

Tütün kokusu 
Tire belediyesinin 
kararı yersirdir 
Tire kazasında belediye 

sıhhat heyetınin kararile kasa· 
ba civarında tütün dizilmesi
ne ve kurutulmasına müsaade 
edılmedıği aldığımız bir mek· 
tupta şıkayet olunmaktadır. 
Bunun sebebi, tütün kokusun· 
dan kasaba halkının verem 
olmasından korkulması imiş. 

lzmirde ve muhtelıf kasa· 
balarda kapalı bınalarda iütün 
işliyen işçiler için böyle bir 
şey düşüniılmesı ve tedbir 
alınması gayet tabiidir. Fakat 
açık havalarda ve kasaba ke
nannda işlenen tütünler için 
böyle bir tedbir alınmasına 
hiç de lüzum yoktur. Bunu 
yasak etmek, müstahsile yeni 
masraf kapılan açmak ve bu 
surt!tle tütünün maliyet fiatini 
yükseltmiye sebebiyet vermek
ten başka hiçbir netice vere· 
mez. Az miktarda nikotin ko
kusunun, pis kokuları izale ve 
hatta sinekleri imha etmek 
gibi faydası bile vardır. Tire 
belediye sıhhat heyeti, bu 
kararile her halde isabetlı bir 
harekette bulunmamıştır. Bu 
yerıiz kararın ref edilmesini 
isteriz. 

Bir otomobil hen
deie yuvarlandı 

Kaza zararsız atlatıldı 

Evelki gece Seydiköy yo 
lunda zararsız geçen bir kaza 
olmuştur. Heykeltraş B. Mü
nir Hayriye aıt Ankara bele-
diyesinde mukayyet A. O. H. 
markalı tenezzüh otomobili, 
şoför Murteza oğlu Mehme
din idaresinde olduğu halde 
Seydiköye giderken bir hen
değe yuvarlanmıştır. 

Yapılan tahkikata göre oto
mobilde bulunanlara birşey 
olmamıştır. Kaza, şoforün fazla 
sarhoş halde bulunmasından 
ileri gelmiştir. Otomobil cüz'i 
hasara uğramıştır. 

Yangın başlangıcı 
Karşıyakada Salıhpaşa cad-

• desinde 137 numaralı evde 
tenekeci Andon tarafından e'llin 

su borusu tamir edılirken lağımda 
bulunan ağaç hatıl ateş ala
rak yangın çıkmışsa da sön· 
dürülmüştür. 

BiRi 

Bursa 

mcd ve Muradı sandalye ile 
yaralamıştır. 
Dostunu yaralamış, kaçmış 

Tepecikte Nuri adında biri, 
dost tutmak meselesinden Ha· 
~an kızı 24 yaşlarında umumi 
kadınlardan Fetiyeyi bıçakla 
yaralayıp kaçmıştır. Nuri, za. 
bıta henüz tutulamamıştır. 

Taşla yaralamış 

Keçecilerde çiviciler çarşı· 
sında Tahir oğlu Belediye öl
çücüsü Osman, bir sepet me· 
selesinden Mustafa oğlu 9 
yaşında Arifi taşla yarala
mıştır. 

Otobüs kazası 
Birincikordonda şoför Ah· 

med oğlu Rahmi idaresindeki 
otobüs, Dursun oğlu biletçi 
Hüseyine çarptırarak yeralan· 
masına sebebıyet verdığinden 
tutulmuştur. 

Kadına hakaret 
Karşıyakada Safa sokağm· 

da Osman oğlu yapıcı Ah· 
met, ev kirası meselesinden 
Hüseyin kızı Haticeyc baka· 
ret etmistir. 

c i ,. 

estivali 
Üç gün devam etmek üzere ( 10 EylOI 1937 cuma ) 

günü başlıyor. 
10 Eglul 1937 Cuma Dağ günü 
11 EglUl 1937 Cumartesi Su günü 
12 Eglul 1937 Pazar Deniz günüdür. 

Banyolarda, otellerde, lokantalarda tenzılat yapılm t 
B F . l' ış ır. 

ursa estıva ı gelenlere renk, güzellik ve sonsuz bir eğ-
lence sunacaktır. 

Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: 
Tarih şehri Bursayı, dünya cenneti Uluda)t..ı tanıtacak 
.. · k d d i5 ve 

guneşı?, aym oynun a oğup, battığı Marmarada unutul-
maz bır gece yaşatacaktır. 

Bursa Festival komiteıi 



..,. H ANADOLU 

Cumurbaşkanlığı Filormonik Bergama Şarbaylığından: 
Orkesbrasl Şeflig"' inden: 1 - Muha~men. bedeli 55820 lira olan B~r~ama kasabası 

elektrık tesısatı 22·9 9j7 Çarşamba gurıu saat 16 da 
Cumurbaşkanlığı Filormon.ik . ~rkeshr~sına b~ğh, ay~i za· Bergama Belediye Encümeninde kapalı zarf usulile 

manda salon orkestırası vazıfesmı de gormek uzere bır Caz ihalesi yapılmak üzere 2490 sayılı kanuna tevfıkan 
heyeti teşkil edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tu- eksiltmeye çıkarılmıştır. 
tulacaldardır. lmtiha~da _kazananlar .çaldı~ sazlar!n nevine 2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminat 
göre ayda 80 • 150 hra ucretle angaıe edıleceklerdır. ile kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesika· 

Salon müzigı" • ve caz için ıarı v~ ~afia ~ekaıetHıden. m~s~ddak ehliy~t ve aıü-
teahhıtlık vesıkasım aynı gunun saıat 15 ıne kadar 
belediye encümen reislitıne vermeleri lizımdar. - Bir Piyanist, bir birinci kemancı 

- Bir ikinci kemancı (başka bir ilet te çalabilecek) 
- Bir Tenor Sakmofon (Bandonion yahut Akordiyon ça· 

labilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir ilet te çalacak) 
- Bir Tromboncu {başka bir ilet te çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir ilet te çalabilecek) 
- alınacaktır. 

3 - istekliler fenni tarifname, keşifoame, fenni şartname 
ve projeleri Ankara, lstanbul, İzmir Bergama beledi
yelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde 
suretlerini de Bergama belediyesinden alabilirler. 

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

ı s 10 ıs 5575/3001 
isteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir· 

likte imtihan edilmek üzere 6 Eyliilden itibaren 11 Eylül 937 
cumartesi gününe kadar lstanbulda Galatuaray Lisesine ve 
Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Eyh1lden 20 
EylGI pazartesi gününe kadar Cumurbqkanbtı Filarmonik 
Orkeatrau Şcflitine başvurmalan lazımdır. 

1 • k fi eli kt•• ı·· "' .. zmır va ı ar re or ugun-
den; 

Maracaat ve imtihan zamanı saat 
1 O •• 13 arasındadır 

ıs 20 25 ı 3 1 10 2722/2837 

Mezarhkbaşanda kiin 396 sayılı vakıflar gazinosunun müs· 
teciri kanuni müddeti içinde kat'i teminatı vermediğinden 
yapılan ihale münfesih olmuştur. Bu gazino eski ilin ve mü· 
zayede kaimesindeki bedel ve şerait dairesinde on beş gün 
müddetle yeniden açık artarmaya çıkarılmııtır. ihalesi 16-9-937 

ihbar ilinı perıembe günü saat on beıtedir. 
Vakıflar idaresine taliplerın müracaattan. 3073 3·7-10 

T. C. Ziraat bankası lzmir lzmir Sicili Ti-
ıubesinden: caret memur. 

Bankamıza DağklZllcadan 348 numaralı senetle borçlu 
Mustafa kızı ölü Haticenin ipotekli gayri menkulü 7-9-937 Juğundan: 
tarihinde yapılan artırmada ayni köyde~ Top.çu ~ti~ Ahm~~e [Suat Öktem-Mustafa Gür] 
790 liraya aatılmışbr. Borçlunun kanunı varıslerı ışbu dan ticaret unvanile lzmirde 2 inci 
tarihinden itibaren on beş gün zarfında faiz ve masrafları ile 
beraber borcu tamamen ödemedikleri takdirde kat'i ihalesi kordonda 99 numarada üzüm, 
y~pımak üzere aahf evrakı icra hakimliğine tevdi olun•cakhr. zahire vesaire üzerine ticaret 
Keyfiyet variılere ilanen tebliğ olunur. 3142 komisyonculuk yapan işbu tir· 

.;.:~~:..;,.;;;.;;;;.;;:~~1=h.;.:b;.;;.ar.;.;.;.:~l;:..J:=a~A~n-ı--------ı ketin ticaret unvanı ve ıirket 
--- mukavelenamesi ticaret kanu-

T. C. Ziraat bankası lzmir ıu- ;~1~ü~::::a 1ı!; .~c~: 
besı.nden.· cil edilditi ilin olunur. 

- - lzmir Sicili Ticaret me· 
Narlıdere köyünden bankam1za 5228/127 numaralı aenetle murlutu reımi mührü ve 

borçlu bulunan ölü keresteci lbrahim oğlu Sabitin merhun namına imza okunamamııbr 
ıayri menkulü bankamız kanunlarma tevfikan sabta çıkanlm11 1 M ka 1 
ve alıcııı çıkmadığından dolayı 50 lira bedelle bankamız uh· ; u ve e 
desine ilk ihalesi yapılmııtır. Ôlü Sabitin varisleri 24 /9/ 937 
tarihine kadar borçlarını tamamen ödemedikleri takdirde batka 
hiçbir tebliğ yapılmaksızın satıı evrakı, kat'i i~alui .Y~pılm~lc 
Gz~re icra hakimliğine tevdi olunacaktır. Keyfıyet ilanen ıh· 
bar olunur. 3140 

Ticaret Lisesi 
Direktörlüğünden 

Eski 
lidirler. 

(/kincikordoq. Maltızlar) 
talebeler kayıtlarım 1 S Eylule kadar tacdit ettirme-

Kayt ve kabul: 
Aşağıdaki kısımlara hcrgün 9 dan 12 ye kadar kayt ve ka-

bul yapılmaktadır. 
1 - Orta kısma: Kız ve erkek ilk okul mezunları. 
2 - Lise kısmma: Kız ve erkek orta okul mezunlan. 
3 - Ticaret kurslarına: 
A - Kısmı 2 sımfhdır. Tedrisat sabahtan öğleye kadardır. 

ilk okul mezunu kız ve erkekler. 
B - Kısmı iki sınıftır. Tedrisat sabahtan öğleye kadardır. 

En az orta okul ikinci sınıfına geçmiş kız ve erkekler. 
C - Akşam kurs kısmı Devlet ve Ticaret evieri memurla

nqa akpm tedrisatı. 
Fazla malumat almak için Okul Direktörlüpne miiracaat 

edilmesi. 4 7 9 3086 

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

kilometreleri arasındaki kısmının toprak tesviyesi işi 
(11344) lira 66 kuruıluk keşifnamesi üzerinden eksilt· 
miye konulmuştur. 

2 - Bu iıe aid keıaf vesair evrak Manisa Nafıa müdürlü
tünden parasız olarak alınabilir. 

! - lbaleıi J 6-9-1937 Perıembe günü saat on birde Ma· 
nisa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat (850) lira 85 kuruıtur. 
6 - Talipleri Nafıa Vekaletinden aldılclan ehliyet vesika· 

larile bu yıla ait Ticaret odaıı vesikalannı hamil ol· 
duldarı halde kapalı zarflarına 24'10 sayılı kanuna ta· 
mamen uygun bir şekilde olmak üzere 16·9· 1937 Per· 
tembe günü saat ona kadar Manisa valilitine teslim 
etmeleri ilin olunur. 1 4 9 14 3044 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

27 /9/937 pazartesi günü saat 1 S de kapalı zarfla ihale edi
leceti Ankarada Ulus ve lstanbulda Cumhuriyet gazetelerinde 
5, 7,9,11 ve lzmirde Anadolu gazetesinde 5, 7, 1O,12 Ağustos 
937 liialerinde ilin edden bir adet buhar Lokomotıfioin prt· 
•--nde deeiıiklik yapılmasına lüzum görüldüpnden mez· 
ktJo çakan ilinlar hükümsüzdür. 7 9 11 13 3096 

Bugün bindokuz yüz otuz 
yedi yılı Aiuatoı ayınm 2S inci 
Çarpmba günüdür. 

Türkiye Cumurluğu yasala· 
rına dayanan ve örneti tu· 
dikli aptıdaki mühür ve İm· 

zasını kullanan lzmir ikinci 
Noteri Mehmet Emin Erener, 
Bahçeliler hanındaki dairemde 
ve işimin başında iken saat 
onda yanıma gelen, adı ve 
sanı lzmirde Mısırlı caddesinde 
54 No.lu evde oturan Hasan 
oğlu Ahmet Ôzgirgin ve iz
mirde Saman iskelesinde 53 
No.da oturan Mehmet Koca
urlu oğlu Mustafa Urlu adlı 
ıahitJerle belli olan lzmirde 
Güzel yala Tramvay caddesin· 
de kiin Kardıçalı apartıma
nında oturan Suat Oktem ve 
lzmire bağla Kar,ıyakanın Sa· 
lih Paıa caddesinde 23 No.lu 
evde oturan Mustafa Gür bq
tan apj'ı tarafımdan yazılmak 
üzere anlatacakları ıibi bir 
mukavelename yapmakJığımı 
istediler yasanın aradığı gibi 
kendilerini ve şahitlerini ergin 
ve olgun gördüm. isteklerinin 
ne olduğunu sordum. 

Benim ve tahitlerin yanında 

Bütün cıünyanın, 
tecrdbe ettifi, be. 
fenditi ve kullan-
makta olduıu saat 

• • 

:$iMDi ARTI~ 
ISTEDIKLE'21MI 
ALABiLiRİM 

YEili 
HALLAD PAZADLARI 
/. 10 TENZiLATLA 
SATIŞ YAPIYOR 

söz aldılar ve dediler ki: Ata· 
ğıdaki ıerait dairesinde bir 
şirket mukavelesi aktedilmiştir 
şöyle ki: 

M. 1 - Şirketin nev'i kol· 
lektiftir. 

M. 2 - Şirketin unvanı: 
.. Fuat Öktem· Mustafa Gür,, 
dür. 

M. S - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamele merkezi iz. 
mirde ikinci Kordonda 99 aa· 
yılı yerdir. 

M. 4 - Şirketi ilzam ve 
taahhüt altına koyacak her 
türlii muamel&t ve ikitlerde 
her bir şerik şirket unvanı 
altında müstekillen imza vaz'ı· 
na ıelihiyettar olacaktır. 

M. S - Şirketin mevzuu: 
Üzüm, zahire, ve borsada aa· 
blan bil'umum emtai ticariye 

üzerine ticaret ve komiayon· 
culuktur. 

M. 6 - Şirketin sermayesi: 
tS.000 on beşbin Türk lira· 
sından ibaret olup bunun on 
bin 10.000 Türk liruını Suat 
Öktem ve beı bin liruı Mu
tafa Gür tarafından konal
muıtur. 

M. 7 - Şirketin muamell
bndan elde edilecek kina 
yüzda altmııı ıeriklerden Suat 
Ôkteme ve mütebaki yüzde 
kırkı da Mustafa Güre ait 
olacakbr. 

Muhtemel zarar dahi bu 
niıbette iki ıerik uuında tak
ıim edilecektir. 

M. 8 - Şirketin milddeti: 
1.8.937 tarihinden bafbyarak 
31.7.938 tarihine kadar devam 
etmek üzere bir senedir. 

Ancak bu müddetin hita
mından üç ay evel ıeriklerdea 
birisi feıhi ihbar etmedikçe 
ıirket ayni terait dahilinde 
daha bir sene kendılitindea 
temdid edilmiı olacak ve her 
devre bu ıuretJc devam ede
cektir. 

M. 9 - lıbu firkete dahil 
baıka tirket yoktur. 

Akitler başka bir diyecek· 
leri olmadığım beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine bu mukave
lename resen tanzim ve hazır 
olanlar yanında açıkça okundu. 
Meal ve münderecab tef hiaa 
edilerek taraflarca kabul ve 
tasdik edildikten aonra ziri 
hepimiı tarafından imza edildi. 

Genel sayı 8938 
Ôzel sayı 8/148 

Bu mukavelename auretinia 
dairede saklı 25 Ağustos 1937 
tarih ve 8701 ıenel sayılı ar 
lana uygun olduğu tudik kı
lındı. 1937 senesi Ağuat~ 
ayının otuz birinci Sah güni 

30 kuruıluk damıa pul• 
31 Ağustos 1937 

lzmir ikinci Noteri M. 
Emin Erener resmi miih• 
rü ve E. Erener imzua 

20 kuruıluk Teyyare 
pulu 40 kul'Ufluk 

Harç pulu , ____ _ 
Ankara bokalrlerl geldi 

Akşam posta trenile ge 
Ankara boksörleri lzmir bo 
törleri tarafından Ul'fllar 
IDlfbr. Boksörler 12 Eyi 
pazar günü fuar tiyatroaua 
1Ut 17 de lwtılıflCclkllrd 



- lzmir Komuf.~'.f!b.ğı lltinları 
İzmir Mst. Mv. Sa. AL rCo-:-™· 

-

1 - Bergama kataata için 430 ,000 kilo km u ot kapalı zaı f 
usulile satın al ınacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 17,200 lıradı r. 
3 - Muvakkat teminat 1290 liradır. 
4 - ihale 22 eylUI 937 çarşamba günü saat 15 de Berga· 

ma askeri satın alma komisyon bmasmda yapılacaktır. 
5 - K. ot evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesin?e 

yazıhdır. Ş(lrtnameler Bergamadaki alım satım komıs· 
yon undadır. 

6 - Teklif aıektubları 22 eyliil 937 günü saat 15 şe kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saattan 
sonra mektublar kabul edilmez. 

7 - Şartnamesıni 4 öncü maddesinde istenılen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konu· 
lacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri açıktır. 3 9 14 18 2962 

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

vanlarının senelik ihtiyacı alan (541800) kilo arpa 
veyahut yulaf kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri arpanının (149) ve yulafın (163) kuruş 
mukabilinde Manisada tümen satınalma komisyonun
dan alınabilir. 

3 - Münakasaları 24 Eylu\ 937 cuma günü saat 10 da 
arpanın saat 17 de yulafın Manısada tümen satınalma 
komisyonunda yapılacak ve tümence arp~ veyahut 
yulata teklif edilecek fiyatler üzerinden tahkıkat yapı
larak birisinin ihalesi yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri arpanın kilosu 5,5 ve yulafın_ 6 
kuruştur. Muvakkat teminatları arpanın (2235) hra 

s yulafın (2439) liradır. . 
lst~kliler ticaret odasmda mukayyet oldukl~rın~ ~aır 
vesika gosterecekler ve muvakkat teminatlarıle ~ırhkte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı ~ellı saat· 
ten en az bir saat evvel komisyona vermış olacak· 

- lardır. 3094 4 10 16 22 

-

lzmir Müstahkem mevki satın aJm~ komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 5500 kilo kuru soğan açık ek

siltme usulile satın alınacaktır. 
~ - Malın tahmin bedeli 220 liradır. 

- Muvakkat teminatı 16 lira 50 kuruştur. 
4 ihale 18 Eyh1l 937 cumartesi günü saat 11 de Ber· 

gama askeri satın alma komisyonun binasında yapı· 
lacakıtr. 

S - Kur':1 sotan evsafile teslim mahal ve şartları şartna· 
•ea'8de yazılıdır. 

6 
- ktekliler muv.akkat taminatlarını ihale saatından evvel 

ergama Mahye veznesine t eslim edecektir. 
7 

Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için pazartesi, çar
şamba ye cumartesi günleri komisyonun açık olduğu 
ilan olunur. 31 4 9 14 2963 

lznıir Mst. Me. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir Mst. Ma. sahil kıtaatının acık eksiltme suretile 

münakasada bulunan (220) ton Jinit maden kömürüne 
verilen fiat komutanlıkça bahalı görüldünden pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 15-9·937 sah günü saat 16 da lzmirde kışlada 
Müs. Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (2910) hra olup temınat 
muvakkat& akçası (218) lira 63 k~!~~tur:. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda gorulebılır. 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedırler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun. 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesı~aları 
ve temınat rouvakkatalarile birlıkte ıbale saatmden 

- evvel komisyonda hazır bulunmaları 
lı~ir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: .. 
1 - Tayyare alayı ihtiyacı için aç~k eksi.itme sureti~e mu· 

nakasada bulunan tesviye aletıne talıp çıkmadıgmdan 
münakasa 00 gün uzatılarak ihalesi 13·9·937 pazar· 
tesi günü saat 10 da kışlada Mst. Mv. satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

~ - Muhammen bedeli (996) liradır. 
3 - Temınat muvakkata akçası (75) liradır. 
4 - Şartnamesi 1ıer gün komisyonda görülebilir. . 
S - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına da.r 

Vesıka göstermek mecburiyetindedırler. 
-6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ~ 

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesı· 
kalan ve teminat muvakkatalarile bırlikte ihale saa· 

- tinden evvel komisyonda hazır bulunmları. 

lzl8ir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
at.27191937 pazartesi günü saat 16 da Menemende askeri 
~0;:alına komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapıl~':8ğı ~a
(28~et~sinin 7 .9.937 ve (7 300) sayıh nusbasıl~ dan ~dıl~~ 

. ) lcılo unun teminat muvakkata akçası bm sekız Y 
,Yetnuş beş lira olmayıp (2625) lira olduğu ilan olunur. - ·. 

lstanbul d · 1 · l k · d . ı - Tah-m' d"l enız evazım satına ma omısyonun an. 
24 E 

17 le ı en bedeli 55900 lira olan 6600 kilo sadeyağı 
zZ.ı '1 9~; tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de kapalı 

2 ~u 
1 e alınmak üzere münakasaya konulmuştur. . 

k ~uvaklcat teminatı 4045 lira olup şartnamesı 280 
u;uş mu abi~ınde komisyondan her gün almabihr. . 

-..J -ki l~teklıler 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzım 
qıece erı ka l b u· ~ . Pa ı teklif mektuplarını en geç e ı gun ve 
saatten bır ıaat . d b ı k · • 1on b ı __ l evvelıne kadar Kasımpaşa a _u unan omıs 

llŞ&an ığma makbuz mukabilinde vermelerı. 
3128 9 14 18 23 

ANAPQI..V 
lzmir Mst. Mev. K. Sat. AI. Ko. nundan: 

Mıkdarı Cinsi rA ' ··r~ ı Teminab mu- Miinakasa ihale Gün Saat 
Kilo tutarı vakkate akçesi şekli tarihi 

Lira Kr. Lira Kr. 
21200 
27950 
1-

Sadeyağı 19716 00 1478 70 Pazarlık 14/9/937 Salı 16 
Sadeyağı 25714 00 1928 00 Pazarlık 14/9/937 Salı 16,5 

lzmir Mst. Mev. kıtaatının kapalı zarf usulile münakasada bulunan yukarıda cmsı ve 
mikdarları yazılı ıki kalem sadeyağı ihti~ına talip çıkmadığından pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 lhaieleri hizalannda yazılı tarih 1ıÜn ve saatlerde lzmirde kışlada Mst. Mv. levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yap4~calctar. 

3 Şartnameleri bergijn komisyonda göfülebilir. 
4 - istekliler ticaret oda~ında kayıtlı ol~uklarma dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şart-

namelerinde yazılı vesikaları ve tepıin•tı muv"kkatelerile birlikte ihale saatinden evel 
komisyonda hazır bulunmaları. ____ _,...,...._ 

lzmir Mst. Mev. K. Sat. AI. Ko. nundan: 
Mikdan Cinsi Muhammen Teminatı Münakasa ibate Gün Saat 

Kilo tutarı şekli tarihi 
Lira Kr. Lira Kr. 

25300 İsterlize edilmiş süt 3795 50 285 14 Pazarlık 13/9/937 Pazartesi 11 
23000 Yokurt 3220 00 241 50 Pazarlık 13/9/937 Pazartesi 11,5 

1 - lzmir Mst. Mv. askeri hastahanesinin açık eksiltme ile münakasada bulunan yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı iki kalem süt ve yoturt ihtiyacına talip çıkmadığından pa· 
ıarhkla satın almacaktır. 

2 - ihalesi hizalarında yazalı gün ve saatlerde lzmirde kışlada Mst. Mv. levazım amirliği 
satan alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 · - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü ·maddelerinde ve şartna-

melerinde yazılı vesikaları ve teminab muv•kkatelerile birlikte ihale saatinden evvel 
komisyonda hazır bulunmalan. 

....... iıiiiiiiiiıiıiiiıllılııiiilllıiiiıiııiıiıııllllliıliiiıliıiiiiiiiıllıııliıiılıılıııı ......................... !illm ........ llm 

lzmir lıarici askeri satın alma ildnları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakasa 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
Un 280000 Menemen 35000 1875 Kapalı 
Bulgur 14600 ,, 1752 132 Açık 
Kuru fasulye 16450 ,, 1974 149 Açık 

Nohut 10800 ,, 864 45 .~çık 

Tarih 

27/9/937 
22191931 
'n/9/937 

Gün Saat 

Pazartesi 16 
Çarşamba 15 

,, 15 

1 - Yukarda mikdar ve mahalli yazılı 4 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve tarihlerde 
olmak üzere münakasaya konulmuftur. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yaııhd1r. 
3 - Şartnameleri her gün Menemen aatm alma komisyonunda görülebilir. • 
4 - İsteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalalarla birlikte 

teminatı muvakkate ve banka mektuplarile birlikte teklif mek~u_plannı . münakasa saa· 
tinden bir saat evvel ve açık eksiltme suretile yapılacaklar ıçın de hızalarmda yazılı 
teminatı muvakkatelerile muayyen vaktinde Menemendeki piyade alayı satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. 9 12 16 19 3125 

Burnava Tümen Sa. Al. Komisyonu11dan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

kilo tutarı teminatı şekli 
L. L. 

Un Burnava 90000 ll02S 827 Kapalı 24/9/937 Cuma 10 
Un Gaziemir 170000 20825 1562 Kapab 24/9/937 Cuma 11 
Un Aydın 146000 17885 1342 Kapalı 24/9/937 Cuma 15 
Un Tire 150000 18375 1319 Kapalı 24/9/937 Cuma 16 
Un Söke 64000 7840 588 Kapalı 21/9/937 Sah 10 
Un Ödemiş 50500 6187 465 Kapalı 2119/937 Salı 11 

1 - Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı unlar kapalı zarf usulile gıünalcasaya konulmuştur. 
2 - Münakasaları yukarıda hizalarında yazılı gön ve saatlerde yapılacakbr. 
3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları bizalarmda yazılıdır. 
4 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayı kanunun 2,3 ci maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminatı 

muvakkate ve banka makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını münakasa saatlerinden 
bir saat evel Burnavadaki Askeri Satın alma komisyonunu vermeleri. 4 'J 14 19 3072 

MahkOm oldtA 
Torbalı kazası• 

zılca nahiyesinde kendisinden 
ayn yaşıyan karısı Gü1s6mle 
kaynanası Emineyi yaralayan 
bekçi lbrahim Etemin şehri· 
miz Ağırceı:a mahkemeıinde 
cereyan etmekte olan muba· 
kemesi neticelenmiş ve bir 
sene, üç ay, sekiz gün hapsine, 
yaraladıklarına yetmiş lira taz· 
minat vermeye mahkum edil· 
miştir. ..................... 

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

7 10 14 17 

Numaras 
35 
36 
37 

Miktarı 
4000 
3600 
4500 

Bebrinin 
bedeli 

15 
l3 
12 

Belediye havagazı fenerleri 
için numaralarile miktarları ve 
beherinin bedeli mubammeni 
yazılı amyantlar 9/9/937 tari· 
hinden itibaren kırk beş gün 
müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. ihale 26/10/937 
Salı günü saat on altıdadır. 
Hepsinin bedeli mubammeni 
bin beşyüz doksan beş liradır. 
Şartnamesi havagazı müdür· 
lüğünden parasız olarak ahoar. 
iştirak için yüz yirmi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

9 14 18 21 3143 
§ Kahramanlarda Nusret 

sokağında l 04 sayılı ev ve 
dükkanın enkazı müteahhide 
ait olmak üzere başkatiplik· 

teki keşif ve şartname veçhile 
yıkılması 24/9/937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Keşif bedeli 
altmış altı lira kırk bir kuruş· 
tur. iştirak icin beş liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 3144 

1 9 14 18 21 

ilin lzmir vilayeti muhasebei hu
izmir Eşrefpaıa hastanesi ser susiye müdürlüğünden: 

tababetinden: ldarei. hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümeninin 
. . _ bu ıenekı sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 eylül 

Eşrefpaşa hastanesının evra~.1 matb~ası 9 191 937 gunlem_e- 937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 1 S de 
cinden itibaren 23 /9/ 937 gunlemecme kadar on beş gun başlanacaktır. 

müddetle ve 750 lira muham~~n ~edelle eksiltmey~ çıkarıl· Bi~ ~ok saf kan ve yanm kan Arap ve lngiliz hayvanla· 
mıştır. istekli olanların şeraıtı munakasayı ve tab olunacak rmm ıştırak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından çok 
evrak nümunelerini görmek üzere hergün hastane heyeti ida· heyecanh olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükafatına 
resine ve ihale günü olan 23 191 931 perşembe günü pey ilaveten ayrtCa da piyangolar tertip edilmiştir. 
sürmek üzere saat dokuzdan on ikiye kadar vilayet encüme· Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan koşu 
nine müracaatları ilan olunur. 9 12 15 18 3138 maha1line sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs 

• • .kinci mıntaka tapu si- ve diğer nakliye vasıt~larını~ seyri seferl:ri . temin edilmiştir. 
ızmır 1 Halkımızın hem guzel bır havadan ıstıfade ve hem de 

·ı muhafızlıgı"' odan. z.evk ve heyecan .v~ren y.arışları ~eyir etmek için koşu mahal· 
cı . ime akın etmelermı tavsıye ederız. 9 11 14 16 18 21 

lzmirde çilengir Osman Fehmiye borçlu Cumaovası Kara· J i V k fi •• d•• 1•• "'•• 
kuyu mahallesinden Hızır kahyanın bu borcunun temini ~ç~n zmır 8 1 ar mu Ur ugunden 
senetsizden mumaileyhin tasarrufunda b~l~~an v~. vergı~~n 1 - Mezarlık başında Vakıflar gazinosunun üzerine inşa 
599 künye numarasında mukayyed Cuma keyu mevknnde kam edilecek 3477 lira 52 kuruş bedeli keşifli ikinci katın 
9 dönüm ve yine ayni köyde Molla yeri denilmekle maruf inşası 10 9.937 gününden itibaren yirmi gün müd· 
olan 4 dönüm bağların icra iflas kanununun 94 iincü mad· detle açık eksiltmeye konmuştur. 
desi mucibince borçlu adına leacilile kaydına bu borçtan do· 2 ihalesi 2-10-937 cumartesi günü saat onda lzmir 
layı şerh verilmesi lzmir birinci ~ra. me'?~l~tusaun 17 /6/9~7 Vak~ftar .mü~ürlüğü bina~mda yapılacaktır. 
tarihli ve 3711811 sayılı teskeresıle ıstemldiğinden bu yerlerın 3 - Bu ışe aıd mşaat ve eksıltme şartnamesini istekliler 
tasarrufunun tetkiki için 19 191 931 tarihin~ mahallinde ber gün Vakıflar dairesinde görebilirler. 

tahkikat yapılacağından bu .. ye~lerd~ her h.a~gi kan~ni ~ir bak 4 - ~uvakkat. temi~at miktarı 261 liradır. Eksiltmeye 
iddia edenlerin evrakı musbıtelenle bırhkte keşıf gunünde gıreceklerın temınat makbuzunu veya milli banka 

mahallinde bulunacak memura veyahut ~· daha evvel lzmir mektubunu ve on bin liralık bir binanın inşaatını 
ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına mdr8(8atlan lüzumu muvaffakıyetle bitirdiklerine dair vesaiki komisy~a 
ilin olunur. 3137 ibraz etmeleri lizamdır. 9 14 19 25 3141 



V.N. Fratelli Sperco 
Vapur Acentaaı W. F. H. VAN

ROYAL NEERLANDAIS Der ZEE& CO. 
KUMPANYASI 

•HERMES. vapuru 31-8 
37 de plip BURGAS, VAR· 
NA ft KôSTENCE limanlan 
İ9İn yük alacaktır. 

•MEROPE. vapuru S-9·37 
de ROITERDAM. AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
lanna hareket edecektir. 

•HERMES. vapuru 20-9-
37 de ROTIERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
UNIEN 

,,GDYNIA,, motörü 2·9 da 
ROifERDAM, HAMBURG 
DANZIG, GDYNIA, BAL TIK 
ve DANMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

•VASALAND., motörü 17· 
9 da ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
NORVEÇ. BAL TIK ve DA· 
NMARK limanlarına hareket 
edecektir. 
•eıRKALAND., motörü 2· 

10 da ROTIERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
DANMARK limanlarına ha· 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. SUCEAVA,, vapuru 10-9 
da M.\LTA ve MARSIL YA· 
1a hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LE\V ANT., motörü 8-9 da 

ANVERS, DANZIG ve G.JY· 
NIA limanlanna hareket ede
cektir. 
Yolcu Ye yük bbul ederler. 
llindaki hareket tarihlerile 

navluniardaki detifikliklerden 
aceata meauliyet kabul etmez. 

Daha fazla taflİlit için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
biaua arkaauıda FRA TEIJJ 
SPERCO vapur acentahtına 
minıcaat edilmeli rica olunur. 
Telefoa: 4111/4142/2663/4221 

Olivierve 
Şiirekisı 
Limited 

V apar Acentaaı 
8iriDci kordon Reea bİnall 

Tel 2443 
LONDRA HAm 

"BORODINO., 28 Atus
tma kadar LONDRA ve için 
Jik alacaktır. 

"ADJUT ANT,, 28 Atus· 
tolla gelip 7 EylGle kadar 
1DNDRA, için yük alacaktır. 

"MALVERNIAN,, vapuru 
10 EylGlde gelip 17 EylOle 
kadar LONDRA ve HUU. 
İfİD yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey· 
161 ibtidunda LONDRA, 
HUU. w ANVERSTEN ge
lip yük Ç1karacaktar. 

LIVERPOOL HAm 
••oPORTO,, vapuru Atus

tm aonanda UVERPOOL ve 
SW ANSEAclan gelip yük ça· 
bracaktır. 

.. OPORTO,, vapuru Kara· 
cleaiz ve l1tanbuldan avde
tiade BELF AST, LIVERPOOL 
Ye CiLASGOW için yük ala-.. 
BRISTOL LEITH ve NEV

GASTELE HAITI 
"JOHANNE,. vapuru Ey· 

IGI ortasına dotnı BRISTOL 
ioia -k aı.caktar. 

DlüTHCHE LEVANTE 
UNlE 

.. MILOS., vapuru EylGI ib
tiduında HAMBURG, BRE· 
MEN ve ANVERSten gelip 
ıWt .... cak. 

~-~t 
.,. bbal .... 

DEUTSCHE LEV ANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
•CAIRO. motörü 6 Ey· 

IGlde bekleniyor. 12 Eyliile 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN liman· 
için yük alacaktır. 

•ANKARA. motörü 21 
Eyliilde bekleniyor. 28 Ey· 
Jule kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlan içio yük alacakttr. 
AMERICAN EXPORT U· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP · 

CORPORATION 
•EXPRESS. vapuru 2 Ey

lulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacakbr. 

•EXMOUTH. vapuru 21 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

•EXIRIA,, vapuru 28 Ey· 
lule doğru bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI 
THE EAPORT STEAM· 

SHIP CORPORA TION 
SERi SEFERLER 

'"UCHORDA. vapuru 10 
EylOlde PlREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

•EXCAUBUR., vapuru 24 
EylOlde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 
• •EXETER. vapuru 8 Bi· 
rinciteırinde PIREden SOS. 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

SEYAHAT MODDETI 
PiRE • BOSTON 16 p. 
PiRE • NEVYORK 18 gün 

SF.RVICE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 27 

Eyliilde bekleniyor. KôS
TENCE, SUUNA,GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

STE ROYALEHONGRO. 
iSE DANUBE MARITIME 
•DUNA. vapuru 6 EylGI· 

de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
VIY ANA ve UNZ için yük 
alacakbr. 

JOHNSTON W ARREN 
UNES LTD. 

LIVERPOOL 
• AVIEMORE. vapuru 26 

Eylülde bekleniyor. UVER. 
POOL ve ANVERS limanla· 
nndan yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanlan için yük aJa· 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

•L YS. vapuru 28 Eylilde 
bekleniyor. ANVERS için yük 
alacakbr. 
DEN NORSKE MIDDFl.· 

HAVSUNJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö. ü 23 
EyjGlde bekleniyor. DIEPPE, 
DONKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacakbr. 

"BOSPHORUS,, motörü 
24 Birincitetıinde bekleniyor. 
DIEPPE, DONKERK ve NOR 
VEÇ limanları için yük ala
cakbr. 

Vapurlarm ilimleri, pime 
tarihleri "' navlun tarifeleri 
haldwada bir taahhüde pifi
lem& 

lzmir Komatanlıfı ilctnlılf'I 
lzmir Mat. Mv. Sat. Al. Ko. aundan: 

Cinsi Mikclan Fiati Tutan Teminab ihalesi Nereye ait 
Kilo Kuruş Lira kurut Lira kurut Sa. olduta 

Çanakkale 
Gelibolu 
Çanakkale 

Makarna 62000 23 '14260 00 1070 00 16/9/937 16 Kapalı zarf U1Ulile 
Açık pazarlık ile 
Kapalı zarf uaulile 

8100 23 1863 00 140 00 16/9/937 16 
Kuru fualya 45600 15 6840 00 513 00 16/9/937 16 

" " 45600 ıs 6840 oo s13 oo 16/9/937 ı ı 
" " " " " '! . .11400 15 1710 oo. 1~9 00 16191931 11 Galibolu Açık pazarlık -•ile 

1 - Cın11, mıkdan, muhammen tutan, temınatı, ıhale tarih ve saati, nereye ait oldutu ve ihale tekilleri, ,..kanda ,..ı. 
chta veçhile, makama kuru fuulye ayn ayn fUlnamelerle Çanakkale Müatabkem ..W .... .ama kam;., ı..ta • 
nacaktır Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

2 - isteklilerin Ticaret odasında byath olmuı prtbr. 
3 - lateklil~rin 2490_ ~yıla kanunun 2 ve 3 üne~ maddelerinde yualı belrelerle teminat makbul veJa blnb •ıktaplaı 

~e tekhfnam~len ale beraber ~palı zarfa gır~cekler ihale saatlerinden bir mt evvel ve açak ebiltme,. airecelder 
_ ıbale saatlennde Çanakkale Müstahkem Mevki saba alma komisyonuna müracaatlan. 31 S 10 15 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. lzmir MST. MV. SA r: AL. KO. RS. elen : 
1 - Ber~ama kıtaab için 80,000 kilo ııtır eti kapah zarf t - lstanbul komutanhtana betla ~•••neli 

usuble Ahn. alanaca~r. . için sekiz yüz ton Türk antruit kömirii bpala zarf-
2 - Mahn tabmın bedeh 20,000 !aradır. la ihaleai 24 EYL. 937 ..A.Ja _.. ıs de 
3 - Muvakkat teminab lSOO liradır. cuma ... - -... yapı· 
4 - ihale 22 ~ylOI 937 yarpmba günü saat 16 da Bergama ~ll~~;..tbam;,:. ~ (=) ı::-..L. ilk ~i= 

askeri Abn alma komisyonu binasında yapılacaktır. . da : _ .• m1• . n •-~ 
S - S. eti evsafile teslim mahal ve tartlara prtnamesinde mıl)'Qn ıorüle~ılar • steldılerin ilk teminat makbuz 

1 d Şarta 1 Be 
. k • veya mektuplan ale 2490 ayalı kanunun 2 ve 3 inci 

yaza ı ır. ame er rpmadaki ahm Abm omas· maddelerinde v ı ·•--•-- ·ı berab !L-• y_onundadır. . ,~ı ı vesı~ ı e er 111111e sar 
6 - Teklif mektuplan 22 eylOI 937 günü saat 16 ya ka· tinden ea az b1r saat evveline kadar teklif mektap-

dar Ahn alma komisyonuna verilmit olacaktır. Bu laranı Fı~dıkhda kemutanlak Abn alma komilJonana 
saatten sonra mekt11plar kabul edilmez. vermelerı. S 10 lS 19 3102 

7 - Şartnamenin ~ üncü maddesinde ilte.nile.o. veıikaler lzmir Mü•tahkem mevki atın alma komİIJODUda: 
muvakkat temınabn konuldutu zarfın ıçer .. ıne konu• 1 - Bergama kıtaab için 320,000 kilo ••an Upalı zarf 
lacaktır. uauble •tın ahnacrlctır. 

8 - K~mil>'on haftum pazartesi, çar1A1Dba ve cumarteıi 2 - Malan tahmin bedeli 6400 liradır. 
gunlera açıktır. 3 9 14 18 2964 3 - Muvakkat teminab 480 liradır. 

lzmir Mıt. Mv. aaL al. ko. nundan: 4 - ihale 20 Eyl61 937 pazarteli günl aat 9 da Beıpma 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 7S kuruı olan 300000 ulceri ubn ~ima k~mısyonu binuında yapelacaktar. 

ili 3.50000 metre ve bir metresine tahmin edilen fiati S - Saman evsafale tealım mahal ve prtlan flltoamainde 
1S kurut olan 100000 ili 150000 metre portatif ça. yazılıdır. Şartnameler Berpmadaki aatua .ı.a komil-
darhk bezler ayn ayrı bpah zarfla alınacaktır. yonundadar. 

2 - Birincinin prtnamelİ 1313 ve ikincinin prtnameaini 6 - Teklif mektuplan 20 EylGI 937 pal IUt 9 a bclmr 
563 kuruta almak ve ömoklerini görmek iatiyenlerin Aba alma komisyonuna verilmif olacakbr. • ,...,.. 
her gün komil)'Oll& gelmeleri. aonra mektup kabul edilmez. 

3 - Birincinia ilk teminab 1425 ve ikinciainin ilk teminab 7 - Şartnamesinin 4 iiDcii aaaddaincle ilteDilea Wliblld 
6315 liradir. muvakkat teminaba koncl.atu wf .,._ ~ıı·cılrJaı 

4 - 300000 ili 350000 metrenin ihalesi 24-EylG1·937 cu· 8 - Komisyon baftanaa puarteli çarwuaba " ......telİ 
ma .ıü~ ~ 1~ d~ ve 100000 i!' lSOOOO metrelik pleri açıktır. ı 4 ' 9 14 299 
be11n ıbalesı aynı po ut 15 tedır. -r-:-. ~M==s=T~~~~-=--..!.-..::..-..:::--~==-

S - Miinakasalara ıirecelderin 2490 •yala kanunun 2 ve il'. • • MV •. K. SAT •• AL_ KO. RS. 
3 cü maddelerinde yazıla veaiblan ilk teminattan ile 1 - Bar metresıne tahmın edılea fiab (315) ,_.. 
birlikte teklif mektuplannı ihale aatlanndan en az (1~) met_re kaputluk .... •dl 11111 
bir IMt ewel M. M. V. aatm •ima ko~ v.- mı!I edilen fiab 290 kurut ... "(11• l~l.llalt 
meleri. 26 31 10 23 2977 _.. ••P• •w• ..... .,. ...... .._lillıliiıll!lk. 

~ir Mat• Mv. K. Sat. Al. Ko. Ra. den: 2 - Ka~atluk kulD&fıD farbwnesini 2835 -... Ye 

1 ~ 5000 IDetre bir aaeb•ae tahmin edilen fiab SOO ~lak ku~n ~i ~-35 ima• ll•nk 
kuruı olan kurtunu renkte kaputluk kumaı kapalı omeklennı sörmek iltiyealena her ... .. ...... 
zarfla alınacaktır. plmeleri. 

2 - Şartnamelİ 125 kurut olmak ve ömefini ıö.mek 3 - l(aputlak lmmapn ilk temiaab 26430 !W ...... 
isteyenlerin her gh komisyoaa gelmeleri. dörtJiz otu ve elbilelifia de 30430 -•-ilHa- ı d&ttwh 

3 - ilk tP.minat mikclan (137.S) liradır. liracbr~ 
4 - ihalesi 23.9.937 J>ertembe pnü saat 11 dedir. 4 - Kaputluk kuma11n ihaleli 17/, :v.LJ- ·.-."!ı!' 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve ... t 11 de, elbiaelik 

3 ci maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile cumartesi giiDi .. t 11 dedir. 
teklif mektuplarını ihale saabadan en az bir saat 5 - MinakuaJara airecelderin 3490 •Y1h 
ewel. M. M. Vekaleti Abnalma komisyonuna ver- 3 üncü maddelerinde yazab v•kalan Dk --~ 
melen. 3093 4 10 1.S 21 ile birlikte teklif mektup illale ......._ 

lzmir Müstahkem mevki Abn alma komisyonundan: az bir aut evvel Mit. • S.. AL ICamityoa 
1 - Berpma kataab için 250,000 kilo odun açık ebaltme vermeleri. 2 5 1 6 3064 

usulale satın abnacaktır. 
2 - Malan tahmin bedeli 3750 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminab 281 lira 25 kuruftur. 
4 - ihale 18 EylGI 'J37 cumartesi günü saat 9 da Berıa· 

mada askeri Abn alma komisyon binuında yapda· 
caktar. 

5 - Odun evaafile talim mahal ve prt1an tutnamede 
7azıbdır. 

6 - isteklilerin muvakkat temiaatlannı ihale uatinden 
evvel &rgama MaJiye veznesine teslim edecektir. 

7 - Evsaf ve ıeraitini bilmek istiyenler için pazartesi, çar
pmba ve cumartesi pnleri komiıyonuo açık oldutu 
ilin olunur. 31 4 9 14 2961 

lzmir Müstahkem mevki Abn alma komisyonundan: 
1 - Berpma kıtaatı için 13500 kilo patates açak ebiltme 

usulde sabn alanacaktar. 
2 - Maim tahmin bedeli 1215 liradır. 
3 - Muvakkat temiaab 91 lira 12 kurupr. 
4 - lba1e 18 Ey.161 937 cumartesi pi aut 10 da Ber

ıamada ukert Abn alma komisyunu binuında ya· 
pılacakbr. 

5 - Patateı evaafile teslim mahal ve prtlan prtnameainde 
yazabdar. 

6 --'!! istekliler muvakkai teminatlanaı ihale aaabndan evvel 
Berıama Maliye vezneline tulim edecektir. 

7 - Evaaf ve praitiai bilmek istiyenler için pazartesi, çar
... ba ve cumartesi poleri komisyonun açık old11p 
ilin olunur. 31 4 9 14 2958 

1zmir Müstahkem Mevki Sabn alma komisyonundan: 
idareleri latanbul Levazım imirlitine batla müeueAt için 

60 altmıı ton toz teker 13/9/937 Pazartesi ıünü .. t 15,30 da 
Tophanede lstubul Levazım imirliii satan alma komisyonunda 
kapab zarfla ebiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16020 
Uradar. ilk teminab tı01 lira SO kuruıtu. Şartname ve numu· 
nesi komisyonda priilebilir. isteklilerin 2490 •yala kuunun 
2 ve 3 iiııcü maddelerinde yazıla belplerle beraber teklif 
mektuplaiını ahale •atmdı• bir mt evvel komısyona ver· 
meleri. 27 31 5 10 2981 

lzmir Mat. Mv. a. al. ko. reialiiüaden: 
1 - lamir Müatahaem mevki merkez lataab ilatiJMI • 

kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve 23/8/9YI 
t~. ıünü Aat 17 de ihaleli yapılacak olan (788) 
lınyıt maden lcömiirlne iltekli Ç1kmadıt-ndan 2 
•yıla kanunun 40 ınca maddesine ıöre bir ay • • 
intac edilmek Gzere pazarlap dökGlmlf u.,ı 
11/9/937 cumarteai ıtlnii IMt 11 de ıkıılada 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartn.meai hergün komisyonda ıöriilebilir. 
3 - Muhammen bedeli (7880) lira muvakkat teaaiub 4' 

liradır. 
4 - isteklilerin Ticaret oduanda kayıtlı ol ... earttır. 
5 - lateklilerin 2490 sayalı kanunun 2 ve 3 inci ..et 

terinde yuab belgelerle teminat makbuz veya 
mektuplariyle birlikte ihale aaatinde ubn alma 
misyonuna müracaatlara. 2S 31 5 10 2956 

lzmir Müatahkem mevki •bn alma komiıyonunclu: 
1 - Berpma kıtaatı için 400,000 kilo Unit k&nı .. iill 

pah zarf aaulile aba alınacaktır. 
2 - Malan tahmin bedeli 5000 liradır. 
3 - Muvakkat teminab 375 liradır. 
4 - ihale 20 EylGl 937 pazartai silnii 1Mt 10 ela 

pma ukeri satan alma kolDİl)'onu bİDUlnda 
lacaktır. 

S - Linit kömirl eVAfile talim •ul " ~ 
namesinde yazaladır. Şartnameler &....lft-t.lh 
satım komisyonwıdaclir. ...-.-

6 - Teklif mektuplan 20 EylGI 937 pli ... t 10 a 
Abn alma komisyonuna vermif olacaktır. Bu 
ıc>nra mektuplar kabul edilmez. 

7 - ŞartnameQin 4 üncü maddelincle iateDilea Yllilll 
muvakkat teminatın koauldup wf içerilİDe 
lacaktar. 

8 - KolDİIJon baltama pazarteai. caqamba w ..... 
alaleri ~aklar. 1 4 9 14 





.,. 6 ANADOLU 8 Eyltl 937 

( iş Bankası, memlekette iktısadi terbiyenin temel
taşını teşkil eden milli eserlerimizden biridir 

iş Bankası, geçen seneki 
pavyonunda mühim tadilat 
yaparak bu sene daha sade 
fakat ,çok daha mükemmel bir 
meşher kurmağa muvaffak ol
du. Pavyonun buseneki man· 
zarası ve bilhassa dekorasyon 
ve tezyinat& fevkalade güzel
dir. Pavyonunun iç ve dış du
varlarındaki, yazılar, resımler 
ve grafikler, bankanın Türki
yenin ekonomisindeki büyük 
mevkiini tebrrüz ettirmektedir. 

iş pavyonunu dikkatli tet· 
kik edenler, bu büyük mücs· 
sesenin memlekette deruhde 
ettiği işle r, ekonomi sahasında 
oynadığı muazzam rolle r ve 
şerefle başa rdığ ı yüksek vazi
f ~ıer hakk111da sarıh bir fıki~ 

Bankanın fuar paviyonunu görünüz, 
~ok iyi intibalar alacaksınız --------·-- -- . 

Bu paviyondaki grafikler, tablolar, muhtelif :eşya, iş Bankamızın 
~ .varlığındaki büyük iş kaynağının bize getirmiş olduğu · 

saadetleri sara haile tesbit ve ifade etmektedir 
---------· YAZAN: MAHMUD~REŞAD 

verdiğimiz milyonların Tü 
yede kalmasını temin etme 
muvalfak oldu. Bir taraf 
dıfal'ıya verditimiz para 
elimizde ve cebimizde k 
ması, diter taraftan da y 
sanayi iılerinde binlerce T 
kün iş ve c:kmek bulması g 
müsbet neticeler faydal 
cidden büyüktür. Bu itiba 
•cam iı. yüzde yüz muvaf 
olmuı milli müesseselerimi 
eiı mühimlerinden biri sa 
malıdır. 

Türk ıeker fabr 
kası mamulatı: 

( 
Memleketin Şeker ihti 

cının temini mühim hedefi 
rimiz sırasında tanınmalıdı 

Atatürk 
\..~--

iş paviyonunda, geniş 
saha işğ~l eden "Türk şe 
fabrikAları mamulatı" kısm 
d a, ya pancarın tarlad 
çıkarılıp piyasaya gönderild 
zamana kadar geçirditi tab 
vüller fotografı)er)e cani 
dırılmıştır. 

Bu köşenin duvarlarında 
yazıları beraber okuyalım: 

"Sanagiimiz on se 
2,173,550 ton pancar iı 
di, 324,450 ton ,elcer g 
Kögliige pancar parası o 
rak ödenen miktar 24 m 
min 443,162 liradır. Mi 
feUr •anagiimiz aaged11 
harice verıne/cte11 luırtrıl 
lamaz para tam 12,712. 
liradır. DaAiltl. luı11111 
ra tla 16,326,000 /iradı 

Şeker köıeıinde pancar 
geçirditi taba~vüller, kİlaJ 
şekilde gösterilmit ve fek 
nasıl vücude getirilditi 
bir ıurette hallan gözü ÖDÜ 
konulmuştur. 

Artık J, Bankuı pavi 
nun IOn kapısı önündeyiz. 

nanın son duvannda lı Ba 
kasının, iı hayab üzerin 
yaptıtı ehemmiyetli mü 
ve arkalamatı gösterir kı 
metli bir tablo, bu rüzel 
rin IOn kısmını teıkil ed 
Bu IOD tablo da diter 
gibi çok güzel ve çok muv 
fakıyetli bir eserdir. 

Artık kapıdan çıkıyorsun 
fakat dakikalarca teıir alba 
kalmaktan ve it Bankuını 
derubde ettiti büyük ifl~ 
düşünqıektep kendinizi .tam 
yorıunuz .. 

Malunıul R..0: 
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F•erö 1Hr w1e: 

1 1layeti paviyonu-
nu herhalde gezinizi 

Bu giizel eseri görmek, İzmiri 
tammalr için bir zarurettir. 

Fuardaki Vilayet paviyonu, 
cfiter paviyonlar ........da ge
rek büyüklük. gerek dekoras· 
Yon ve gerek teşhir edilen 
eıyanın zenginliği itibarile iyi 
hazırlanmış bir eserdir. 

Valimiz Bay Fazla Gülecin 
röıterdiği alaka, gerek pavi
Yonun İDıf8sında, gerek tanzi· 
lllindeki ~de 'bü
yüle bir amil olmuştur. Merd· 
lik, miaafirperverlik, cömerd· 
lik, yititlik vesaire gibi Ep 
halanın haaletlerini bir anda 
canlandıran efe ve zeybekle
ria kapılan önünde dolaştığı 
Viliyet paviyonuna girerken 
Atatirldin çak güzel bir büstü 
ile kartıllflyorıunuz. Bilbaısa 
receleri, gizli elektrik tesi· 
•tile aydıalablao büth yanı· 
batmda küçük Menderes hav
zasını gösteren bir kabartma 
1-ita vardır. 

Cellid gölü ile civarındaki 
IÖlleri, Bozdağ ve civannda 
uzayıp giden dağları, demir
yolvnu ve çok -si• Mentle
hıl cwum pena bu9 
banma yakın bir ,_. ele 
lllenlerde Aeka• elitini 
........, iyi deıealer kaza-
._ Ep elifleıiiatlen yapılmıı 
leaeia etY• metheri vardır. 

Kartı tarafta Ere köylüleri· 
• IM&eriai cotkun bir ıekil· 
de t-.nnüm ederken çalap.k
lan muhtelif musiki iletlcrini 
,..,.._ ayn bir köıede ayn· 
ca 2eniin ltir meşher bmrlan· ......... 

iptidai olan bu aletlere en 
llaahir bir muıikişinaı kadar 
'_el. •e nib verebilen köylül& 
~~ hakkında da ıehri•izde 
--vtiirl• teni ediliyor 

Paviyona ilk giri~ Ege 
lllıntakuımn isanatika bakı
lllından fevkalade zenginlitllıi 
c:anlandıran büyük kıt' ada fo
lotrafiler, Didim, Milet, Sel· 
~ Efeı, Bergama, Kolofon, 

anauklc:ale, Hiyarapolis hara· 
b_eıerıe diter harabelerin bü
tün ibtipmına gösteren tab· 
~ iki köıeyi tutmuıtur. Baş
...._ıaaız ismet lnönünün 
~ sene fuarda bir turizm 

köşeai vücude getirilmesi hak· 
kmdaki direktifleri bu suretle 
yerine getirilmiştir 

Viliyet paviyonunun tava
nında Egede yaşayan mubte· 
lif kuşlann alçıdan çok güzel 
kabaıtmeları mevcuddur. 

Paviyooun büyük bir antre 
ile geçilen ikinci kısmı, ~içbir 
paviy.aada bulnnmıy• bır şe· 
kilde, dünyayı tanzir ederek 
bazırlanmışbr. . 

Buraya giren her ziyaretçi, 
gözünün önünde dünyayı bu-
luyor ve (Ankara) ile ~zmir) 
in bu dünya üzerinde yerle
rini derhal tesbit edebiliyor. 
iki tarafta yazılar var: 

•lzmir, dünyanın en güzel 
ve zengin bir şehridir .• 

Bu cümlenin karflsında iz· 
mirin muhtelif zenginliklerini 
gösteren diter cümleler yazıla: 
Diğer taraftan da lzmirin gü
zelliklerine aid tablolar sıralı .. 
Bunlar arasında lmıirin Ya· 
manlardatmdan görünüşü lev· 
halan çok isabetli birer ka
•U. dotmut ... terdir. 

Bu Wlleria ,.__. körfez 
bsh"darrı ıili 111• bir Alla· 
..,... ,...... elit- bir 
köfecje F.p ........ ._. 
bınan vabti ve ,.ttıcı h.,_.. • 
larla nadide kuılann t.slımt 
edilmiş ıekilleri var. Bir bp· 
lan, ormanm d..ualilderinden 
anz11111 çılunıı, ziysetçilere 
delatet veriyor. 

Hakikaten özenilerek ve 
fazla düşünülerek tanzim edil· 
miş olan vilayet paviyonuna 
lzıair vil&yetinin istihsal ve 
ibracatile muhtelif işlerini göı· 
teren çok deterli ve büyük 
kıt' ada grafikler konulmuı da 
unutalmamıf ... 

Bir köşede belediyenin muh· 
telif ytllar içinde yaptıi't ka· 
nalizayon, imar ve inpal iş· 
leri, bataklık kurutma, yol 
vesaire inşaabna aid grafiklere 
tahsis edilmi1-. 

lzmir vilayeti paviyonu, her 
cibetçe istifadeli bir şekilde 
hazırlanmıştır. Bu muvaffaka· 
yeti temin edenleri tebrik ve 
takdir etmemek haknqinuhk 
olur. 
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Ticaret Odası pavigonıı"""1ı intibalar 

lzmir Ticaret ve Sanayi 
Odası Paviyonunda .. 

-·--Oda paviyonunu gezen, hayat kavgasile alikadar her 
ziyaretçi, buradan faydalı intibalarla aynlmaktadır. 

T""1W Oiaı ReW Rülu 
Beleıofla 

lzmircle bir aergi açıl1M1ı 
fikrinin pitdarlsından olan 
lzmir Ticaret odu, bazı se
bebler dolayısile iftihar biuai 
buluaan fuara timdiye kad• 
li7kale ittirak edememit, hat· 
ta ıesen sene acı tmkitler 
br,ıaında bile blmıtb, 

Bu ytl iıe en cazip bir pavi· 
yonla iftiralı: eden oda, lzmi· 
rin iktıaadt herekitını liJ*ile 
tebark ettirmiftir. 

Oda paviyonu, tam tirilince 
anlqılıyor ki, yalnız bir ihraç 
ve ticaret merkezi olan lzmi· 
rin dejil Ege mıntakaıınaa bü
tün iktısadi manaıil~ ıembolü 
olmuştur. O kadar ki, 93,907 
kilometre murabbaile Ege, ye
tiftirditi çetitli mahaullerile 
ve zengin çe ınisile 200 metre 
murabbalık oda paviyonunda 
kıymetinden bir zerre kaybet· 
miyen bir bulisa halinde tekil 
almıı gibidir. 

Evveli, üzüm, incir, pamuk, 
tütün, palamut, zeytinyağı gibi 
harici ticaret müvazenemizde 
mühim roller. oynayan ve Ege 
mıntalcasının başlıca ihrac 
maddeli olan ürünler, grafik· 
leri, haritaları, fototnıfları, 
temsilleri ve muntazam camlar 
üzerindeki aiimuneleri ile mü· 
kemmel bir ıekilde gösteril· 
miştir. 

Bundan başka Egenin (80) 
küsur toprak ürünü hep ayn 
ayn yerlerinde ve tam bir 
tunif içinde gözleri dakika· 
lerca metıul ediyor. 

Buaiardan ayn olarak taze 
üzüm ve meyveler, madenler, 
ormaa mahsulleri, liman hare· 
klb, pirinç zeriyata, lzmir vi· 
Jiyeti ekim ve istihsalibnı, 
her mahsulün tarladan başla· 
yarak üç safbuını gösteren 
renkli pozitif camlar, yüz 
elliden fazla fotopaflar, muh· 

telif mahsullerin, ormanların, 
meyvelerin fotoğrafları; lzmir
de işçi bayatını gösterir gra· 
fikler ve tablolar, sanayi, zira· 
at ve liman barekitanı belli 
eden güzel bir panor .. 

Bütün bunlar san' atürane 
bir dekor içinde tMaif ve tan· 
zim edilmif •• 

Paviyoau ilk aezilimde, ta· 
nınmıt bir iktı1Mç1111w ıra· 
fildere, babrak notlar alırken 
gördüm. 

Bir bqb ziyaretimde gene 
tanınmıı bir iktısatçımızı ha· 
rital8I' önünde dakikalarca ve 
büyük bir alika ile meıgul 
buldum. 

Tam bir alika ile seyredi
lince anlqıhyor ki, Oda pa· 
Yİyonunda her kö,e, bugünkü 
ikbaad ve ticaretimizin canlı 
memalanchr. Burada İllUll, 
p.ı., ...... .. halt. .,. 
lar: 8irebilecelc tıetldk mevzu. 
,... liıalabilecektir. 

Batta. ltrmad Vekili B. Ce· 
lil Bayar olduğu halde hemen 
bütün iktıaad muallimlerinin 
Oda paviyonuna beyendik· 
leri anlaşılıyor. Hatta, duy
duğuma göre, Oda paviyonu 
fuardan sonra da bir müze 
olarak muhafaza edilecolctir. 
Ve bu çok yerinde bir fikirdir. 

Paviyonun hangi lcöıesine 
bakılırsa, ticari ve iktısadi 

hareket, canlı bir ifade ile 
dile geliyor: 

Ege bölgesinin beş sen& 
lik harici ticareti, meseli 936 
da 41,5 milyon liralık ibra· 
cata mukabil, 8,S milyon lira· 
bk idhalit.,, 

Hepsi son beş sene içeri
sinde bütün mahsullerin is
tıhsal, ihraç durumlan miktar 
ve değerlerile mukayese edil· 
miş. 

Buradan da derhal anlamak 
kabil olabiliyor ki, hususile 
umumi buhran tesir dairesini 
daralttıktan sonra son yıllarda 
lzmirin ticari bayab genifle· 
miş, ürünlerin deteri yüksel
mefe başlaımıbr. 

935 ve 936 yıllan belli bqlı 
ihraç mahsuDerinin en çok 
istihsal ve ihraç edildikleri 
ve iyi bir dejerle ubldıtı 
yıllar olmuftur. 

Hele üzüm, incir ve bilh ... 
sa tütün.. Oda, bütün bu 
canlı malGmata iliveten bir de 
büroşür neşretmiş. Büroşürde, 
Egenin ikbsadi balamandan 
tarihi ve bugünkü vaziyeti 
izah edildikten sonra mab· 
sullere geçilmiş. Bittabi belli 
bqlı mahsuller .• Bütün bunla· 
nn tarihçesi ve harici tica· 

lzmir Sahil Sıhhiye merkezi 
baftabibliğinden: 

Keşif bedeli 1653 lira 35 kuruş olan lzmir Sahil Sıhhiye 
merkezi binasında yapılacak kalorifer teıiıah arttırma ve ek· 
siltme kanununa tevfikan 29-8-937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. isteklilerin keıif plenları 
ile fenni şartnameyi görmek üzere Pasaportta Sahil Sıhhiye 
markezine müracaatları. Eksiltmeye iıtirak edeceklerin % 7 5 
teminat parua olaa 124 lirayı merkezimiz veznesine yatırm~· 
ları. Mün~ günü olan 15 Eylü! 937 Çarşamba günü saat 
15. de daıremızde toplanacak komısyonda bu ııi yapacaklarına 
daır ehliyetname ve diter vesailde birlikte hazır bulunmaları. 

29 2 6 10 3030 

Ticaret Otlaı /HlflWelllllllUI .. ,,,.,. 
retimizde oynadtfl roller, ilc
badi Ye ticari daramJan, 
vuzulala ve ....... anıtte ............. 

Oda, her balamdan bu ae
ne fuara iıtirakile büyük bir 
muvaffakıyet lcuanm11 ve tak· 
dir aözünden bqka bir ifade
ye meydan bıralcmamlfbr. 

Oda paviyonunu sezen -ik
tısad ve ticaret ve daha dot· 
ruau hayat kavpaile alibdar 
her ziyaretçi buradan faydalı 
bir intibala ayrılmaktadır . 

R. N. 

Köyün iımi 
Bumava 

,. 
Birinci Sınıf Mutalıum 1 

Dr. Demir Ali 
Kaınçı ofla 

Cilt va TenaaUI haat•hk· 
ları ve elektrik tedavlal 
lzmir • Birinci beyler 10bia 
Elhamra Sinemua arkumcla 

T P-lefon : 3479 
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. ~nternasyonal lzmir fuarındaki~"Manisa,, paviyonu 
her bakımdan tetkike değer mükemmel bir eserdir 

llanisa paviyonunun üstünde boy gösteren bağcı kızı, Manisa bağlanndan kopanp sepetine 
doldurduğu üzümleri bir şelile gibi boşalbyor. Onda, Manisanın varlığı ve ifadesi vardır. 

Manhanın çalışluın oalisi Bag Lit/i 1'.ırtlar 
937 • lzmir Enternuyonal daire üstünde Manisanın şahe· 

fuarı. nın kazandıtı büyük ser mahsulü olan •Manisa 
uerlerden biri de Manisa pa· üzümleri. teıhir ediliyor. Ora· 
viyonudur. Bu paviyon, muh· da temiz ve muntazam kutular 
tqem bir varlık teşkil enik· içinde Manisa üzümlerinin bü
ten sonra mimari bakımından tün tiplerile nümuneleri birer 
Ha kuvvetli bir eser olmuştur. altın parçası gibi parıl, pırıl 
llinanın duruşu ile çizgilerinde parhyor .. 
muvaffak olmuş bir ahenk te· itiraf ediyorum; eğer paviyon 
bariz eder. Daha Kültürparkın biraz tenha olsaydı, dayana· 
kapısından girerken göze çar· mayıp yalvaracak, altın ren
pan Manisa paviyonuna yak· gindeki o nefis üzümlerden bir 
lqbflnız zaman, binanın etra- avuç dilenecektim. 
fmclaki ıütunlann heybetli bir * * * 
komthnezon yaptıtını görür· Paviyonda alıcı gözile do· 
liinüz. Bilbusa medbalin za. laşbğımı ıören bir ıenç yanı-
rif bir armoni yapbtını ve ma sokuldu. Anlaşılan, içten 
~ ideta olctadıtını alikalandıtutaı aezmiı ve ya· 
duyarsınız. vaşça yanaşmışb: 

Maniu paviyonunun üstün· - Müsaade ederseniz size 
de dimdik bir bağcl kızının izahat vereyim. Ruyurunuz her 
1embolik heykeli vardır. Gii- tarafa ıezeliaı dedi. 
miit renkli Manisa bağcı kızı- Söz, şimdi paviyondaki me-
nm heykelinde sanki semadan murundur: 
uçarak gelen ve kendi yuvası - Burada [zarif ve süslü 
üt6ade konan büyük bir kut bir camekanda] Manisa vili
hali vardır. yetinde yetişen toprak mab-

Manisa paviyonunun üstüne sullerinden buğday, arpa, su· 
konan batcı kazı, Manisa bat- sam, nohud, bakla, burçak, 
lanndan kopanp sepetine dol· pirinç, fasulye gibi dünyada 
clurdutu üzümleri, bir ıelile yetiıen hububatın bütün cins· 
sibi botalbyor. Çocuğuna göt· leri ve en iyi tipleri var. Çün
aiiıaü açıp, memesini .flıkırtan kü; Manisa topraklan, dünya
-tnr bir anne vaziyetinde nın en mübarek hazinesidir. 
duran bu bafcı kazman ifade- işte ıu gördüğünüz pamuklar, 
ıinde. bağlarmdan servet, top· Salihlinin meşhur bademleri 
rMllnadan bereket akan Ma- ile palamutları ve iıte hüda-
nisanın varlığı hissedilir. yinabit yetiten toprak balı 

Heykelin san'at noktasın· •miyankökleri., iıte Kırkağa· 
dan belki bazı kuturlan var. cm meıhur kavunlan ve bil· 
Fakat bu seneki fuann en fra· hassa Gelembe arpası. 
pan eseri olduğuna ve beli· Biraz ilerledik. Memur. iza-
gat itibarile çok muvaffak ol· bat vermekte devam ediyor: 
muş bir varlığı haykırır gibi - Burada, Somanın liğnit 
temsil ettiğine şüphe yoktur. maden kömürleri, umumi mu· 

* • * barebede memleketin şimen· 
Artık binanm içine ıirebiliriz. diferlerini işleten kudret, ıu 

Paviyonun kapısmdan girip gördüğünüz siyah parçalardır. 
etrafa bir ıöz abldıtı zaman Ocaklar şimdi de işliyor. Hav
barada boıluta benzer bir za büyük ve zengindir. 
bal sezilir. Fakat biraz dikkat Hal .• Burada biraz duralım: 
edince, nümunelerin teşhir ve Akbisann metbur tütün· 
tuaifinde mütevazı bir muvaf· !erinden güzel bir kolleksiyon. 
falayetin kuwetli tesirlerini Bilbaua Amerikalıların ebem-
duymakta geçikemeuiniz. miyet veNilderi Akhisar tü-

Kapı11nın tam lca11ısında tünleri, Manianın Kumkuyu· 
toprak tabanmı temsil eden cak köyünün tütünleri, mini 
güzel ve büyijk bir tablo var. mini birer albn yelpaze gibi 
Bu tablonun önünde Atatür- dizilmişlerdi. Tütünden biç 
kl11 altın renginde tutdan bir anlamıyan insanlar bile bu 
kabartması derhal göze çarpar. renklere ve yapraklann biçi· 
Bu kabartmanın yanlannda, mine baktıktan sonra Akhisar 
gene büyük Önderin kudretli tütünlerinin nefasetini takdir 
un'atlclr elinden çıkmıt temiz etmekten kendilerini alamaz
poıtreleri diıilmiftir. Bunlann lar. 
lrarpnda da lamet lnön6nün Paviyonda tekrar ilerliyoruzı 
Ye Gelal Beyana retimleri aıJ. Bir kötede zarif ve kıymetli 

halalar var. Kulanın ıüzel ha• 
lalan. Fakat bu kötede Ku-

lanın güzel halılarından başka 
Kula mensucat fabrikasının 
iddia ile serilmiş kumaşları 
da var. 

Bu güzel ve zarif eserler, 
küçük Kulada büyük bir var· 
lığın ifadeleri idi. Çünkü Ku· 
la kumaşlarınm bugün Balkan 
endüstrisinde kuvvetli söz söy
lemek vaziyetine girdiği mey· 
dandadır. Hatta Kula kumaş· 
larınm lngiliz kazmirlerine 
cok yakın olduğunu da görü· 
yordok. Bravo doğrusu. 

Genç memur tekrar söylü
yor: 

- Efendim gördüğünüz bu 
kükürt tulumbaları Turgutluda 
yapılır. Yerli malıd11 diye adi 
bir ıey sanmaymaz. Hem çok 

düiümüz layemut Türk abide
leri, hiç şüphesiz, Manisada 
başlayan son Türk medeniyet 
devresinin bir temadisidir. Bu 
itibarla Manisadaki Türk eser· 
leri müstesna bir kıymet ifade 
etmekle kalmıyorlar. Ayni za· 
manda Türklerin alta yüz sene 
evci vücude getirdikleri med· 
reseler, imaretler, sıhhat '.yurt
ları gibi kültürel ve sosyal 
müesseselere dayanan yüksek 
medeniyete eskidenberi al11ık 
olduklannı ifade eyliyorlar. 
· Altı yüz sene evel Manisa
da kurulan medeni müessese· 
ler, ayni devirdeki Avrupa 
medeniyetinin omuz ölçemiye
ceği büyük eaeı;lerdir. 

Osmanlı Saltanat devri, Ege 

Mani•a ptnH6•nrınan dış göriiniişii 

YAZAN: MAHMUD REŞAD 

Mani•a pavigonanrın iç görllnlfilnden 

~ kl\V!"u~·. 
f\Ö~~' 

Ağız b kamak babmda 
Bana dediler ki:-
- Git Manisa paviyonunu gör. 
Gittim, ıördüm ve dotrUsu, belendim. Hele Kırkataç 

kavunlarına bayıldım. Ve bele o ıüzelim Manisa üzümlerine 
bakarken ağzımın suyunu akıttım. Ben bu tatlı teylerle mqpl 
iken, paviyondaki memur da çenesini ifletiyor bizim arkaclat: 
lardan birine izahat veriyordu: 

- Efendim; filin yerin buğdayı, Akbiunn tütüaü, Salih
linin palanJan, ve sonra ••• Meıhur Gelembe arpuı. 

Bereket versin arpa nümunesinin yanında torba yoktu. 
• 

kullanışlı, hem güzel, hem u· bölgesinde bqhyan bu mede
cuz ve hem de Avrupa tulum- niyet ala11m köliıtmjpir, Fa· 
balarından daha mükemmel- kat Cümhuriyet devri bu çok · 

• • Memura sordum. 
~ S.. 9ÜH1 Wmlealm Mbaa• · 'ama? 
- Hayır, dedi. 

dir. usan cluraldamata rağmen 
Fenni an kovan-~ de Maniusada tekrar ve yeni bir 

şunlardır: Yapılan tetkıkattan varlık kurmata koyulmuştur. 
sonra intihap edilen bu tip l.t it .. Ik" T.. k 
k 1ar b

.. .. .
1

A • ~ .. e a ı yuz sene eve ı ur 
ovan utun vı ayetın mca- 1 • • f t afi) · L--

lar ·ı •- ed. p k eıer ennın o ogr en -9ı-ma ven me"t ır. e az .. . . 
zamanda Mani•da eski ko· sında Lutfi Kırdann elıle Ma-
vanlardan bir tane kalmaya· nisada başlanan ve başanlan 
caktır. eserlerin, hastanelerin, stad· 

Paviyonun orta8'nd• üç yomlann, yollann levbalan, 
camekan var. Manisada "Za· grafikleri, plin ve maketleri, 
bide lbrahim,, biçki yurdunun Mani• paviyonunda yeni dev· 
çok şık eserleri, gayet zarif rin büyük hamlelerini izah 
elişleri bu camekanlarda teı· eden ifadelerdir. 
bir edilmektedir. 

Yine bu paviyonun ortasın· 
da iki büyük camekanda Ma· 
nisa şehrinin maketi ve An· 
kara stadmın ayni olarak ya· 
pılmağa bqlanan Manisa 
ıtadyomunun güzel bir . maketi 
vardır. 

Hayallerin hakikat olduğu· 
nu masallarda olmıyacak·şey 

gibi dinlemeğe alıştıtımız ıey· 
lerin karşımızda canlandıtı 
bir devirde yaşadıtımızı an· 

ladım. Manisa paviyonunda 
Manisada başlıyan büyük fey· 

zin, büyük enerjinin adeta 
akışını gördüm. Ve bu hare· 
ketlerin içinde bütün garbi 
Anadolu umumi efkarının bi
hakkm takdirini kazanan Lütfi 
KD-darın fDÜtevazı çebresile 
kudretli Ye temiz ellerinin ha· 
yalini sezer gibi oldum. 

Paviyonda zengin bir resim 
ve fotograf kolleksiyonu var· 
dır. Manisa Vilayetine aid 
muhtelif manzaralar, Maniıa 
Vilayetinde eski medeniyet 
evlerinin eserleri, meıhur Sart 
harabelerinin fotografileri ve 
bilhaua altı yüz sene evel 
Manisada pblanan Türk me
deniyetinin büyijk eserlerini 
gösteren resim ve fotografiler. 

latanbulda, Edirnede ıör-

Herkese tavsiye ederim: Ma· 

nisa paviyonunu mutlaka zi· 

yaret ediniz. Orada bu zengin 

Vilayetin emsalsiz mabaullerile 
beraber yeni devrin imar ve 

kuruluş hareketlerini görecek· 
siniz .. 

• • • 
Manisamn bu sene yaptıtı 

fedakarlık sayesinde kurduğu 

paviyon bu zengin viliyetimi· 

zi lzmir körfezinde çok mu· 

vaffak bir sur~tte temıil edi· 

yor. Fakat Manisanın bu mu· 
vaffalayeti kr1111ında geçen 

sene fuara iştirak eden vili· 
yetlerin bu sene neden gel-

mediklerini hatırlamamak el· 
den gelmiyor. 

lzmir enternasyonal fuannın 
en kuwetli k11mı Ege mmta· 

kumın temıili olmalı idi. Fa

kat tersine olarak geçen sene 

fuara iştirak eden baza vila· 

yetlerin bu sene sahneden 
çekildiğini gördük. Acaba fu. 

ar sabuesinden çekilen veya 
büdce zaruretlerini ileri sü-

rerek fuardaki mevkilerini he· 
nüz alamıyan vilayetlerimiz 
Manisanm kazandafı muvaffa· 
layet ile miitelelli olabilir illi? 

- O halde paruız veriniz. 
Dedim. 
- Olmaz ·dedi- burada yaln11 teıhir ederil. 
Memura k&rfı IC8imi çıkarmadım, fakat içimdea aöyleae 

söylene paviyondan çaktım. Kendi kendime: 
- Lütfi Kırdan methediyorlar. Amma henüz acemi olcha· 

tuna fiipbe yok, eter biraz tecriibeai olaydı, Menila P&YİJO
nuna Trakya paviyonundaki B. Nmm sibi pbekli bir memar 
tedarik eder ve relen fidenin •izin• birer badem ezmeli ile 
bkardı.. 

Manisada badem ezmeli yoba, birer awç Gziim ftJi birer 
dilim kavun vermekte mi habrlanna ,elmecli? Öyle ,a; tatlı 
konuımak için tath yemek lizlm delil mi? 

Ztıldaııefl• 

lzmir Tayyare Alayı Koma
tanhğınd~: 

lzmir Tayyare alayı fabrikaaına •tıdaki gölterilen saa-at
kirlar alınacaktır. Müracaat eyl61ün son günüu kadardar. 
Girmek ve izahat almak istiyenler her fİİD Repdiyede Tamir 
F abrikaaı Müdüriyetine müracaat etmeleri. 

1 Kontrol Ustaba,taı. 
• Motörcü Uıtab8f11ı. 
• Haruri muamele atelyesi Uatabap11. 
,, Yıkama postası Ustabaf111. 
,, Demontaj _ atelyesi Ustabafı11. 
,, Tesviye Ustabq111. 
,, Kazancı Ustabqısı. 
,, Tahta itleri Ustabqısı. 
,, Laborant 
,, Ressam. 
,, Fen memuru. 
,, Ketif memuru. 5 9 13 

Giimriik Muhafaza genel 
mutanlığı lstanbal 88bn 
komisyonundam 

l - Fort marka 9 UmJODUD 22·9-937 ç.p.a. ... 
saat ıs de kapalı zarfla ebiltmeai ,.,,...._. 

2 - Tuınlanan tutan 23400 lirachr. 
3 - Şartname v~ ew8' kom~ır görllebilir. 
4 -,. lateldilerin ilk teminat 0..-.U 1755 lirahk veae 

buzu veya banka mekblplan ve baaat Yeliilmlllill 
birlikte o ,on ... 14 ....... teklif ... _._ •• ., 
1ata .m itbalit 11*111 • ......, .._ ...... b8 
alma komİIJonuD& vermeleri. l 5 10 17 

5638/!0tO 
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z umu ve ınıntaliası 
Kurum, kuru ve taze meyvalarımıza istikbal ,hazırlıyor 

- Bu ne ynhu? .. 
- Üzüm suyu! 
Soran bir bağcı, cevap ve· 

ren de bir lzmirli .. Bağcı, tu
haflaştı: 

- Biz bile unuttuk üzüm 
suyunu .. 

Dedi. Bu mükaleme, Üzüm 
Kurumunun fuardaki pavyo
nunda geçiyordu. Hakikaten 
Üzüm suyu da, şıra da, pek
ınez de unutulmuş gibiclır. 

* * * 
Eski Halkapınar bira fabri-

kasına giren üç kişi, bağırdılaı: 
- Hey, orada kimse yok· 

rnu? 
Bir işçi cevap verdi: 
- Var, fakat içcrae .. 
- Bize bir varil bira ge· 

tirsinler .. 

- Bira mı?... Ne birası? .. 
Burada şimdi ecnebi memle·L 

."'? 

Üzüm Kurumu Müdürü B. 
lsmail Hakkı Vera[ 

ketlere gidecek üzümün amba· 
lajı yapılıyor ve şarap çıkarı· 
lıyor. Şarap isterseniz başka 
Yerde için arkadaşlar!.. 

Filhakika, eski bira fabri
kası, bugün Üzüm Kurumu 
kanalından başarmağa çalıştı· 
ğunız yaşüzüm sevkiyatının en 
rtıühim bir iş yeri idi. Muhte· 
lif vasıtalarla, muhtelif bağ 
llııntakalarmdan gelen üzümler 
burada ambalaj ediliyor. So· 
i'uk hava deposu, tamamen 
~arice gönderilecek razakı 
Uı.fününün yeni ambalajları ile 
dolu .. Depoda soğuk, muayyen 
bir seviyededir. Kutular, bu
rada bir müddet durduktan 
sonra Rontinye denilen büyük 
kasalara yerleştiriliyor. Bu ka· 
S~lar, sıcağı nakletmezler. Ya· 
nı asıl ambalajlar kendi hara· 
tet derecelerini muhafaza 
ederler. 

Bu büyük kasalar, aynen, 
llıalı götürecek vapurun soğuk 
hava deposuna kadar nakle· 
dilir ve burada, muhtevi ol· 
~Ukları kutular boşaltılıp kon· 
tınyeler Halkapınar imalatha
nesine ve deposuna iade olu· 
nur. Bu suretle ambalajlar, hiç 
sıcak görmemiş olurlar. Ancak 

üzümiin iyi hazırlanması, mc· 
scla dikkatle kesilmesi, mah· 
sulü İzıııire getirecek vasıta 
ve zurufa iyi yerleştirilmesi, 
ambalajda çüı üklerinin ayrıl· 
ması lazımdır. Bu da işçimi· 

mızın, yaşuzuın sevki yatı 
üzerindeki hnssasiyeti ve men· 
fanti anlaması ile kabildir. 
Üzümler kutuya konurken en 
küçük bir tanenin ezik vPya 
çürük olmaması, bunlardan 
her hangi biri mcvcud ise, 
işçi tarafından, kendisine ve· 
rilnıiş makasla kopanlması la· 
zımdır. Aksi takdirde yalnız 

salkım değil, ambalaj bile teh· 
likededir. Şuna göre, işçinin 

de manevi bir vazite ve mes· 
uliyeti vardır. 

Keza, bugün Üzüm Kurumu 
tarafından tetkik edilen en mü·· 
him cihet şudur: 

- Biz üzümü Arjantin usu· 
lü ile mi, Bulgar sistemi ile 
mi sevketmeliyiz? 

- F rikoriftik tesisatı mı dıı
ha iyidir, yoksa vantilasyon 
mu?. 

Üzüm Kurumu, zengin ve 
geniş olan istihsal mıntaka· 
mızda bu büyük ve mühim 
teşebbüsü yaparken, çok müş
kül şartlar altında ve tama· 
men tecrübesiz vaziyette idi. 
Rakib memleketlerin muvaffa· 
kıyeti, uzun senelerin ziyanla· 
rına ve tecrübelerine istinad 
eder. Bağ kütüğünden başlı· 
yarak scvkiyata ait en küçük 
bir noktada yıllarca uğraşmış· 
lardır. Kuru üzümdeki reka· 
beti görerek, yaşiizümün mu· 
vaffakıyeti uğrunda hiç bir zi
yandan çekinmemiş, nihayet 
muvaffak olmuşlardır. 

Üzüm Kurumu, daha ilk 
sene bir takım zorluklarla 
karşılaşmış ve belki de biraz 
ziyan etmiş olmakla beraber, 
bu davanın yürümesinin muh
taç olduğu teknik esas ve ele· 
manian, çalışma tarzlarını 

anlamış ve bununla [da kal mı· 
yarak üzüm mevzuu üzerinde 
daha geniş bir anlayışın icah
larına ayak uydurmağa baş· 
lamıştır. 

Bu kadar büyük rekabetler 
karşısında ilk hamlede geniş 
bir muvaffakıyet aramak, bi· 
raz da hayalle uğraşmaktır. 
Fakat bu demek, muvaffak 
olmamak veya meyus olmak 
demek değildir. Nitekim Üzüm 
kurumu, her parti sevkiyatın 
'ardını bırakmıyarak, yaptığı 
işin neticelerini ölçerek bugün 
kısa bir zamana rağmen çok 
muvaffak neticelere doğru yü· 
rümeğe başlamıştır. Bununla 
da kalmıyarak şarapçılik gibi, 
Türk üzümünün istikbaline 

Vaparlarla sevkigat 

Üziim kutuları ve mübarek üzüm 

Bugün, yaş üzüm ve kavun sevkiyatından başka şarap imali 
gibi mühim bir mevzu da ele alınmış bulun~aktadır 

Bağlarda kızlarımız üzüm topluyor 
omuz veren mühim bir zirai lazımdır. Yani, şarapçılık bu 
san'atı da ele almıştır. Bu şa· kadar kuvvetli bir temeldir. 
rapçılık, başlı başına bir iş Ve binaenaleyh, kuruüzüm 
olmağa namzeddir. Yaşüzü· ticaretimizi, yavaş yavaş bu 
mün doğrudan doğraya şarap şekillerin de tatbiki ile takviye 
halirıe ifrağı ve şarabın mem· etmek çok isabetli olacaktır. 
lekette, inhisarlarlar zaviye- Yaşüzüm ve şarap imali 
sinden diğer alkollii içkilere ne kadar artarsa geriye kalan 
nazaran daha geniş bir mua· mal da o kadar kıymet bu· 
meleye tabi olması, emin ola· Jacaktır. 

lım ki, üzümün mukadderatını Üzüm ve incir Satış Koo· 
yükseltecek en büyük bir iştir. peratifleri Birliğinin bütün ih-
Kaldı ki, inhisarlar idaresi, racat işlerini deruhte eden 
kendi rüsumu üzerinde fera· Üzüm Kurumu, işte bu kadar 
gate baluıımasa bile esaslı nazik, fakat neticesi itibarile 
surette çalışılmak kaydile, Tür· bu kadar mühim bir işe de 
kiye üzümlerinin mühim bir atılmış bulunuyor. Bu sene 
kısmının şarap halinde ihracı değilse bile, gelecek sene, 

pek ala mümkündür. o takdir· normal bir netice alınacağı 
h b. k muhakkaktır. Üzüm Kurumu, de rekoltenin mü im ır ıs· 

k · V ak üç senedenberi bu memleketin mı harcanaca tır. e raz ' 
üzümünün diğer bir kısmı taze iktısadi hayatında çok esaslı 
olarak ihrac edildiğine göre, roller oynamış, piyasada müs-

. geriye kalan çekirdeksizin da· tahsil aleyhine çevrilmek iste· 
hili istihlaki de artacaktır. Bun· nen bütün dolapların karşısına 

.lar hep, yekdiğeri ile alaka- çıkmış, hatta daha ilk sene-
ciar olan mevzulardır. sinde piyasayı ve müstahsili 

Kurumun Halkapınardaki feci bir akibetten kurtarmış 
bir müessesedir. Onu takiben şarap imalathanesi, bu sene, 

beyaz olarak 500 bin kiloya de müstahsilin teşkilatlanma· 
yakın imalat yapacaktır. Ve sına omuz vermiştir. 
bu şarap Tariş a<lını taşıya· Kavunculuk: 
caktır. Fakat gelecek sene, Bizim Üzüm Kurumunun 
bu imalat, 4 • 5 misline çıka· calıştığı diğer mevzu, kavur. 
rılacaktır. ihracatıdır. Kavun ihracatı, 

Bu meyanda ilave edelim ki, bizim için daha yeni bir sa-
vaktile bir Hollanda şirketi, hadır. Fakat bir iki parti sev-
hükumetimize müracaatle, bü- kiyattan sonra alınan kanaat 
tün Türkiye üzümlerinden alı- şudur ki, daha bazı ıslahat 
nacak üzümleri şarab olarak yapılmak şartile, bu mahsulün 
kabule amade bulunduğunu ihracından alınacak netice çok 
bildirmiştir. Fakat bittabi bu güzel ve karlıdır. Nitekim Al· 
arzuya cevab verebilmek için manyada yapılan satışlar, ka· 
evvela fabrikaların müsaadesi vunun bizdeki fiatini 4.5 miı· 

tinden fazlaya bile 
çıkarmıştır. 

Ancak, propagan
da lazımdır, iyi am · 
palfıj, intizamlı sev· ' 1 
kiyat lazımdır. Üzüm 
Kurumu, yaptığı tec· 
rübelerle bu ciheti 
de başarmak yolun· 
dadır. 

Kavunumuz, hariç 
piyasada, bilhassa 
Londra piyasasında 

tutunduğu ve Iayık 

olduğu mevkie ulaş· 
tığı takdirde bunu 
müstahsil hesabına 

büyük bir nimet say. 
malıyız. Üzüm kuru 
mu, ayni zamanda, 
kavunu tanıtmak için, 

' 

her partide alaka- Üzüm Kurumu kutuluk kereste 
darlara hediye kavun fabrikalarında faaliyet 
göndermeği de kararlaştır· temizleyip kurutmak üzere 40 
mıştır. bin liraya muazzam tesisat ta 

Kuru incir ve uzıım: yapmıştır. 
Üzüm Kurumunun, diğer Hülasası şudur: 

ana faaliyeti bilhassa kuru Üzüm Kurumu, gerek kuru 
incir ve üzüm üstündedir. Ku· üzüm ve incirde, gerekse yaş 
rum, busene gümrük karşısın· meyva sevkiyatında bütün 
daki hangarlarda gayet mo· Egenin maddeten ve manen 
dern, geniş, işçinin her ihti· elbirliği yapacağı mühim iş-
yacını karşılıyan. banyosu ile, ler üzerindedir. Üzüm Kurumu, 
reviri vesairesi ile mükemmel aşağı yukarı hepimizin malı 
bir imalathane açmıştır. olmuştur. Onun muvaffakıyeti 

Ayni zamanda, ihraç edile· hiç şüphesiz memleketin ve 
cek üzümü en iyi şekilde müstahsilin hayrınadır. 

1000 ~~est;e~ir uz<t;~ yalan söylemi· 
yoruz. Hırsız 

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

JUNIOR 
Yelek cebi fenerlerini 

tavsiye ediyorum 
Türkiye umumi satış hakkı: /smail Ömer lşçen 

Galata Haıaççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav. 
.tonu karşısında 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
lzmir. Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi Np. 2018 
Telefon ; 2545 

Kültür Lisesi Müdürlüğnden 
Kız ve erkek öğretmenlere 

(Fuar) münasebetile lzmire gelecek kız ve erke~. öğretmen• 
lcr (Kültür Lisesi) yatı dairelerinden istifade edebılırlcr. 
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Bodrum süngeri Limancılık, devlet idaresi-
Bodruma bir yılda 300 bin nin kuvvetinin ifadesidir 

liralık varidat getirir 

Bodrum panagırından bir görünüş 
Fuarda bu sene teşhir edi· muvaffakıyettir. Bilhassa yeni 

len mahsullerimiz arasında bir narinciye nevi olan greyp· 
•Bodrum süngerleri,, büyük frut gibi bütün dünyada ara· 
bir alaka uyandırmıştır. Bod· nan mahsulü memlekete sok
rum Ticaret Odası tarafından mağa muvaffak olan Bodrum· 
Ticaret Odaları paviyonuna lular her suretle takdire la· 
gönderilen zengin bir ıünger yiktır)ar. 
kolleksiyonu süngerciliğin Tür· Bugün Türkiyede gördü
kiyedeki ilerleyişini isbat et· ğümüz büyük ve nefis man· 
miştir. On sene eveline kadar darinler, Bodrum mahsulüdür. 
sünger istihsalatımız sıfırdı. Ve Bodrum, pekaz sene sonra 
Bugün Bodrum ve Marmariste memleketin en mühim bir 
ve kısmen lmroz ile Marmara meyva merkezi olmağa doğru 
denizinde çıkarılan süngerler yol almış bulunmaktadır. 
memlekete senede 300 bin Bodrum Ticaret Odası yeni 
lira kazandırmaktadır. Türk narinciye inkişafını ve 

iş ve Sümerbank tarafından henüz memleketimizde isimleri 
ellişer bin lira sermaya konu· bile işitilmiyen meyvaları ta· 
larak vücude getirilen sünger· nıttırmak emelindedir. Bu se· 
cilik şirketi, Türk süngerciliğinin ne fuara gönderdiği sünger· 
inkişafına büyük mikyasta lerle Bodrum Ticaret Odası 
yardım etmiştir. cidden yenilik yapmıştır. 

Bugün Bodrumda seksen • • • 
iangava ve sekiz skafandar Ticaret odaları paviyonun· 
ile fernel, Marmarista otuz da, ilk olarak göze ~rP.an 
i&ngava ve beş skafandar Bodrum süngerlerinin güzel 
denizin dibinden bize mühim köşesinde dünyanın en lüks 
bir servet çıkarmaktadırlar. süngerleri görülmektedir. 

Süngerciliğin başlaması ve Fenni ve kimyevi vasıtalarla 
iÜnden güne terakki etmesi temizlenen bu süngerler, istih
sayesinde Bodrum ve Marma- salde olduğu gibi süngerlerin 
ristc 500 denizci ailesi geçim işlenmesinde de kaydedilen 
vasıtası bulmuştur. yüksek terakkiye şüphe bırak· 

Bodrum Ticaret Odası, mamaktadır. Bodrum ticaret 
fuarda teşhir edilmek üzere odası mümessilinin gazetemiie 
bu sene daha birçok nümu· verdiği izahat şudur: 
neler göndermiş ise de, mü· • 1 - Bodrumdaki sünger 
said yer bulunamadığından avlama vesaiti, bu işi asırlar· 
bu eşyanın çoğu geri gönde· danberi yapan yabacnı sün· 
rilmiştir. gercilerin vesaitinden daha 

mükemmeldir. Haber aldığımıza göre, 
Bodrum Ticaret Odası fırsat 2 - Almanya, lngiltere ve 
bulursa gelecek sene Türki- Avrupada yeni tip Türk sün· 
yede narinciye tekamülünü geri tanıttırılmışbr. 
fuarda teşhir ve temsil etmek 3 - Madroha süngerlerin-
fikrindedir. den sonra dünya piyasalarında 

Bodrumda hayret edilecek en yüksek mevki temin eden 
bir muvaffakıyetle doğrudan mahsul, Karaman ve Bodrum 
doğruya halkın kendi eneriisi süngerleridir. 
ile narinciye meyvacılık üzerin- 4 - Bundan beş sene evel 
de yapılan inkılab çok büyük- Türkiyede bütün istibsalatımız 
tür. Fransa ve ltalyadan geti· birkaç okka süngerden iba
rilen fidan ve tohumlarla Bod· rettir. O zaman memleketi· 
rumda yctiştirilmeke başlıyan mizde bir sünger piyasası 
meyvalar cidden büyük bir yoktu. Fiatler üç dört liradan 

Umum tahmin Muvakkat 
Mikdarı tutarı teminatı Münakasa 

Cinsi Kilo Gr. Lr. Kr. Lr. Kr. ~ekli Tarih 
Nohut 2384 238 40 18 00 Açık eksiltme 20/9/937 
Pirinç 5432 1287 40 97 00 

" " " " Makarna 4767 1191 75 90 00 " " " " 
K.Mercim~k 993 158 90 12 00 " " " " 
Bulgur 5517 717 21 54 00 " " il " 
Sadeyağı 2115 1850 63 139 00 " ., " 

,, 
Zeytin yatı 996 537 85 41 00 " " " " 
Sabun 1957 665 38 50 00 

" " " " 
Un 89034 11129 25 835 00 Kapalı zarf " " 
Salça 774 123 85 10 00 Açık eksiltme 21191931 
Patates 6112 418 70 32 00 

" " " ,. 
Peynir 1986 77 4 55 59 00 " " " " 
Zeytin tanesi 1011 313 41 24 00 " " " " Ç. üzüm 1261 264 81 20 00 " " " " 
Gaz 6679 1202 22 91 00 " ,, 

" " 
Aapa 34492 1552 15 117 00 " ,, " ,, 
Saman 16789 419 73 32 00 " 

,, 
" 

,, 
Kuru ot 21900 985 50 74 00 " " " " 
Kuru ıoğan 328 12 30 1 00 Paıarlık 22/9/937 
Çay 22,5 74 25 6 00 " " " Kırmıiı büber 110 20 90 2 00 " " " 
Sirke 50 4 50 1 00 " " " Şeker 1106 301 40 23 00 Açık: eksiltme 22/9/937 
Odun 130000 2600 00 195 00 il " 

,, 
" 

Kavurma 4840 2976 60 224 00 ,. ,, ,, ,, 
Sığır eti 7590 2315 00 174 00 ,, ,, ,. ,, 

Ekmek pişirme 51465 669 05 52 00 ,, ,, ,, ,, 

Gün 
Puarteai 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
Sah 

" ,, 

" • ,, 
" 
" 
" 
" 

Çarşamba 

" 
" 
" 

Çar§amba 
,, 

" 
" 
" 

Saat 
10 
10,30 
11 
11,30 
14 
14,30 
15 
15,30· 
16 
10 
10,30 
11 
11,30 
14 
14,30 
15 
15,30 
16 
10 
10,30 
11 
11,30 
14 
14,30 
15 
15,30 
16 

r ~ 

Kitapçı Hüseyin 
Avni 

1 - Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 27 kalem erzak hizalarında gösterildiği şekil ve Her lisandan eüi kitablar, sa· 
k l U h · I zetc, mecmua ve romanlar alınır tarihlerde ayn ayrı şartnamelerle e si tmeye konulmuştur. mum ta mm tutarlari e muvakkat 

ve utılır. Sorulacak suallere veri· teminat mikdarları karşılannda yazılıdır. 
lecek cevablar için ıılu kuruıluk 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. pul konulma 1 lizımdır. IlariçteP 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarla mu· pariı kabul olunur. 

vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını muayyen vaktinde ve kapalı zarf usulile ya· ~ kitap evi lliaarönil 

pılacak eksiltmeye iİrecekler de teklif mektuplarını vaktinden bir saat evvel lzmir Alsancak Numara 4.6 ) 

Birincikordon 364 numarada tabur satın alma komisyonuna vermeleri. 4·9-14·18 3087 '------------
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:::: == - -:::::: = ;::: = 

1 lzmir pamul{ meıısucatı Türl{ ; 
1 anoniın sirl{eti i 
:::: - = :::: .. = 1 Halkapınar kumaş fabrikası 1 
;:: = 
~ = 
~ 2_= 
~ -~ .~ = ~ .......... ~ § 
~ = 
~ = ~ 5 
~ = 1 Fabrikalarımızda imal eylediğimiz yeni mevsimlik ! 
1 kumaşlar piyasaya çıkarllmıştır ~ 
;::: = 
;=::: = ;:::: = 
~ 5 
~ -
~ s 

1 Zarif, ucuz, sağlam 1 
;::::: = ;::: = 
~ = 
~ = ~ = 
~ = ~ = ~ Yeni elbiseleriniz için, siz de fabrikalarıinızın mamulatıııı tercih ediniz ~ 
~ = ~ = 
~ § 1 lzoiir enternasyonal fuarmdaki paviyonumuzu her halde ziyaret ediniz ; 

1 Satış yerleri: 8irincikordonda 168 numarada Şark Hah Tork Anonim Şirketi 1 
~ a ;::::::: = 
~ § 

\ 111iliilililiil111111ilil111111iliil111ilililil11111il1111ilil11111111ilil11111U11111iliiliIHlllil111111111111111111iliilil1111ilililil111 il il il il il il 111 il ili ili il ili il il il 111ilil111 ili il j il il il ili il il ili il il il il ili il il ili il il il ili il il 1111iliillllll11ililiilH;1 U il il il 11111il1111il111111111iliilUilil11111 il, 

" 
lzniir paınuli mensucatı Tüı·li 

anonim sirlieti · • 

Enternasyonal Yedinci lzmir Fuarında lzmir Pamuklu Mensucat Türk 
Anonim Şirketi paviyonunu ziyaret ediniz. Fabrikalarımızın, Avrupa
nın ayni tip mensucatına faik olao mamulatını her halde görünüz 

Şirketin Merkez ve fabrikası: lzmirde Halkapınardadı 

Fabrikalarımızda imal edilmiş J:.ıer nevi kaput bezlerinin markrları: 
· At, tayyare, köpek başı, değirmen, geyik, leylek •. 

Paviyonumuzu herhalde ziyaret ediniz 
Telefon: 3067--2211 

Telgraf: ffayrak lzmir 



•ınnın•ınmımııı•nu111•nıuıııın11nnn--11-•' 

mobiller· 
tJakkı Türegün ve Ş. ı. 

lzıııir mıntakası 

• 
yerı Resmı Ford - satış 

• 

Birincikortlon - Cumhuriyet meydanı 

Ford k y lan: 
V. ıittteminde ıekiz ıilindirli mo· 
t3rlerle mfleebhez Ford kamyonla· 
rı ıok +•olduktan bqka laem 
.eri, hem de en çekici makineler· 
dir. Btutln dlny.ada azami muvaf· 
takıyet ff t1l~t k-na Furd 
tabrikaları mamulib olan "kam· 
yon,, ve "kamyonetler,, modem 
eanıryiin birer tabesmdir. ford 
kamyonlarının hakiki evsaf ve me· 

J • i hilmi7en tollrlere mil· 
eueaemi&de teıual izahat verilerek 
lddi•mızı iıbat etmete amadeyiz. 
Tekrar edelim: 
En mflkemmel kamyonlar, en 1&ğ· 
la , e , çekiei, e&.e. 
r i n Olf(ı ..n· r 
Ford makineleridir. aıelerde lltlm 
yoktur. 

ord binek oı---..... ı: 

Dikkat! 

Yaloıs sarat, metanet ve en iyi 
çekmek noktasından değil, zaretet 
itibarile de daima k• 
~.aomıttır. Yalnız 1'tlrkiyede değil, 
batan dDnyada en çok muvalf ak 

ço utalaa For ol mo
blllefidir. Bu blytlk ve beynelmi· 
el raibed• ir manaıı •e Dhim 
ıebebleri olduAunu inklr edebi· 
1 r iaia? 

Yalnız resmi F ord ıatıf mleııeee· 
w-. ......... Ylı•nda alı 

yaloıs resmi Ford garajında "ye· 
dek parçalar,, bulabilirsioiz. 

Tedl tta kolaylık: 
Rerkelİlı vaziyetine gire tediyatm 
ad • tarwim • • Xabit ile 

yaptı&ımız edıtlarda mltterilerimi· 
ze mlmktlo olan bittin kolaybklar 
glJsterilir. 
T p,__. .. 

ti yaçlarınız için F ord garajı emirle· 
riaize hazırdır. F ord garajı uyıa mflfterile· 
rinin keıadi prajlarıdır. 

1 == 

1 
= § -
§ -
i == == E 

1 
iki ------

Eıe mıntalta•ının 6tttt ı/ıal kitab 
ue diter her nni GNr rle Kırıaıiye 

çefitlerinin · biriciA .atıf Y•İtlir 

Ege mıntakuı ukinlerinin, diirüıtlüfü ve intizam severliti 
ile tanmm11 olan bu müesseseye gösterdikleri alika we 

itimad çok yerindedir 

Her MrM lcita6 ve lcırtasiı• IAll~larııuzı h ..... 
..-Jen tedarik edi11iz memnan blır•ınız 

lzmir Hik'limet cadde•i No. 58-60 
Telefon: 2535 

Te/g,af: Etiman Kitabçı 

i . 
1 Doyçe Oryen 
1 Bank 
== i5 

1 
i Dresdeoer Bank Şubesi 

lzmir -

Merkezi: Berli 

ma11yada 

Hariçteki 

79 ubesi 

Tiirkiyeı lstanbul, 
ve lzmir 

muhabirleri ve muhtelif 
katarda iştirak hisseler· Vı 

Her tü lü nka 
uamelitı 


