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Ko~t Ciyano 
İngiltere paytahtını res. 

men ziyaret etmek arzu. 
sundadır. 

Fiati (100) Para 

Uzali ~arlita vaziyet ço1{ fenadır. 
BütünÇin,mareşalŞanKay~--,i r~~~i~~s~- 1 SotYa-'da bir oto-
Şekin kararını bekliyor 8"~'::,;~r;~~;0;eh. kar yandı 

Japonlar, şimdiye kadar yapılan harekat için 
617 milyon yen sarf ettiler harekat devamda 

Dün Tire kazası m«>rkezinde 40 yolcudan 12 kı•şı• yaralandı 
ortaokulun temel atma merasimi 

C.~IP!lr:. ~'. 
1~ 

Japon Bahriyelileri 
Tokyo 6 (Radyo) - Şimali Alakadarlar, bugünlerde Pe-

Çin harekatı müncs !bdiyle kin civarında kanlı muharebe-
Japonyanın ihtiyar ettiği mas- ler bekliyorlar. 
taflar, son haftaya kadar 617 Japonların, iki cepheden 
lllilyon yene baliğ olmuştur. yürüyerek, Sahala Soyanı zabt· 
Şanghay 6 (Radyo) - Ja- etmek istiyecekleri söyleniyor. 

Pon ordularının, 29 uncu Çin Paris, 6 ( Radyo ) - Şan-
Ordusunun mühim bir kısmını Kay·Şekin, askeri şura ile ya· 
imha etmişlerdir. pacağı müzakerelerden sonra 

Pekin civarında tahaşşüt et· alB.cağı kararları bütün Çin 
rnb_iş olan otuz beş bin kişilik merakla bekliyor. 
ır Japon kuvveti, acele tah· Nankin, 6 (Radyo) - Ja· 

kiınat yapmağa başlamıştır. ponya sefiri Bay Kavayonun 
Hükumetin emriyle Pekin vuruduna intizar olunuyor. 

kapıları kapatılmıştır. Japon sefirinin, yeni talimat 

beğişen bir k;--·Aımanya 
llun maddesi Ceviz ağaçlarının ke

Dahili istihlak vergisi ka· 

llununun ilrinci maddesine bir 

fıkra ile müstakil bazı mad· 

<leler ilavesine dair olan 1871 
1luınaralı kanunun ikinci mad

~esini değiştiren 2442 sayılı 
1
.•nuna ek kanun vilayete teb· 
•t edilmiştir. Tadil edilen 

~tdde şöyledir: 
Bilumum smai müesseseler-

de ve husususi umumi işlerde 
:. (ltaınvay dahil) kuvvei mu

~rike olarak istihlak edilen 

tlektriğin beher kilovat saa

lirıden aşağıda yazılı resimler 

'lırıacaktır: 
l - istihlak edilen elek-d t . 

1~
1kin beher kilovat saatinin 

r, ''ti 9 kuruşa kadar (9 kuruş 
11 

dahil) ise bir kuruş, 
e k} - istihlak edilen beher 

ı' 0 vat saatinin fiati 9 kuruş-
11 öttı Yukarı ise 20 para, 
e• tıı 3 - Havagazının beher 
iı ı,. ctremikabı 20 para istihlak 
tı ~tRisine tabidir. 

1 ~ •• Ancak bir san'at zümresin
~ı nıuharrik kuvvet olarak 
, tktrik kullanan sınai mües-

• Ilı ~elerin ödiyecekleri resim, 
)u'ttıulatın maliyet bedelinde 

t'i ı,1~de 0,75 i tecavüz ettiği 
·~ttdirde hükumet, o kısım 
~, ~Yi için bu r«-simi, mezkur 
~~·ete kadar indirmeğe sa· 

1>'ettardır. 

silmesini yasak etti 
Berlin 6 (Radyo) - Hüku· 

metin verdiği son bir emirde, 
ceviz ağaçlarının kesilmesi, 
sureti kat'iyede yasak edil
miştir. 

Bu tedbir, ceviz ithalatını 
azaltmak maksadiyle ittihaz 
edilmiştir. __ .......... _. __ 

Bay Eden .. 
Uç haf ta için Lon. 

dradan ayrıldı 

Bay Eden 
Londra, 6 (Radyo) - Bay 

Eden üç hafta için Londradan 
ayrılmıştır. 

Lord Halifaks bu müddet 
zarfında Bay Edene vekalet 
edecektir. 

getirmekte olduğu söyleniyor. 
Bunun beraber, Çin hükume
tinin, kolay kolay seıfiro elmi
yeceği söyleniyor. 

Royter, 6 (Radyo) - Roy-

ter ajansına göre; Mareşal 

Şan-Kay-Şek, Nankinde büyük 

bir askeri şura kuracak ve bu 

şuradan alacağı karar netice

sine göre hareket edecektir. 

Bombay, 6 (Radyo) - Ey
lı11de Japonya dönmesi lazım 

gelen dört Japon posta va
puru, derhal avdet için emir 
almışlardır. Bu vapurların, as
keri nakliyata tahsis edileceği 
söyleniyor. 

parlak bir fekilde yapılmıştır. Tire 
halkının davetini kabul eJen, Boz· 
d:ığda Gökükte bulunan Adliye 
Vekilimiz B. Şükrü S>Cracotlu ile 
V3li H. f.'azlı Güleç ve müddeiu· 
mumi B. Asım Tuncay, temel atma 
merafiminde hazır bulunmuşlardır. 

Adliye Vekilimizle vali ve 

müılılci umumi, geceyi Tirede geçir· 
mi~lerdir. Bogiln ıehrimize gf'le· 
ceklerdir. 

---•+---
Bir Alman 

casusu 
J st anbulda yakalandı 

İstanbul, 6 (Hususi) - Bo· 
ğazlarda memnu mıntakada 

fotoğraf alırken yakalanarak 
adliyeye verilen Alman hak· 
kındaki tahkikat devam etmek
tedir. 

~~---~-----.-........ ~.-ı--~~~~-

K on t Ciyanonun 
beyanatı 
---------------

Londra siyasi mahafiiinde 
memnuniyet uyandırdı 

Ciyano Hitlerle bir arada 
Londra 5 (A.A)- iyi haber 

alan lngiliz mahafili, ltalyan 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano
nun yabancı gazetecilere be-

yanatının Londrada uyandır

dığı memnuniyeti teyit etmek
tedir. 

Bu mahafilin tebarüz ettir-

diğine göre, iki Başvekil gibi 

Milli takım 
döndü 

İstanbul, 6 (Hususi) - Yu
goslavya sporcularile maç yap· 

mak üzere Belgrada giden 
milli takımımız, bugün geldi· 
Jer ve Sirkeci istasyonunda 
karşılandılar. --····----B. Sandler 

Polonya ricalile 
konufacak 

Varşova 6 \Radyo) -lsveç 
Hariciye Nazırı B. Sandler, 
bu ayın 25 şinde buraya ge· 
lecek ve Polonya ricalile mü· 
him temaslarda bulunacaktır. 

1 
iki Hariciye Nazırı da iki mem 
leket arasındaki münasebetle· 
rin iyileşmesi temennisinde 
mutabık kalmışlardır, 

Kont Ciyanonun bu beya
natı esasen Bay Edenin Avam 
kamarasındaki son nutuklarına 
bir cevap gibi telakki olun
maktadır. 

Söylendiğine göre iki mem
leket arasındaki müzakereler 
şimdilik bu karşılıklı hüsnüni· 
yet izharına inhisar edecektir. 
Bununla beraber dün olduğu 
gibi bugün de arzu edilen bu 
iyileşme Fransız - lngiliz dost· 
luğuna hiçbir halel getirmiye
cek ve bu dostluk lngiliz si· 
yasetinin temel taşı olarak 
kalacaktır. 

•• 
lngiltere kralı 
Bal Moral kasrında 

Londra 6 (Radyo) - lngil
tere kralı altıncı Jorj ile kraliçe 
Elisavet ve küçük prensesler, 
lskoçyada kain Bal Moral kas· 
rına vasıl olmuşlardır. 

Hükümdarlar, burada bir 
iki hafta kadar kalacaklardır. --·····---Bay Celal Bayar 
Dün kotrasile Çeş. 

meye vardı 
Çeome, 6 (Ilususi) - Refaka

tinde it bankası erkanı olduğu hal· 
de kotra ile seyahate çıkan 1ktısad 
Vekilimiz B. Celal Bayar bu ak· 
ıam buraya geldiler ''e Çeımeliler 
tarafından hararetle karıılanmıı· 
lardır. 

Vekilimizin; borada da bazı 
tetkikıltta bulunduktan ıonra Ku· 
ıadaeına ve oradan Fetbiyeye git• 
meleri ıouhtemeldir. 

- Sofyadan bir görünüş 
Sofya 6 (Radyo) - 40 yolcuyu hamil olan bir otokar, bir 

hendeğe yuvarlanmış ve yanmıştır. içindekilerden 12 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 

------------------....... --~---------Yeni rejim yıldönümü 
Şenlikleri Yunanistanın her 
tarafında f evkalide oldu 

Atina 5 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

4 Ağustos gününün dün 
kutlanan ilk yıldönümünün en 
bariz ve en göze çarpan vas· 
fına bütün programın ve şen
liklerin hiçbir resmi müdahale 
vaki olmaksızın bizzat halk 
tarafından tertip edilmiş ol· 
ması teşkil eylemektedir. En 
ufak eve kadar bütün binalar 
zengin bir surette bayraklarla 

donatılmıştı. Geceleyinde bü

tün binalar elektrik ziyası ile 
tenvir olunmuştur. 

Dün sabah halk bütün kili

selerin neşeli çan sesleri ve 

mahalleleri dolaşan muzikala

rın meserret verici nağmeleri 

ile uyanmışhr. Daha şafakla 

beraber civar halkı ellerinde 

yaşasın Kral, yaşasın Metaksas, 

yaşasın 4 Ağustos yazılı bay· 
raklarla devlet merkezine akına 

başlamıştır. 
---••+-•---
8. Baldvin 
Parise gidiyor 

Bay Baldvin 
Paris, 6 (Radyo) - Sabık 

İngiltere başvekili Kont Bald
vinle zevcesi kontes, bugün· 
lerde buraya geleceklerdir. 

Kanunuesasi meydanında 
öğleye kadar durmadan halk 
dansları ve milJi oyunlar oy· 
nanmıştır. Hükumet reisi G. 
Metaksas alkışlar arasında 
Kipseli mahallesinin halk pa
zarının küşat resmini yapmış 
varoşun ve stadyumun ilk te· 

mel taşını koymuş ve beledi

yenin yeni sarayını da açmış· 
tır. ----... ···--ilk incir 
ihracatı 23 Ağustos. 

ta yapılacak 
İncir ihracatçıları dün ilzüıu 

kurumunda Lir toplantı daha ya
parak piyasanın açılına gününü tCS• 

bit etmi~ler ve ihracat iolcri üze· 
rinde bazı kararlar almı~lardır. 

Buna göre İnı·ir piyasuı ı 9 
ağustos perfembe günü açılacak ve 
ihracata 23 a~usıo pazartesi güoft 

başlanacaktır. Bu tarihten e\·el in· 
cir üzerine hiçbir muamele yapıl· 
mıyacaktır. --····---B. Viçef 
Niçin tevkif edildi 

Sofya, 6 (Radyo) - Hüku· 
metçe tevkif olunan Bulgar 
çiftçi partisi başkanı Bay Vi
çefin suçu suçu, altı baftadan· 
beri seyahat ettiği yabancı 
memleketlerde ve bilhassa Pa
risle Pragda beyanatta bulun
mak ve Bulgar statokosu aley· 
hinde söz söylemektir. 

/ngilizler 
Ölüm şuamı buldular 
istanbul, 6 (Hususi) - ln

gilizlerin, ölüm şuaını blllduk
ları söyleniyor. 

Bu haber, bütün Avrupada 
derin akisler yapmıştır, 



Saltife 2 

iAnasını Ciör __ 
-·-~Kızını Al 

:, Yazan: Sermet Muhtar No. 49 
- "Guya kulağa fısıltı, fa

kat sağır bile duyabilir:,, Ha
berin var mı, evliymiş de. Te
leme peynirleri gibi karısı, 
nur topu gibi de, üç tane mi 

· dört tane mi, sübyanı varmış. 
- Allah kahretsin, boyu 

devrilsin öyleyse .. 
Hafizenin çatlak sesi orta

lığı çınlattı: 

- Güvey kısmı yüz yazısı 
günü düğün evinde akşama 

kadar yıllanm z. Koltuk mu, 
her ne olacaksa olup bitsin; 
sen sağ biz selamet, kurtula· 
1ıml. 

(Saatler geçiyor, neredeyse 
akşamlar olacak!. Tam vak
tindeyız, haydi koltuk!. Damat 
ko tuğa girecek!.) Sesleri yük
selirken, ortalıkta yeniden bir 
karışma, koşuşma baş gösterdi. 

Hafize gelin odasına seğirt
mişti. Baş sedirlere yan gelmiş 
olan kalburun üstündekıleri, 
merhum vali paşanın hanfen
disıni, Has ahırlar nazırı paşa
nın karısile baldızını sofaya 
çıkarıp merdiven başında en 
(nezzariyetli) bir tarafa dizdi. 

Onlardan aşağı kademeler
deki davetliler de, mehmaem
ken teşrifat dairesinde, sıra· 
landılar. Merdiven de, iki keçeli 
olarak yükünü aldı. 

Hotozun, gazboyamasının, 
yemeninin esamisi okunmıya
cağına nazaran, bütün hatun
ların başları açık demek. İçi 
ölmemişlerle gençlerin göğüs
leri ve kolları çıplak .. Önle· 
rinden geçecek ise namrhrem; 
kazık kadar herif. Bunun, ya
rın ahrette vebali yok mu? 

Binaenaleyh, havatinin hepsi 
başlarına küçücük mendiller 
örtmüşler; göğüslerini kolla
rını karış boyunda yelgazelerle 
guya kapamışlardı, Ayak ta
kımile çocuklar yerlere çömel
mişlerdi. 

Koltukta gelinle güvey han
gi yolu bulup yürüyecek, ke· 
ramet~ vabeste. Adım atmağı 
geçelim, kıpırdayacak yer 
yok. 

Hafize ' çalgıcılara: 
.._ Vurun artık Hamidiye 

marşını!.. Emrini dayar daya
llJBZ, Edanın bileğinden ya

kalayıp saldırdı ileriye. Sanki 

gene k&ğıt kavaflığı zanaatını 
yapıyormuş te vezneden aylık 
kapıyormuşcasına etraftadilere 
göğüz, omuz, dirsek, çelme 
tekme savura savura merdi
veni. indi. 

Küçük odanın kapısına gel

diler. ( Hamidiye marşı ) gül
dür güldür gürlüyor, keman, 
ut, santur, tef, bir kasap h!}
vası C'Jrcunasile ortalığı gürül
tüye boğuyor, çalgıcıların 
hepsi marşın güftesini avaz 
avaz ayuka çıkarıyorlardı : 

Eg velinimet dlem, .şc
lıinşah ali tebar 

Güvey, gelinin sağ koltu
ğunda, (aheste beste) alt so
fayı yürürlerken, haykırışan 
haykırışana : 

- Allahını seven maşallah 
desin! 

- Maşşallah maşşallah, 
kırk bir buçuk kere maşşallah 
Oğlumuz sülün, gelinimiz fın· 
dık kurtul 

nuz?. Diliniz mi kurudu, yok
sa dudaklarınıza kilit mi vu
ruldu? 

Adeti, güveyle gelin kolko
la, etrafa dizilenlerin arasın
dan geçerek gelin odasına 
kadar çıkacaklar. İçeriye gire
cekler. Kapı kapanacak. Ya
rım sigara içilecek kadar bir 
zaman geçecek. 

Ehli, helalini pek beğen
diyse biraz daha fazla dur
ması kabil. Karıcığının di1ber
liği aklının çivisine dokunacak 
raddeyi bulmuşsa on dakikayı, 
bir çeyreği de aşması caiz .. 

Dışarıdan güm güm kapı 
vurularak: 

- E artık kafi çocuklar. 
Yatsıdan sonra biribirinize ka
vuşacaksınız!. tarzında ihtar
ların sarfı:-dilmesi de ekseriya 
haritada yazılı. 

Şahapla Eda, karınca ez
mez yürüyüşle merdiveni çık

tılar. Gelin odasına girdiler. 
Kapı kapandı. 

Yukarıda dediğimiz de ayni 
aynına çıktı.. . İki dakikayı 
geçti; beş dakikayı buldu; 10 
dakikaya vardı; hala güveyden 
zuhurat yok . 

Hafizenin tepesi atmıştı : 
- Buna saygısızlığın dik 

alası derler. Vezir vüzera ha
remleri nice bir bekliyecekler, 
ayaklarına kara sular mı ine· 
cek:? 

Yanı başındaki sacayakların 
kulaklarına da fısıltıda : 

- Karıkoca tam bir araba 
beygiri. İkisi de münasebetsi
zin, zirzobun son numarası.. 

Sen bugüne bakma; yenice 
eleğim. nerelere asayım? Ya
rın ikisi de torbadakileri çı

karmağa başlayınca köpekle 

kedinin bir çuvala gırışıne 

dönmezlerse kazıtırım şu saç
larımı?. 

Merhum vali paşanın han
fendile, Has ahırlar nazırının 
haremi ve baldızı, Kemankaşa 
bayılmışlardı. Neşelenmişler, 
gençleşmişler, dinçleşmişler, 

- Hafizanımcığım, diyor

lardı, içeridekileri zinhar ra
hatsız etme şekerim.. Acele· 
miz yok a, bekleriz .. Artık o 
kadar da yaşlı mıyız? Takat
tan, dermandan mı düştük rica 
d . ? e erım .. 

Gelin odasının kapısı ka

pandıktan sonra çalğı marşı 
kesmişti ama çalgıcıların kµ
lakları kirişte ve sazları elle
rinde. Tokmağın açılış gıcır
tısını duydukları anda, marşı 

tekrar gürletecekler .. 
Hafize, daha fazla dayana

madı. Orta P.armağının ter· 
.siyle kapıyı vurdu .. 

Aldıran yok .. 
Anahtar deliğine gozunu 

yapıştırdı; çağlığı kopardı: 

- Gelincik, Allah !ienin 
layıkını versin emil. 

Ne telaş, ne çırpınma: 
- Daha bebek oynıyacak 

çocuk billahi! Beğendiniz mi 
yedi~i naneyi? ~Duvağını ar
kaya almış, yüzünü tabak şef
talisi gibi açmış! · Yatsı olma· 
dan, güvey namazını kılmadan 
yüz görümlüğünü vermeden 
duvak açılır mı hiç? Zamane 
tazelerinde mercimek kadar 
akıl yok; hepsi zırdeli, mor-· 
keraki. 

(Ulusal Birlik) 6 Ağustos 937 

A me ikanın korkunç 
dağ arındaki haz~ne 

• • • 
200 senedenberi aranan meş-

2000 e maslı kadın 

Hergün gözyaşı dök
mekten kurtulamıyor . 

bur bir 
Riyo de Janeyro, şimdi A-

hazİD e imiş.. danadan kat kat daha fazla 

mıntakasına tesadüf ettiği ıçın sıcak .. Klüb'ün serin sabahla-Panama şehrinden üç altın 
arayıcının Çiriki eyaletinde 
terkedilmiş bir ocakta asırlar
danberi kaybolan bir hazine 
bulduğu Amerika hükumetinin 
resmi tebliği ile teeyyüd et
mektedir. Bu ocaktaki hazineyi 
bulmak için şimdiye kadar 
çok uğraşılmış, fakat hiçbir 
muvaffakiyetli netice alma· 
mıştı. Şimdi üç altın arayıcısı 
burada beheri elli litre ağır
lığında 120 altın çubuk bul
muştur ki mecmu kıymetleri 

yarım milyon f ngiliz lirası he
sap edilmektedir. 

Birisi Alman, diğeri Ameri
kal; öbürü Fransız olan üç 
kişi Piedro Kadela da altın 
aramak için birlikte yola çıkı 
mahalli, kazıklar ile ayırmak 
istemişti. Fakat kazığın birisi 
çakılırken yer açılmış ve al
tından altm çubuklar bulunan 
mağaranın ağzı görülmüştür. 

Mağaranın ağzında eski Ispan 
ya krallığına ait bir mühür 
bulunuyordu. 

Bu suretle hazinen burada 
yattığı anlaşılınca altın arayı· 

cılardan birisi hemen Panama 

şehrine dönerek resmen bul

dukları hazinedepi haklarını 

istemişti. Üç altın arayıcı ka

nunen buldukları hazinenin 

yarısına hak kazanmakta ve 
diğer yarısını ~da şehre ait 
sayılmaktadır. 

Fakat arkadaşlarından biri
sinin ayrılması üzerine orada 
kalan diğer ikisi buldukları 
altınların taksiminde ittifak 

edemiyerek kavgaya başladık

ları bir zamanda yerlilerin hü

cumuna uğramışlardır. İki altın 
arayıc; yerliler tarafından çok 
tehlikeli bir surette muhasara 
edilip öldürülecekleri anda bir 
mucize olarak yetişen polisler 
yerlileri kovalıyarak her iki
sini de muhakkak ölümden 
kurtarmışlardı. Bu hazinenin 
iki yüz senedenberi aranan 
meşhur Ler Estrella altın ocak
larına ait olduğu tahmin edil
mektedir. 

* * * ' 
Panamada bulunan bu hazi-

lll'ııin, son senelerde bulunan 
hazinelerin en büyüği.i oldu
ğuna şüphe yoktur. Her ne 
kadar bu çubukların burada 
ne suretle bulunduğu meselesi 
henüz tamamile anlaşılamamış 
ise de böyle çubuk halinde 
dökülmüş olduğu halde ortaya 
çıkması bu çubukların daha 
başka maceralar geçirmiş bu
lunduğunu anlatmaktadır. Bu 
mac 'ralarm iki şekild olması 
muhtemeldir. 

Bu asrın iplidalarında Pa
nama boğazı çok sık iskan 
edilmiş bir çevre idi. Müstem
lekelerinden çok istifade temin 
etmek istiyen ispanyalılar belki 
bu altınları yerlilerden topla
yıp memleketlerine nakletmek 
uzere hazırlamış bulunuyor
lardı. 

Fakat buraları yanar dağlar 

her hangi bir zelzele ile arazi rında geçen Temmuz güneşi 
altüst olunca hazinenin de bu altında bulunanlar, orada dur-
arada kaybolup gittiği varid gun havalı akşamları Elmas 
görünmektedir. klub'ün serin sabahlarında ge-

Bütün bu ihtimallere rağ- çiyorlar. Bu romantik isimli 
men bugün harap ve metruk yer, Riyo de Janeyronun en 
hatta ortada eseri bile bulun- tanınmış buluşma yeridir. Se-
mayan Ler Estrella altın ocak· vişenler de biribirlerine orada 
larının şöhreti unutulmamıştır. randevü veriyorlar. Seyyahlar 

Hazinenin kaybolma şekli Brezilyanın en güzel kadının 
etrafında yapılan tahminlerden nereden görmek mümkün ol-
biri de şudur: duğunu sorunca, bütün otel 

200 sene evvel Panama her· kapıcıları, şöyle cevap verirler: 
zahı Orta Amerikanın bütün İn Daymend's Klabl 
korsanlarının yatağı idi. Bun- Bu halis Brezilya kulübün-
ların arasında meşhur "kap· deki Brezilyanın en güzel ka-
tan Kid., ile arkadaşı serseri dını, dudaklarında Amerikan 
kaptan Morgan da vardı. Bu filmindeki yıldızlara has bir 
korsanların büyük hazinelere gülümseyişle, gelenleri geri 
sahip oluşları evveldenberi taraftaki loş sahaya götürür. 
söyleniyordu. Birçok vak'alar Bu sahada masallar sıralan-
birçok insanlar bu hazineleri mıştır. Edit fon Berensdorf 
keşfe uğraşmışlar ve büyük ismindeki kadın, el şaklatır. 
mikyasta seferler ve para'ar da Onun verdiği bu İşaretle tam 
tahsis etmişlerdi. t Brezilya hususiyeti gösteren 

Binaenaleyh üç altın arayı- "Los Batutas,, dans orkes· 
cıların bu korsanlara ait bi- trası. çılgın hevalı bir "Ma· 
rini bulmuş olmaları da muh- cumba,, ve yahut da rehavet 
temeldir. Altın çııbukiarın verici bir "Şambas,, çalar. 
üzerinde İspanya devletinin Orkestra heyeti 8 kişiden iba-
mühıü bulunması bu ihtimali rettir. Bunlardan bazıları nö-
ortadan kaldırmaktadır. Belki betle ayağa kalkar. Bu sırada 
korsanlar hükumete ait olan dans edilen, boyuna kımılda-
bu çubukları yağma dmişler- nan çiftlerle doludur. 

di... Edit fon Berensdorf, Ame· 
Her ne hal ise; bugün asır· rikanın en zengin adamların· 

lardanberi toprak altında kal- dan birisinin kızıdır. Milyoner 

mış büyük büyük bir altın kızı genç kadın Avrupaya 
hazinesi ortaya çıkmıştır. yaptığı romantik seyahatlerin-

Böyle havadan büyük bir den birinde İtalyan mühendisi 
serveti birdenbire ellerine ge· Rossi ile tanıştı. Seviştiler bü-
çiren üç asri altın arayıcının yük harpten biraz evvel ev· 
arasında meydana çıkan kav- lendiler. Harp müddetince, 
galara bakarak, insanın,, Es· erkek cephede dövüştü, ka· 

trella altınlarile beraber üze- dın da cephe gerisinde kızıl-
rine gelen bir şeamet bulun· haç hasta bakıcısı sıfatile dö-
duğuna da hükmedeceği ge· 
liyor. 

. 
Zabıtada: ----Çocuğu kaçırırken .. 

Hasta Mescidde Hüseyin 
kızı Hasibenin üç yaşındaki 
çocuğunu kaçırmak istiyen 
Hüseyin oğlu · Mustafa, Hasi
beye hakaret ettiğinden tu
tulmuştur. 

Denize düşmüş 
Ali oğlu Cemal adında 

biri, Cumhuriyet meydanında 
deniz kenarında gezerken 
ayağı kayarak denize düş
müştür. Ford acentası Hakkı 
Töregün, Cemalin denize düş
tüğünü görmüş ve derhal ko
şarak kendisini kurtarmıştır. 

Kadın kavgası 
Kemerde İbrahim kızı Es

mayı döven Osman kızı Emine 
yakalanmıştır. 

Tehdid etmiş 
Süleyman oğlu MchmeJ, 

Sürmeli .sokağınJaki genel 
evlerde bulunan Ahmed· kızı 
Elması tchdid etmiştir. 

Kaza 
Hüviyeti henüz tesbit edile

miyen bir otomobil, Tepecik 
caddesinden geçerken Hasan 
oğlu Mahire çarpmış ve hafif 
surette yaralamıştır. 

vüşenlerin yaralarını sardı. 
Harp içerisinde bir gün 

Rossinin tayyaresi düştü. O 
ve en iyi dostu Alman Otto· 
fon Klaynmişell hastahaneye 
götürüldüler. Kocasile onun 
dostuna, Edit fon Berensdorf 
baktı. İkincisi de ayni zaman
da ve ayni yerde tedavi etti. 
Kocası öldü. Kocasının dostu 

yaşadı. Dul kadınla evlenerek 
beraber Brezilyaya · yollandı. 

Riyo de Janeyroııun yakıcı 
havası içerisinde, yeni, karı 
karı koca müthiş bir kavgaya 
giriştiler. Sebep, Klaynmişelin 
altın hırsına kapılmasıdı. Ka
rısile beraber orada kalmak 
istemiyen yeni koca, altın ele 
geçirmek hülyasına dalanlar 
kervanına katıldı. Riyo das 
Garcasa doğru yola çıktı. 

Cenubi Amerikadaki bu 
yerde, elmas arıyacaktı. Altın 
aramak sevdasını, sonradan 
elmas aramakla değiştirmişli. 
Belki de lesebbüsünde karı
sına daha mülayim görünmek 
maksadile bu değişikliği yap· 
mıştı. Yalnız. bıraktığı karısın
dan ayrılırken de, şöyle de· 
mişti: "Dönüşte, senin üzerine 
bir çuval dolusu elmas saça-

., 1 
cagım.,, 

iz mir ~nternasyonal f uari ko
mitesinden: 

Güzel Edit, daima, karısını 
bu elmas iptilasından sıyırmak 
için uğraşıyordu. Fakat, yol· 
ladığı mektuplar Riyo das 
Garcasda uğraşan kocasının 
eline değmiyordu. 

20 Ağustosta aÇılacak İzmir Enternasyonal fuarı için neşe 
veren bir tango güftesi ve beatcsi lıazırlıyanlara ellişer lira 

Kla nmişel, orada kaçnk 

mahkumlarla, maceraperestler· 
le, muhtelif memleketlerden 
~elen işsiz, güçsüz serseriler· 
le elmas peşinde o kadar faz· 
la meşguldur kil 

Edit fon 1 Bernsdorf bıı va· 
ziyet karşısında bir bar aç· 
mağı düşündü. İşte bu suret
le "Elmas kulübü,, nü kurdu. 
Güzel ve akıllı kadın, aracı· 

lardan kaçta kaçına elmas 
ele geçirmek, nasip olduğunu 
biliyordu. 

Kocasının saadet ideali ola· 
rak araştırın .. 1 n boşa çıka· 
cağını, günün birinde hasta 
ve meteliksiz olarak kendisine 
döneceğini aklı kesen kadın 
ona bir melce temin etmek 
için bu tasavvuru benimse· 
mişti . 

Kocası kendisinin üzerine 
bir çuval dolusu elmas saç
madığı halde karısı, binlerce 
ışıkla göz kamaştıran elmas· 
larla,1 iki eli böğründe ka\ao 
hoş bir sürpriz yapacaktı. 

Brezilyanın en güzel kadıoı 
diye anılan Edit fon Berens· 
drof kurduğu işi yoluna sok· 
tu. Umduğundan fazla başarı 
gösteri cenubi Amerikanın efl 

zengin erkekleri, ayaklarıo3 

d. ·oe 
kapanacak derecede ken ısı 

tutkundurlar. 
Bu hayvanları kendisine e~ 

pahalı hediyeleri hatıra olar9 

1 dur· vermek arzusunda ısrar a 
dukça, güzel kadın nazlanıY~ 
ve nazlanıştan sonra razı 0 

rak onlarla birlikte mücevher 
cile~e gidiyor, Brezilyanın efl 

eşsiz elmaslarını seçiyordu.' e· 
Böylece, birkaç sene ıÇ i 

.. d .. h kmeces rısın e, mucev er çe P 
binden fazla elmasla dolu 

h d. ıerı 
taştı. Bu giranbeha e ıye ı.ı· 
kendisine pek ucuza malol 

be' 
yordu. Perestişkarları, bu 

diyelerine mukabil, Brezilyan•~ 
r111 

en güzel kadıninın sadece ~ 1et 
öpmeği, yeter bir mazharır 
görüyorlardı. . j 

d ........ esıfl Edit, kocasının on•.. , 

bekliyordu. Fakat, birkaç :~ 
sonra, kocasının orada baŞd
bir elmas arayıcısile aralarıo . 

l .. .. d ka bir ktlv e mas yuzun en çı · n Jİ· 

gada, öldürüldüğünü öğren ~ 
·ı ıı11ı 

O hrihtenberi, Brezı Y :ıs 
en güzel kadını, hiç el(1195 

l . "E\(11 
takmıyor. Onu gece erı f 

kulübün nde zoraki bir te~:11, 
süınle dolaşıp, gelen kib3r 18r 

'b b' 1 karşı gayet kı ar ır tavır a jbı 

d · f' " }ar g v~ salon a mısa ır agır . ~e~ 

k d·1 . österır . en ı erme yer g . bir 
d l 

.. . d bıÇ 
seyre en er, uzerın e .. ... l 

1 .. l . ılı~'' elmas ışı tısı goz erıne el 
diğine şaşarlar. Sonra, "

0

06· 
sının matemini tuttuğunu 11ıc 

h l .. b sebCr 
şüner<.!k, bu a mı u 

izah ederler. d~" 
. Halin hakikatı de btılıı1' 
Kocası elmasla mes'ut 0 

11511 
dığı gibi, karısı da elfll 
saadete kavuşamamıştır. dır1 ' 

Brezilyanın en güzel ~~;1/' 
geceleri odasına çekı 

5
i 

şimdi içinde 2000 elmas ıl 
çekmecesini açar ve b~t/ 
seyre dalar. Bunların pı~.1 6~ 

d h .... l duş 1 
karşısın a, uzun e, ~~ 

ve tahassüsler arasında ·l 
·· \ef1 

bir müddet sonra goı 

yaşlar pırıldar. w'' 
.. pati 

Elmas v o-oz yaşı ~-
Ayll·ı yerd .. Kcırşı rı ... 

şıya .. 

A 
B 
aş 

-
ls 

1( 
y 

s. 
8 

8 



.~ 

Sahife 3 

il daimi encümenj.nde -
Kapalı cksiltmeğe konulan iş: Menemen -- Mura yolunun 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şartlar 
aşağıda yazılı dır 

istekliler 

yapısı. 

(23378) lira (17) kuruş 

A} Kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart-

namesı 

D) Fenni şartname 
E) Aç.ın ve proje 
Bu evrakları f zmir - Ankara - İs-

(Ulusal Birlik) 6 Ağustos 937 -
.N . . '· / Fratelli Sperco 1 il daimi encümeninden: w. F. H. v an vapur acentası 823 lira 96 kuruş açın tutarlı Bergama il im evi ihata duvarı yapısı 

D Z 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 

er ee ROY AL NEERLANDAIS 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatları 
& C KUMPANYASI ve müteahhitlik ve Ticaret odası belgelerile birlikte 12 Ağuı-

Oe "TRAJANUS,, vapurn 31 tos 937 perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine baş· 
DEUTSCHE LEVANTE UNIE Temmuzda limanımıza gelip vurulması. 2590 

G . m. b. H. 1 yiikünü tahliyeden sonra ROT-
HAMBURG j TERDAM, AMSTERDAM ve 

"KONYA" vapuru 7 Ağus- HAMBURG limanları için yük 
tosla bekleniyor. ANVERS ve alacaktır. 
HAMBURG limanlarından yük "HERCULES" vapuru 7 

Ağustosta limanımıza gelip yü-
çıkaracak. 

il daimi encümeninden: 
(9412) lira açın tutarlı olup açık eksiltmeye konulmuş olan 

lzmir - Menemen-Bergama yolunun 20+000-25 +000 kilo
metroları arasındaki şosenin esaslı onarılmasına istekli çıkmadı· 
ğından ötürü 2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesi gereğince ~k
siltme müddeti 10 gün uzatıldığından isteklilerin adı geçen yasa 

Kapalı eksiltmenin yapılacağı 
Y"'r, tarih, gün, ve saatı: 

tanbu! Bayındırlık direktörlü
ğünde gr rüp inceleyebilirler. 

AMERICAN EXPORT LINES 

·7 Pazartesi günü THE EXPORT STEAMSHIP 16/ Agus. 
İzmir ili daimi CORPORATION 

künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanları için yük ala
caktır. 

hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat ve müteahhidlik ve 
Ticaret odası belgelerile birlikte 9 Ağustos 937 pazartesi 
günü saat 11 de il daimi encümenine başvurulması. 2637 ni.i saat l 

encümeninde. 
Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 937 takvim yılına mahsus Ba

yındırlık Bakanlığından alınmış 

müteahteahhitlik ve ticaret odası 
Lelgeleri. 
(17 54) lira. Muvakkat teminat 

............ 2633 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. Lira 
846 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde şarken bahçe yolu 24250 

garben pideci Ali ve Rağıp paşa tarlaları şimalen 

878 

879 

885 

886 

894 
896 

897 

Urla caddesi cenuben firari Dimitriden kalma 
bahçe ile çevrili tapu kaydına nazaran fazlası 
hazineye ait olmak üzere 22047 metre M. bahçe 
kapalı zarf usulile nakden ve 8 senede ödenmek 
uzere. 
Şehitler eski Urlalı yeni 2 nci · altın sokağında 160 
5 eski 9 taj ev ikinci tertip tasfiye vesikası ile . 
ödenmek üzere. 
Tepecik gelincik sokağında 4 eski ve taj No. lu 
evin nısıf hissesi şayian 2 ci tertip tasfiye vesi· 
kas ile. 
Kahramanlar Sepetçi S. 7 taj No. lu dükkan 2 ci 
tertip tasfiye vesikasile. 
Kahramanlar Selanik S. 125 kapu 5 taj No. lu 
ev ikinci tertip tasfiye vcsikasile 
Şehitler tramvay c. 86 kapu 66 taj No. lu Ev 
Tepecik Sevgi S. 2711 ve 29 taj No. lu ev 2 ci 
tertip tasfiye vesikasile. 
3 cü Süleymaniye mülazim Mehmet çıkmazı 12 
so. No. lu Ev nakden. 

140 

150 

125 

500 
200 

80 

883 Karşıyaka Sütçü çıkmazı yeni hengam S. No. 47 100 
t:ski 68 taj 192 M.M. Arsa 2 ci tertip tasfiye 
vesikasile. 

874 Tepecik Celadet çıkmazı 16/1 taj No. lu 174,49 100 
metre arsa 2 ci tertip tasfiye vesikasile. 

923 Salhane Şataret S. No. 613 eski 18 taj belediye 120 
13 tahrjr No. lu Ev. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri yalnız 846 No. da ya
zılı olan kapalı zarf diğerleri açık arttırma ve hizalarında şe
raitlerile 15 gün müddetle satışa konulmuştur. ihalesi 12-8-937 
Perşembe günü saat 15 dedir. Kapalı zarf vereceklerin yeumi 
mezkur saat 14 de kadar zarflarını Milli Emlak müdürlüğüne 
Vermeleri. 28 6 2570 

--Türk Hava Kurumu.-.. 

Büyük piyangosu 

" EXT A VIA " vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük alacaktır. ... 
PiRE AKTARMALI SEYRi 

SEFERLER 
"EXCALIBUR,, vapuru 30 

Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EXETER" vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 

NF.VYORK için hareket ede· 

cektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
TemmuLJa bekleniyor. KÔS

TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-

NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE " vapuru ı 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKEMIDELHAVS
LlNJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN-

DERlYE, DÜNKERK ve NOR

VEÇ limanları için yük ala· 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri

şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

4 ücü keşide 11 Ağustos 1937 dedir 
Büyük ikramiye50,000liradır 

Bıından başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- jOiivier ve şü-
~~i!ı:~;;~:/20,000 ve 10,000 J liralık iki adet mü- ırekası Limited 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- ! t 
yük ve küçük .. birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu vapur acen ası 
Zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe- Birinci Kordon Rees binası 
kin meyiniz. Tel. 2443 

~--.-------.... ~---•-ili THE ELLERMAN LINES LTD. , .. 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'dc Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğUndan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ı...I • ., • ':'f • ... • ' • • • 

"DRAGO., vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 211 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

SVENSKA ORIENT LINEN 
"BARDALAND" motörü 10 

Ağustosta limanımızda bek
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve ISKANDI-
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"ALBA-JULUA" vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman-

ları için yük alacaktır. 
llandnki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesul iyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsil at ıçın 

ikinci Kordonda FRATELLI 

SPERCO vapur acen talığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 

Telefon : 41 42/4221/2663 

~ ..... m:m.•~••E:m•mm ..... ı. 

oktor 
• 
J. Agah 

Çocuk Hastalıkl~n 

mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

::..f. ,;:-~>f;&:....~.,~~·t ... , ··. ı~a:......... J -·· ~ .. -. . t-~.., ........... ~~~'- -- .... #, f. -~ ._.... . .... 

Ucuz taze ve • 
eş 

Başdurak büyük .. 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhha Eczahcinesinde 
11 

bu unur I, 
~~~~~~~~~§"§~~~~~~~~~·· 

"fit:• ~. • . 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

• 

rı 
1 

Pür1· en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Cumhuriyetçi ispanya, yalınız Franko ile de -
ğil, ltalya ve Almanya ile de harp ediyor 

B. Alvares Delvayo diyorki: (Biz, nihayete kadar 
harbe devam etmek azminde bulunuyoruz) 

Londra, 6 (Radyo) - Cumhuriyetçi ispanya sabık Hariciye Nazırı B. Dolvayo, fngiliz matbuatı 
bulunmuş ve ademimüdahale komitesinin müzakerelerini faydasız telakki ettiğini söyledikten sonra, 

mümessillerine beyanatta 
Cumhuriyetçi ispanyanın, 

sonuna kadar harbe devam edeceğini ilave eylemiştir. 
B. Delvayo, ezcümle demiştir ki : 
- Biz, bugün yalınız Franko ile değil, ayni zamanda İtalya ve Almanya ile harp ediyoruz. Her iki devlet, müstakbel bir 

Avrupa harbına karşı şimdiden ispanyaya yerleşmiş bulunuyorlar. 
lron 6 (Radyo) - General Franko harp divanı tarafıncJan idama mahkum olan iki Fransız, idam hükmünün infazına kadar 

zmdana atılmışlardır . 

lrlanda' a 
Büyük bir silah de

posu bulundu 
Londra, 6 (Radyo) - Bel· 

fastan alman haberlere göre, 
hükumet, büyük bir silah depo· 
su bulmuştur. Bu münasebetle 
beş kişi tevkif edilmiş ve silah 
larda müsadere olunmuştnr. ___ ....... ___ _ 

Birmanyada seylap 
Londra, 6 (Radyo} - Del

hiden bildiriliyor: 
Birmanyada müdhiş seylap· 

lar olmuştur. 100 den fazla 
boğulan vardır. Binlerce kişi 
melcesiz kalmış, hububat ve 
pamuk mahsulleri harap ol· 
muştur. ........ 

Yeni yollar 
Kültürparkı çeviren yolların 

tesviye ve tefrişine başlanmış· 
tır. 9 Eylfil meydanından Bas· 
maneye kadar olan yol ile 

Montrö meydanı ve Lozan mey· 
danına ve Montrö meydanın· 
dan Gaıibulvarına kadar olan 
yola parke döşenmektedir. 

Bundan başka fuarın arka kıs· 
mından Cumhuriyet meydanına 
kadar da bir yol açılmıştır. 

Bu yollar için 53 bin lira 
sarfedilmektedir. .... -
Çeşme plajında 
hırsız mı var? 

Çeşme plajında soyunma 
odalarında b;ızı kimselerin 
para ve eşyasının çalındığı 

zabıtaya şikayet edilmiştir. 

Zabıtaca, bu hususta lazım 
gelen tedbirlerin alınması ka
rarlaştırılmıştır. 

••• 
Yeni lağım-

lar yapıldı. 
Yukarı mahallatı pis sular· 

dan; Selvilimescit, Kemer cad· 
desi, Bahribaba civarı, Tilkilik 
ve İkiçeşmelik civarını yağmur 
sularının istilasından kurtar
mak için belediye 87 bin lira 
sarfile üç analağım yaptır· 

mıştır. 

Karakapıdan başlayıp Ab-
basağa mahallesi, Tahtalımes· 
citten geçerek Melez çayına 
gelen analağım bu havali su· 
}arını; İkiçeşmelikten başlayıp 
Tilkilikten geçerek İsmetpaşa 
bulvarından denize gelen ikinci 
lağım da bu civarın sularını 
akıtmaktadır. 

Kışın Bahribaba önündeki 
yolu tahrib eden ve tramvay· 
ların işlemesine mani olan sel 
sularının da denize akıtılması 
için üçüncü lağım burada ya· 
pılmıştır. Bu lciğım, Halil Ri
f at paşa caddesinden aşağı in· 

. ....... ..... . 
Rusyanın \ısrarı Amerika haydutları Kayıp tayyare 
Londra, 6 (Radyo) - Lord Şikago, 6 (Radyo) - Meç· • • 

Halifaks bugün hariciye daire· bul eşhas tarafından dün Şi- Bır denız akın tısı- . 
sinde Sovyet sefirini kabul kagoda iki yaşında bir çocuk na mı düştü? 
etmiştir. Bu mülakatta İspanya dağa kaldırılmıştır. Bu çocuk 
mesleleri görüşülmüştür. büyük bir zenginin çocuğu· 

Rusyanın ısrarı Londra siyasi dur; evinin bahçesinden ceb-
mehafilinde tehlikeli bir ha· ren ve annesinin gözü önün
reket telakki edilmektedir. 

Avusturyada 
Viyana, 6 (Radyo) - Hü

kumet, Nasyonalistler tarafın· 
dan Avusturyanın istiklaline 
karşı harekette bulunulmaması 
için şiddetli tedbirler almak· 
tadır. 

Şimali Avusturyada Alman 
taraftarlığı yapan ve sık sık 
nümayişler tertip eden jimnas· 
tik kulüpleri kapatılmış, em· 
vali müsadere edilmiştir. Bazı 
eyaletlerde musiki cemiyetle· 
rinin de feshedilmeleri bek· 
lenmektedir. 

Şeker boyaları 
Hakkında bir ta. 

limatname 
Yenecek ve içilecek şeylere 

katılabilecek boyalarla muha
faza maddeleri ve boya ve 
muhafaza maddelerinin ilavesi 
yasak olan şeyler hakkındaki 

liste ve talimatnamenin seki
zinci maddesinin değiştiril-

mesine dair olan kanun aün 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden vilayete tebliğ 

edilmiştir. Umumi hıfzıssıhha 
kanununun 188 inci maddesi 
mucibince tanzim edilmiş olan 
yenecek ve içilecek şeylere 

katılabilecek boyalarla muha· 
faza maddelerinin ilavesi ya
sak olan şeyler hakkındaki 
liste ve talimatnamenin seki· 
zinci maddesi makarna ve 
hamur kesmeleri ve kapalı 

kaplar içerisinde piyasaya 
çıkarılan şekerleme ve şeker· 
ler, reçeller, marmalat ve 
şuruplarla likörler boyalı ol· 
dukları takdirde iç ve dış 
kaplarındaki etiketleri Üzerle
rinde bir bakışta görülebile-

. cek büyüklükte siyah harflerle 
bey.ız zemin üzerine, boyalı
dır} yazılacaktır. Bu yazı ayrı 
bir etiket halinde kesilip ya· 
pıştırılamaz. 

••• 
Seyyah geliyor 

Pazar günü Yunan bandıralı 
Ellas vapuru ile şehrimize 

170 seyyah gelecektir. Vapur 
akşama kadar limanımızda 

kalacak, Fransız olan seyyah· 
lar, Efese kadar giderek ak· 
şama döneceklerdir. . 

mekte ve buradaki mahallele· 
rin sularını da denize akıtmak· 
tadır. 

de kaçırılmıştır. Çocuğun an
nesi Bayan Hordun feryadına 
hiçbir kimse kulak asmamıştır. 
Çocuğun kaçırılmasından 

biraz sonra haydudların dli 
bin dolar fidyeinecat istedik
lerini bildiren mektubu, ço· 
cuğun annesi Bayan Hordun 
eline vasıl olmuştur. - -----·.-·---
ilk kooperatif 

mahsulü 
Yeni teşekkül eden üzüm satış 

kooperatifleri faaliyete geçmiş hu· 
luomaktadır. Menemen kooperati· 
fioin 18 numaralı ortağı Mehmed 
Koyundereli yetiştirdiği kuru üzüm 
malıeulünü, sekiz üzüm eatış koo· 
peratif.i ortağı arasında ilk olarak 
birliğe teslim etmiştir. Kendisini 
tebrik eder ve kooperatif faaliyeti· 
nin müstahsil için hayırlı olmasını 
temenni ederiz. 

Vezir.Osman 
ağa suları 

Vezir ve Osmanağa suları 
membaları civarında sondajlara 
devam edilmektedir. Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, berabe· 
rinde su mühendisleri olduğu 
halde dün membalara gitmiş 

ve faaliyeti gö~den geçirmiştir. 
Şimdiye kadar 200 metre 

derinliğe inildiği halde bura· 
larda hiçbir membaa tesadüf 
edilememiştir. Mühendisler, üç 
yüz metrede su bulacaklarını 
ümit etmektedirler. 15 güne 
kadar sondaj ameliyesi sona 
ermiş olacaktır. __ ......... . 
lstanbula 

Yaş üzüm sev-
kedili yor 

Üzüm Kurumu, yaş üzüm 
ihracatına devam etmektedir. 
Dün, İnönü vapurile ilk olarak 
Avrupa ambalajları içinde 
lstanbula da 1500 kutu yaş 
çekirdeksiz ve razakı üzüm 
gönderilmiştir. Kurum, bundan 
böyle İstanbul piyasasına 
sürat postaları ile daima yaş 
üzüm sevk edecektir. 

Pazar günü, Selanik üze
rinden Merkezi Avrupa mem
leketlerine 4© ton, perşembe 
günü doğrudan doğruya va· 
purla Londraya 150 ton, ge· 
lecek hafta gene Londraya 
400 ton razakı ve çekirdeksiz 
yaş üzüm ihraç edilecektir. 

Paris 6 (Radyo)- 11 yolcu 
ile birlikte kaybolmuş olan 
Saşamarya adındaki yolcu tay· 
yaresinin, bir deniz akıntısına 
maruz kaldığı söyleniyor. Zira 
tayyareden en ufak bir eser 
dahi bulunamamıştır. 

İzmir ikinci icra memurlu
luğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol· 
duğu: Dükkan 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı nu
marası: Bornovada şadırvan 
çarşısında 25 sayılı nalbant 
dükkanı 

Takdir olunan kıymet: 300lira 

Artırmanın yapılacağı yer 
gün, saat: İzmir ikinci icra da
iresinde birinci artırma9/9/937 
perşembe günü saat 15 de 
ikinci artırma 24/9/937 cuma 
günü saat 15 

1 - işbu gayrimenkulün 
arttırma şartnamesi 26/8/937 
tarihinden itibaren 10176 no 
ile ikinci icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin gö· 
rebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak isti yenler, işbu şart· 
nameye ve 10176 dosya nu· 
marasile memuriyetimıze mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak ıçın 

yukarda yazılı kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde pey veya milli bir 

bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacak

lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay· 
ri menkul üzerindeki hakları
nı hususile ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu ilan tari· 

hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 

birlikte memuriyetimize bildir· 
meleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin pay· 
)aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirak edenler artır· 
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu maliimat almış ve 
bunları tamamen ~kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıl· 
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklılar 

6 Ağustos 937 
~-:.-----~--~~~~~--! 

C. H. P. ilyönkurulundan: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Eksiltme usulü 
Bu işe ait plan, izahat ve di
ğer evrakın nerede görüleceği : 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 

Menemende Kubilay anıtının et· 
rafında yapılacak çiçek parteri, 
anıt etrafında boş bırakılan sa· 
hada yapılacak çim parteri ve 
teşcirdir. 
4687 lira 55 kuruştur. 
iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşitname, plan, pla· 
nın izahnamesi, eksiltme şart· 
namesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, 
C. H. P. Jlyönkurul yazı dai· 
resinde isteklilerin serbest tet· 
kikine konulmuştur. 

taı ih, gün, saati Eksiıtme 21-8-937 tarihine rast· 
layan cumartesi günü saat 16 
da İzmirde C. H. P. llyönku· 
rulunda yapılacak ve ayni gün 
ihale icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat nedir 351 lira 59 kuruştur. 
isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C . 

H. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve gününde ko· 
misyonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan oluntJr. 6-10 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeğe konulan iş: 
Açın tutarı 

Bu işe ait evrak ve şart· 
lar aşağıda yazılıdır 

istekliler 

eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Dikili - Ayvalık yolunun yapısı 
(43284) lira (32) kuruş 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı f zmir · Ankara · Is· 
tanbul Bayındırlık direktörlük· 
lerinde görüp inceleyebilirler 

16/ Ağustos/937 Pazartesi gün Ü 

saat 11 de il daimi encümeninde 

937 takvim yılına mahsus Ba· 
yındırlık Bakanlığından alınmış 
müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(3247) lira. 2638 

lzmir Lise ve Orta okullar 
satınalma komisyonu başkan· 
lığından: 

Miktarı Beherinin 
ağırlığı 

Cinsi Değeri Muvakkat 
teminatı 

Lira 
8 X 200 : 1600 Çelik örs 65X1600 : 1040 78 L. 

Bölge sanat okulu için alınacak sekiz adet çelik örsün 
5·8-1937 tarihindeki açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 
bu tarihten itibaren bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 
Nümune ve fenni hususi şartnameleri her gün okulda görüle· 
bilir. isteklilerin pazarlık için her hafta Salı günleri saat 16 da 
Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyona baş vurmaları 

ilan olunur. 

bulunupta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artı

ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün da· 
ha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatta yapılacak attır· 
mada, bedeli satış istiyenin 
atacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edılmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi
sine ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı 

olmaz veya bulunmazsa hemen 
onbeş gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5 
ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın nıemuriyeti· 

4. M. Tapu sicil M. 
Burnovada ikinci Yaka so· 

kağında 51 vergi kapı sayıl~ 
49 numaratajlı sağı Conakı 
Mustafanın evi solu cadde ar· 
kası Conaki Hasanın evi önii 
çıkmaz sokak ile çevrili bir 
ev Conaki Mehmedin iken 
umumi harpte ölümiyle karısı 
Zülfi ye ve kızı F atmaya kal· 
<lığından bahisle adlarına ye· 
niden tescili istenilmiştir. 

Tapuca kaydı bulunamadı· 
ğmdan 16/8/937 Pazartesi gii· 
nü saat 17 -19 arasında ma· 
hallinde tahkikat yapılacaktır· 

Bu malın mülkiyetinde, sı· 
nırında, herhangi bir ayni bak 
kında bilgisi olduğunu iddia 
eden varsa o gün mahallinde 
tahkikat memuruna yahut 0 

güne kadar 1zmir Dördünciİ 
mıntaka tapu sicil muhafııh· 
ğına belgelerile birlikte mürıı· 
caatları bildirilir. 2708 ~ 

mizce alıcıdan tahsil olunı.ıt· 

Madde (133) 
Yukarıda gösterileP 

tarihinde icrS 
memurluğu odasında işbu ilaP 
ve gösterilen artırma şartnır 
mesi dairesinde satılacağı ila0 

olunur. 
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