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Maarifimizi 
"İclarei m~slahat,, 

. -.. Is tan bul -lzmir Hava Yolu 
cılıktan 

uzaklaştırmalıyız 
Daha bir iki ay evvel izhar eyle

diğimiz endi~eler tahakkuk eyleme
ğe başlamıştır. Lise ve orta mektep
lere kayıt muameleleri için büyük 
bir tehacüm vardır. Hatta orta ted
risat müfetti~Jerinden üç kişilik bir 
heyetin §Chrimize gelmesi, ihtiyaca 
göre tedbirler alınası kararlaştırılmış 
bulunuyor. Yine haber aldığımıza 
göre Bumavada bin kişiyi istiap 
edecek bir orta mektep açılacak, 1z
mirde de aynca imkanlar araştırıla

Bu ay başı seferlere başlayor 
Yeni yolcu tayyarelerimiz geldi 

caktır. 
Maarif° vekaletinin tahsile devam 

eylemek istiyen yavrulara yeni yeni 
mektepler açmak suretiyle göster
diği alaka ve hassasiyeti cidden 
memnuniyetle karşılamamağa im
kan yoktur. Hatta buradaki maarif 
teşkilatını takviye eylemek için 
merkezden müfettişler göndermesi, 
bu işe vekaletin verdiği ehemmiyetin 
bir delilidir. 

Yarın Fuarda 
İstanbul~ 25 (Hususi muhabirimiz

den) - Şehrimizde bulunan dost ve 
müttefik devletler asker! erkanı harp 
l}eyetleri bugün şirketi hayriyenin bir 
vapuru ile Boğaziçinde bir gezinti yap
tılar. Dönüşte Tarabyede, Tokatlıyan 
otelinde şereflerine bir ziyafet vcrildL 

G1DEN HEYETLER 
Istanbul, 25 (HusuSi muhabirimiz

den) - Bugün dost ve kardeş Iran \'C 

Afgan hükümetlerinin askeri heyetleri 
şehrimizden ayrıldılar ve merasimle 
uğurlandı. Akşam da Yugoslavya aske
ri heyeti hareket ettiler ve hararetle teş
yi olundular. 
YUNAN HEYETt 1ZM1RE GELİYOR 

İstanbul, 25 (Hususi muhabidmiz
dcn) - Yunan ve Rumen askeri heyet
leri §ehrimizden yarın ayrılacaklardır. 

Yunan heyeti deniz yolu ile dönecek 
ve giderken İz.mire uğrayarak Enternas-

gürbüz cocuk 
' 

Derlet 1ıarn yollan yolcu 
tayyarclerinden biri 

müsabaka~ı var 
yonal b.ntlr Fuarını gezecektir. 

1STANBUL - lZMlR HAVA YOLU 
İstanbul, 25 (Hususi muhabirimiz

den) - Devlet hava yolları idaresi ta
Tafından Ingiltereye ısmarlanmış olan 
büyük yolcu tayyareleri gelmiştir. Bu 
tayyareler Istanbul - lzmir - Adana se
ferleri için -getirtilmiştir. 1unir - .İstan
bul yolculuğu Enternasyonal Fuar mü
nasebetiyle eylulün ilk günü başlıyacak
tır. Seyahat ücreti y:ılnız gitme 26 li
radır. 

FUARDA 
Fuarı ziyaret edenlerin sayısı gittik

çe artınakt.adır. 24/ 25 Ağustos günü ve 
gecesi 11979 ki i fuarı ziyaret etmiş, bu 
suretle umumi ziyaretçi yekunu 107 
bin 29 a bnliğ olmuştur. 

Dün akşam İstnnbuldan Yapurla 400 
ziyaretçi gelmiştir. lstanbuldan daha 

- SONU VÇONCO SAHtFEDE -

Bununla beraber söylemeğe mec
buruz ki kız ve erkek liselerinden ge
çen sene §ahadetname alan yüz elli, 
iki yüz gence mukabil, hu sene ilk 
mekteplerden mezun olan üç bin 
be§ yüz talebeyi lise ve orta mektep
lere yerleştirmek pek kolay olmıya

······················································································································:············· 

Güzel Trakyamız caktır. 
Erkek liseşinin iki binada bugiin~ 

kü mevcudu iki bini, klz lisesininki 
bini oldukça aşkındır. Orta mektep
lerden mezun olanlar şüphesiz bu iki 
liseye kabul olununca, bu rakkamlar 
daha hayli yükselecektir. 

Daha geçen sene bu izdiham yü
zünden tedris programlarının tama
men tatbikine imkan bulunamadı~ı
nı biliyoruz. Bu sene bu izdiham bir ; 
az daha arttmlınca bu mekteplerin 
ne hale düşece~ini kestirmek güç 
Lir iş değildir. Açılacak yeni orta 
mekteplerle mevcutlarına ilk mek
teplerden mezun olan üç beş yiiz 
talebenin tamamen kayıtlarının icra-

1 •ı temin edilmiş bulun.sa bile bizce 
yine dava haJJedilrniş sayılamaz. T ah- 1 

ailden maksut olan gaye gençleri bir 
bina içine toplamak değildir.. Daha 1 
geçen sene liselerimizin vaziyeti 
mektep olmaktan çok uzaklaşmıştı. ! 

Bütün bir ıene içinde talebelerini ' 
tanımağa muvaffak olamıyan mual
limler tanıyoruz. Öğretmenler tale-

1 

helerini yoklamağa, çalışıp çalışma-

Linyit, demir, bakır, kurşun maden
leri iJe zengin bir hazinedir 

dıklarını kontrol etıneğe fırsat bula- .. 
mıyorlar. Trakya, 25 (Hususi ı:nuh~bırımiz- dir. 

üniversitede olduğu gibi konfe- de~) -::- Hükumetçe bır muddetten Osmanlı tarihinde Fatih Mehme-
rans şeklinde dersler verilerek, çaJış_lbe~ı Mur~fte?e ya!'ı)makta.o.lan.s~n- din lstanbulu zapt için döktürdüğü 
ma keyfiyetini talebenin arzu ve 1 daJ amelıyesın<\ nıhayet verılmış~r.. topların Demirköy madenlerinden 
kabiliyetine bırakan bir tahsil siste- Tekirdağ kasabası civarında L~ğ- olduğu görülüyor ve Ekonomi Ba
mi orta tahsil çağındaki gençler için nit madeni olduğundan mahalli ıh- kanlığı buralarda incelemeler yap-
müspet bir netice veremez. yetmiş tiyaç için kömiir çıkarılmaktadır. , mak üzere mütahassıslarını gönder-

' ı:- .ı· · U k.. .. k K · · seksen mevcutlu sınıflarda da mua)- unrnenın zun opru. azası .~- mıştır. 

Ac1Bir 
Kayıp 

Başbakanımızın 
küçük kardeşi 

öldü 
lstanbul, 25 (Hususi mu

birimizden) - BafcJekil is
met lnönünün küçük biraderi 
B. Hayri dün ak.fam Heybe
lide deniz. banyosu alırken 
üzerine birdenbire bir fena
lık gelmiı ve derhal Heybeli 
ada ıanatoryumuna kaldı
rılmıftı. B. Hayrinin geçirdi
ği kalp buhranı çok fiddetli 
olduğundan, ıarledilen bü
tün gayret ve ihtimamlara 
rağmen kur&arılamamııtır. 
B. Hayri yenüz 31 yaıında 
idi. Beklenmedik bir zaman
da ölümü büyük bir teeaıiir 
uyandırmlflır. Merhumun ce-
nazesi bu ak,am ıaat 11 de 
hazin bir törenle kaldırıldı ve 
Heybeli mezarlığına defne
dildi. Bafvekilimize baı ıağ
lığı telgrafları gönderilmiş· 
tir. 

Yeni Asır - Sayın Ba,ba
kanımı:za,· bu acıdan dolayı 
i~ten taziyelerini ıunar. 

'· 1 
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aıı ı om ına~ı 
=llkteşr!nin sonlarında Başbaka-= 
~nımız /. lnönü tarafından acılacaki . , 

--------------------------~ 
.. .. 

3000 işçi durmadan çalışıyor-. İnşaat 
bitti. Makinalar yerleştiri!iyor 

• • • • • • • • • • • • 

Nazilli konıbinasmda 
Dokuma annayümizde bir merhale 

olarak lelii.kki edilen Nazilli dokumn 
kombinası. ikinci teşrinin ilk günü iııle

meğe açılacaktır. Fabrikanın açılma tö
reni ilk te~rin ayının aon günlerinde, biz-

zat Başvekilimiz tarafından :) apJacaklu. 
Bu tarihin vaziyete göre bir iki gün geri
ye alınmuı, yahut ta işlemeye baılıyaca

ğı ikinci teşrinin ilk günlerine bırakılma
sı muhtemeldir. lktısat Vekilimiz B. 

Celal Bayar, Sümer Bank umum müdürü 
B. Nunıllah Sümer de açılma töreninde 
hazır bulunacaklardır. 

Nazilli kombinasında İnşaatın eonu 
alınmıştır. Yalnız ana yollarla, bu yol-

lara çekilecek dekovil hatları ve yaraım· 
cı makinelerin yerlerine konulması kal
mıştır. Son kısım makineler de gdmi1, 

Askeri 
Terfi listesi yüksek 

tasdike arzedildi 
lstanbul, 25 (Hususi muhabiri

mizden) - 30 Ağustos Zafer bay
ramı münasebeti ile ilan edilecek 
olan askeri terfi listesi hazırlanmış 

v;: yüksek tasdika arzedilmiştir. 
Terfi eden komutan ve subayları

mızın adlan 28 ağustos cumartesi 
günü bütün askeri klt'alara tebliğ 
edilecektir. 

J -

kuruluyor. 
Nazilliye gönderilmiştir. Bunların güm• 
rük muameleleri, Nazilliye giden biı 
gümrük memuru tarafından yapılacak

tır. 

Fabrikada büyük bir faaliyetle eot. 
hazırlıkların ikmaline çalışılmaktadır. 

Şimdiki halde gerek inşaat, gerek maki· 
nelerin montaj işlerinde üç bine yakın 
amele çalıştınlmaktadır. Türk i§çiler her 
sahada büyük bir başarı göstermişlerdir. 
Sovyet mütahassıslan Türk memurların 
ve İ~çilerin çalışmalarından memnuni· 
yellerini bildirmişlerdir. 

Nazilli kombina"!, Kayseri kombinası
nın meydana getiremediği ince desenli 
kuma~lar imal edeceği gibi ince iplil&. 
ihtiyacına da cevap vermeğe çalışacak
tır. Fabrika senede 3000 balya pamuk 
işliyec~ktir. 

Ha tayda 
SANSÜR 

latanbul, 25 (Hususi muhabiri. 
miulen) - Halayda iıkence ve 
tazyik deuam ediyor. Yapılan 
mezalimi d ııarıya akıettirmemelı 
için aıkı bir ıansür 1Jardır. Antak
yada çıkan «Yeni Gün» ga:zetui
nin Türkiyeye gönderilmesi ya. 
aak edilmif ve bu yaıaktan iki gün 
sonra gazete kapatılmııtır. Yeni 
gün Hattıyda çıkan tek Türkçe ga. 
zete idi. 

lim bundan başka bir türlü bir şey rab':1~çak .köyü ve çevre.~n~e bugun Çanakkale vilayetinin hemen bü
yapamaz.Daha ileri giderek itiraf ey- da~ı ışletılme~te. olan Lıgnıt maden- tün kazalarında mekşuf ve imtiyaz
liyelim ki lise ve orta mekteplerin len çok zengındır. lı olarak oidukça zengin Liğnit, sim
talebe kadrolarının hudutsuz bir şe- .. B~ madenlerd:n i.stihsal olunan H kurşun, çinko, bakır ve demir ma
kilde genişletilmesi, muallim kad- komur, Tra_kya bölgesı~de ma~rukat denleri vardır. 

..................................................................................................................................... 

rolarının da zaafa uğraması netice- olarak fabrıkalarda ragbet gorerek Madence zengin olan bu tabii kay· 
sini doğurmaktadır. Sınıflcy: boş kal- yakılmakta .ve ~~Uan_ılı:naktadı~. .. nağın diğer işlerde olduğu gibi fazla 
maktan ise başlarına ne şekilde olur- Kır_k~relı vı!ayetın~~ .~emırkoy istifade edihnesi için umumi müfet
sa olsun bir muallim geçirilmesi ?.cı- ha~alısınde demır.~e ~o~ur maden- tişlikçe gereken tedbirler alınmakta-
ruri göriilmektedir. len varsa da henuz ışletılmemekte- dır. 

Teselsül eden bu vaziyetler lise-
1 rden matlup randmanı almağa ma
ni olmakta, tabiatiyle Üniversiteye 
giden gençler, oradaki dersleri de 
hakkiyle takip ey lememektedirlcr .• 
Nihaye t m emlekette yarım münev
verlerin adedini arttırmak gibi kö
tü bir neticeye doğru hızla yürünül-

Bayrağa saygıeo 
Bütün mektep ve halkevlerinde 

dü~ünde şüphe yoktur. J 
Bu vaziyetin ne büyük bir tehlike aeJ S Ve konferanslar verilecek 

teşkil eylediğini zamanında görmek .. ._ ... ______ _ 

lazımdır. Bu neden doğuyor .? Başvekalet makamından vilayete, ay- kıymetli vediaya in) ık olduğu hcyecnn 
Bizce hadise gayet basittir. Maa-

1 
rıcn Kültür Bakanlığından kültür direk- ve hassasiyetle saygı göstermesi milli ,.c 

r~f vekaleti bir çok ıslahat projele- 1 törlüğüne gelen Lir tebliğde Türk Lnyra- vatani bir borçtur.> 
rıne rağmen hala maarifimize sabit ğına karşı gösterilmesi elzem olan saycı 'I Ik 1 · d .1 k f 1 

• 1 r a ·ev erın e '\'Crı en on erans ar, 
bır İstikamet verememiştir. Tahsil I ve sevgi hislerini artırmak ve bu yolda- kt 1 d t 1 b · ı k d 1 me · ep er e a e eye verı ece· ers er 
denince akla gelen yalnız orta mek- ki kusurları gidermek üzere bütün ınek- ·ı kk d K·· ı .. B k 1 w d 
tep, lise ve Üniversitedir. Meslek 1 teplerdc Ye Halkcvlerinde dersler ve la ın a u tur a ·an ıgın an ayrıca 
mekteplerine verilen ehemmiyet çok 

1 
konferanslar verilmesi emredilmiştir. Bu bir tahrirat gelmiştir. Şehrimizde derhal 

zaiftir. Bütün gençler liselere koş- tebliğde deniliyor ki: faaliyete geçilecektir. Halkımızın hil
makta, hepsi üniversite tahsiline göz 1 - c Bayrak, vatan ve milletin istik- miyerek bu kıymettar vediaya karşı say-

- SONU iKtNCt SAHtFEDE - ı lal ve hürriyetinin §erefli bir timsali ol- gısız.lık göııtermesi cezayı müstelzimdir. 
HAKKI OCAKOöLU mak itibarh le bütün vaumdaşiarın bu Halkevinde derhal faaliyete aıeçilccekur. 

Paristcn bir gece goriiniişii 

Deniz korsanları 
Taarruzlar F ransada 
endişeler uyandırdı 

Denizlerin serbestisine karşı başgösteren 
tehlikeyi müstacelen önlemek lazım 

- Y AZlSI VÇO'NCtJ SAH1FEDE 
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Maarifimizi 
,. m., 

" idarei maslahat ,, 
cılıktan 

uzaklaştırmalıyız 
• BAŞT ARAFI BlRINCI SAHiFEDE -

dikmekte, yarı yolda kalanlar dö
külmekte, tahsilin sonuna varanlar 
<la devlet kapısına asılmaktadırlar. 

-
•• 
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İhracat 

fi:NIASIR 
1 s -

BUGÜNDEN 11~iBAREN 

Güze/yalı hattı otobüs 
ücretleri tenzil edildi 

Selinik 
Enternasyonal 

Fuarına 

Tahsilden maksat ya1mz memur 
yetiıtirmek ise bu sisteme bir diye
uğimiz olmaz. Amma böyle bir dü
ıünceyi memleket için bir tehlike sa
yanz. «rdarei maslahaD sızıltıva 
meydan vermemek düıünceleriyle 
devam edegelen bu tahsil sistemini 
cezri kararlarla terketmemiz zama- Türk ressam oe hey-
m çoktan gelmi~tir. Cümhuriyet re- Firmaları T ra.,:-vaylarda tekrar karne k l l J 
jiminin en büyük vasfı idarei masla- .: & e traş arı aaoet 
hatçı olmamak. hakikatlerin üzerine hakkında usulünün ihdası ı·stenivor ediliyor 
korkmadan, çekinmeden yürümek- 'J 
tir. Yapılan müracaatlara 5 eyıaı tarihinden 1a21Seey1uı~ 1ca-

Nasıı ki rejim bir çok davalarda Tramvay ücretleri indirildikten son-J nisi çok yerindedir. Tramvay şirketinin dar devam edecek o n lani on 
idarei maslahat zihniyetini kökün-- behemehal CeVa p ra karnelerin kaldırılması, Güzel yalı I bu hususta müsait bir karar alacağtnı ikinci enternasyonal panayarmda bir 
den yıkmıı, aaırLk mües8C1Cleri yok verilecektir hattında oturan bazı karilcrimizin şıka- 1 ümit etmek isterız. de «Güzel sanatlar sergisi• açıldığt 
eylemiş ise maarif siyaaetinde de bu . .. y t1 rini mucip olmuştur. Bu hususta : • şehrimiz Elen konsolosluğundan vi-

k.ild " kat'" b" lah ta lktısat vekAletı ıç tıcaret umum mu- bıze gonJerilcn bir mektupta dcnılıyor Benzin ve petrol ücretleri indikten layet makamına bildirilmiştir. 
~h . e ~:::n ve~· ~!L 1b. dır !s a dürlUğUnden şehrimızdekı nlfilcadarlara ki· taks" r· tl . d b'r nisbet d h" c·· l la . . T"" k ı tiyaç vmuır. uy~ ar eger ver- . . . . . · sonra ı ıa crı e 1 a 1- uze sanat r serguune ur res-
'-1·... • O • . . • mUhım blr tamım gelmıştır. Tamımde - Yapılan •~nzı' '"t Guze"" lyalı hattın- ı· d · d ' il · ı· Tr u.-...tte · · t d d ed"l · 1 rd" K aıgımız ruversıte ıçm az ve tam ye- o.c ut m e ın ır mış ı. amvay ....... 'l'ının sam arı a avet ı mış e ır. on-
tiımiı gençlere ihtiyaç vardır. Bunun dış pazarlardan Turk ~hraç emteası bak- da oturan tramvay müşterılcrı için ~a- 15 Temmuz tarihınden itıbaren tenzil 1 t kta ·· d ·t kt ta 

kında sorulan suallerı havı mektuplara ..... kk"" b ' had" 1 ki L> so osu n gon en en me up 
için liseleri yalnız Üniversite tahsili ih . 

1 
. • k 

1
. yanı ~e ur ır 15" 0 ma a era- edılmesı Güzclyalı hattında işleyen olo- «Türk sanatkarlarmm istirakleri aa-

b·ı k •~-b"I" ki racat tacır erının e serıya uç cevap ber bcn"ıın s"ıbı· l'amn "le sc ru sefer 1 · yapa ı ece IUl ı ayette çocu ara • ~ "' 1 Y büslcre tesir etmiştir. • · 1 ed'I k ed" d ·1 _._ d l .. o.-Ld" I k vermedikleri, hazan da pek geç cevap eden kimselerin lehine olmamıştır Ya- mımıyet e arzu l me t ır,. em -
ayarm~ ve a et erını uuı ıt ey eme diki · b"ld' · ı ktc b b" ha . _ · Güzelyalı hattına otobüs işletenler mektedir Keyfiyet sanatkarlaramı-. ed ver erı ı ırı nıe • u gı 1 ssas palan tenzıUita ragmen karneler orta- ı · 
ıcap er. noktalarda daha ciddi hareket edılmesi d k il t k•ft b' . b" aralarında vcrdiklerı bır kararla Konak za bildirilecektir. 

So 1 k" ted · ta k t an ·a c ı ·wın sonra enun zararım ı- . . 1 1 nra mes e ı nsa ıyme . ed 1 k d GUzelyalı otobüs ucretlcrın atı kuruş- 11111111 _,,, 

ek bu . t · d · öted tavsıye l me te ır. let başın on paradır. işin asıl karakle- H • k 1 
be
ve'?1 rdmec n~e ın eyazla. k en Tıcarl ahlllk bakımından her hangi bir ristik ~ıhet.i, kame usulünün bir itiyat tan beş kuruşa indirmişlerdir. Tenzilat azı ne 8VU at art 

n yu umuz zıraatçı o ra ta- k . .hra b ·· d "fba teber sayılacak 
Şimd. · b" · 1" noksana yer vermeme uzere ı cat meselesi haline gelmiş olmasıdır. Ayni ugun en 1 ı ren mu H • l • k 

, 
af AQUSfOS PERŞEMBE 

Sebze 
istihlaki art 

lzmir şehrinin son seneler i 
istihlak ettiği meyva ve se 
bundan beş sene evveline n 
yüzde kırk derecesinde artri 
Halkımız et yerine sebze yeme 
cih etmektedir. 

Belediyenin yaptıracağı m 
hal projesinde y~ılacak tadilita 
olmak üzere tchrln artan me 
eebze istihlakiyle. şehrin'1leride 
lak etmesi mümkün olan r 
hesap edilmektedir. Ticaret oda 
hususta hazarlayaaığt malul 
merkez hal projesini hazırlayan 
hendise gönderecektir. 

Münhal katiplikle 
Müddeumumilikte on lira asli a 

mi.inha! bir kitlplik lçin salı günQ 
tihan yapılacaktır. Karkaiaç ubıC 
tipliği de açıktır-. ---iskanda terfiler 

tzmir iskan kadroSuna dahil bul 
memurlardan 8 . ZühtilnUn maaşı 
liradan 22 liraya (asil maaş) çıkar 
tır. tskan memuru B. Mustafaruıı U 
de 100 liraya çıkarılmaşbr. 

Teokif 
Cuamovasının Görece köyünde ç 

bir hidiseye llet olan Mehmet öi 
dün adliyece tevkü edilmiştir. 

24 saatte Dtnmtf~_LL ~ Q"Ced~llf 1rşsanah yldl p ~- tacirlerimizin memleketin faydalanaca- fiate de Olsa, karne USUİUntm lekrar ika- Ve tenzilatlı tarifo tatbik edilecektir. ar.•ç e JŞ yapa~•y.aca. 
namız ~u"' ıyor. u a e zı- ,.. 1 1 . d ha "dd, t .. 1ıı _ . . . .. 1 d bel Hazıne avukatlarının harıçte ış takip t • ek le . . . I 6 1 mese e erı a cı ı sure le mutauw mesi suretiyle tramvaylarda para boz- Otobüsçuler dUn oğ e en sonra e- So . • d'"rt t .• d 
rtaa k~e sanrta ~~L ~'- tepha nna genlaı§ ~ etmeleri, müsbet veya menfı, behemehal durmanın önüne geçilmesinı temenni diye reisi Dr. B. Behçet Uzu makamın- edip edeıniyeeekleri hakkında tereddüt . d n lyhırmı ,_ok laaaehdiı"çtm4 ed .. 
ece • o uuuwc yata atı ca~ ı• . d"l kted" . k ilAt bild' . l hA 1 l o · 1' kAI • d maz e ırsızu • t • o~ 

olanlan ameli bilgilerle teçhiz eyli- ceşva~_;erme. erı arzud e ıbıne ır. ederim. Tahmin edıyorum ki benim da zıyaret edere tenz a ı ımuş er- ~ı o ınuş1tu. b"iln m~ ıyde vhc . ctın en 
1 
J hakaret, 2 yaralanma, l dü 

k b• "f • . "h . eıu-.ımız tıcaret o ası u mevzu Ue bu temennime işlırak edecek olanlar dir Şehir halkı adına yapılan hu ten- vılayetc gc en ır tamım e azıne avu- 1 ~-'- 3 .__L.J 
yece ır maarı ııyaaetme ı tayaç d lııknda k h . · . . kib" taarruz, esrar saunıu~, lADll 

d B"lgili' ·ı.-"le . . k yakın an a " r olaca • arıçten ce- çoktur.• 7.dat çok yerındedir. Bunun dığer hal- katlarının hançtc ış ta ıne mahal ol-j b"çak k ak' l var ır. ı Çln~ı r yetatbrece • . "hr . 1 . cila v b. d 1 . . . ve ı taşıma v ası o mu 
E b . .__, ••••··--'- • k'"' la vap vennıyen ı acat tacır eruun a - Yeni Asır - Okuyucumuzun temcn- lara da teşmilinde fayda vardır. madıgı gı ı, ev etın sermaycsıne ıştl- • • • 
a ruuuan Y-r--ca& san at ar rt '~kad l Al b ld kr k" l ·· 1 k l d 

m~leketebvereceHk~~essesel •. 1 erklaur- rını aw a:=~ ırcce ır. Tu··ıu·· n rekoltesı· ~:v~e~:~;.:~:s::~~~v~a::ı:;:n~:bu~ Canına susayaı 
maga mec uruz. aa.uıı ısc ere o n Al G d . ki • ı · ıd· ilı . 

h .. .. .. 1 1c • . 1 k ece e emıyecc en >l ır nıştır. B 
te acumu •. on e'!'e ıçm .. mes e - varsa uyu rsu 
mekteplermı leyla, meccanı yapmak Cumartesi gecesi Halkevi bahçe- B K • • 
suretiyle rağbete mazhar kılmak sinde yaşanacak olan Al geceye ha- ergama ermes Son yirmi dört saat zarfında ı 
ça;:lerid!. aramalıyız. ~üte!1'adiyen zarlıklar devam etmektedir. Al bay- Fi a tler ı . b. 1 . . rimizde üç sarhoşluk hadisesi t 
or m tep açmak, lıselera çığırın- raklar al ışıklar içinde yaşanacak geçen yı gı 1 o ursa ıyı kitabı edilmiş ve meşhut cürümler k 
dan çıkarmak bu derdin devasıdır.. 1 b. ı . f . d 1 s· ka 1 "h~ 1 1 nuna tevfikan muhakemeleri y 
B·J~k" b '-"l b" L-- lak 0 an U geceye, Zmtr Uarttll zıyaret para e ecegtJ •• so••y enı•yor ta Uö ıs u •eıu ayn ır naBta tPa.- ır ç ar evve ra ı eser ere k .. l I "'be . 
k·ı ed Mır I k • "h . -Y için şehrimize gelen ziyaretçiler de · d l l .. I B d b"" .. k ma uzere suç u arı no tçı ma 

ı er. eme etın ı tıyacına uy- d tl"d" o u o an guze ergama a uyu .. d .1 . l rd" 
b. .f , . . 1- ave ı ır. A K wl l . . d ' lm" . meye gon era mıı e ır. 

gun ır maan sıyasetının ana teme .. -........ :13 6 rekoltesinden Ege müstahsili 22 ermes eg ence en tertip e ı ıştı. B 1 da b" ta . ld k 
lerini atmak için yaranın üzerine ce- vaprak fu"tu••n Bu eğlenceleri o güne ait intıbalan t un dar n "ıı nesı 0 

u ça 
1 el. · • k k 1 1. j ·ı ı · ld eresan ar, yaza m : sarct e ımızı oyma zamanı ge - mı yon ıra a ı bir yere tc ,?lıyan «Bergama Kerme- Abd il h A Al" k.af • 

miıttir. · dl ·· 1 h" k 1 u a rap 1• ayı 1 

Y d Geçen yıl Ege mmtakasmda 37 lnnda hazırlık pek hararetlidir. Ame- sı» a ı guze ır ese~ çı a~ı mıştır. tütsüledikten sonra; dün gece 
HAKKI OCAKOOLU epOSU milyon kiloya yaklaşan tütün rekol-lrikan kumpanyaları yeni yıl için faz- Bergama .H~.I~~v• neşrıyatında refpaşa caddesinde yol üzerinde 

Tehiri icra 
kararı 

inhisarlar idaresi tarafından Al- tesinin 36,SOO,OOO kilosu satılmış- laca mübayaat yapacaklardır. olan. bu ese~ı butun okurlarımıza kılıp kalmış ve elinde tuttuğu s 
sancakta İnşasına karar verilen yap- tir. Henüz satılmıyan yarım milyon Avusturya ve Çekoslovakya reji- tavsıye edenz. talı bir çakıyı göstererek: 
rak tütün deposu 400.000 liraya çı- kil~ tütün de elden çıkarılmak üze- feriyle bir Fransız firması bu yıl Ege p f ••ç•••:•• p _Canına susayan varsa bu 
kacak ve Egenin en modern tütün redır. Yalnız tütün mahsulünden mmtakasmdan mübayaat yapacak- ro • ID een sun gelsin ı 
imalathanesi olacaktır. imalathane- Ege müstahsilinin eline geçen para lardar. Amerikan kumpanyalarının . . . . D ' ba ~ w ba t 

Daniş bey sokağından Reşadıyeye ka- nin hazırlanan porjesi henüz tasdik- 22 ·ı r· k r d 1 ·1 · ·ı k"lod Mıltetler Cemıyetı Sıhhat koma- ıye gırmaga ş amıştar .... 
\~ı ~onl t""ut~ ırkası1 ır .. E ed ı ıtEıy,.acı of~ mi ı yon ı ur.k" . tesi nezdinde Çin mümessili olan kak ortasında umumun rahatını 

dar devam eden cadde üzerinde oturan- ten gelmemiştir. Hususi surette ge- enı yı u un re o tesı, g e an- ı ger ıat er geçen sene ı vazıye- .. .. . v w 

lardan, evvelce belediyenin yaptırdığı len haberlere göre, İmalathane bu kış cak 25 milyon kilo tahmin ediliyor. itiyle muhafaza edilirse tütün müs- Profesor C. Peen dun akşam Ban- zacak şekılde ba~m~. çagaran 
lağım ve kaldırımlar içın istenilen üc- mevsiminde ikmal edilecek, 2000 Bununla beraber tütün mıntakala- tahsilinin eline iyi para geçecektir. dırma treniyle şehrimize gelmi~, sıh- adam hakkında curmu meşhut 
retlcre itiraz edilın~li. amelenin daimi bir bahar havası için- hat müdürü ve doktorlar tarafından pılmıştır. 

l)evlet Ştlrasına yapılan itirazlar hak- de çalışmasına temin edecektir. K k k be b k e karşılanmıştır. Profesöre, Sthhat Ve- Hakim suçluya sordu: 
kında alınan tehiri icra kararlan, dUn Alsancaktaki tütün fabrikasında or a ır e çı kaletince mihmandar olarak tayin - Daha geçen hafta hapisten ç 
laelediyeye tebliğ edilmiştir. istenilen da bazı tadılat yapılması muhtemel- edilen Dr. Remzi de profesörün re- mışsın, bu kaçıncı sarho~luk} 
paralar, şahsan müracaal ederek karar dir. fakatinde gelmiştir. - ikinci. 
alanlar için şimdilik tehir edilecektir. ' - ı • • • • • ı • El . J d k Doktor C. Peen Milletler Cemiye- - Sen kazandı~ml rakıya mı 

Yugoslavyaya ınue tabanca var iye orkmuş ti namına ve Çin hükumetinin taıe- riyorsun> 

Esrar alışverişi 
gizli olur 

b • [ k l bi üzerine lzmirde, hükumetimizin - Ne yapayım bayım.. Ben 
Tuz ihrac edilecek Ve ır suç uyu ya a amıya- misafiri olarak sağlık ve sosyal yar- rakıdan bir türlü vazgeçemiyo 
Çamaltı tuzla:ında tuz istihsal k k t dım işlerini tetkik edecektir. Bundan Hakim dütündü: 

. . . ·ı . . Mod t . ra acırmış ır ı A ka a g"den p f .. Ad Sab-L-la l -1.Lta mevsımıne garı mıştır. ern esı- t evve n ray ı ro esor a- UUl r nazara a anaur. n ve 
Dün gündüz Mezarlık başında Şa- satla elde edilen randıman, tuzun . E~:lki gece lkiçeşmelik mevki- merin sorgusu hitam bulduktan son- na mıntakasında da tetkikler yap- tima kaidesi yapıldıktan sonra 

milin aile evi önünde tuhaf bir esrar maliyet fiatini indirecek vaziyette- mde ilca el tabanca sesi işitilince, her ra, bekçi B. Hasan şahit olarak din- mışta. Profesör şehrimizde üç gün gün hapsine ve tevkifine karar 
alıt verişine rastlanmıştır. Hadise dir. Yakında Çamaltı tuzlasından kes telaşa düşmüş ve vaktin geç ol- lenmiştir. kalacaktır. rildi. 
§Udur: Yugoslavyaya mühim bir parti tuz ması ve o zama'n ortalıkta kimsenin Hakim: 

Kemer bekçisi Hasan izinli oldu- ihraç edılecektir. Malum olduğu bul~~m~ması hasebile bu tabancala- - Ne diye bu adamı yakalama-
ğu için o~urduğu odanın pençeresin- üzere Yugoslavya, şimdiye kadar r~.n ~ıl!r~fmdan atıldığı bir tür- dın > 
den sokaga bakarken: cadde üze- tuz ihtiyacını Voltera tuzlasından u ~n r.. a 1

• bek . . - Elinde tabanca vardı. 
rinde çok gizli olarak bir ahzı ita temin etmekteydi. taha ev un 1 ge_cc: lçdı~~. B. faHadsa~, - Tabanca olursa yakalanmaz 

] · · h d l . , • • • ı , , • nca ses ennan ge ıgt tara og- } 
mua~e e91~~n şa İ i o muş ve gizli D B h u ru kotmuı ve bir sokak içinde uzun mı . . 
olduguna gore bu alış verişin herhal- r • e çet Z boylu bir adamın hızla adımlarla yü- -Tehlıkelı olur .• 
de Y?881' bir maddeye ait olduğu ka- Beledıye ve fuar komitesi retsı rüdüğünü görmüştur.. - Sizde de tabanca var, mukabe-
n~t~ vararak derhal apğıya in- Or. Behçet Uz. üç gün istirahat et- Bekçi, bundan ıüphelenmiı ve le edemez miydiniz} 
mış ıse de: ahş verit sahiplerinin mek üzere bu sabah Çeşme plajla- dur! emrine kulak asmayan bu ada- - imkanı y.ok .. 
aüratle kaçmakta olduğunu görmüş- nna gidecektir. mm yürüyüşünü daha ziyade hızlat- - Ne demek imkanı yok. Size ne 
tür. tığını görünce tabancanın bu §ahıs diye bu silahı verdiler> 

Bunlardan Halil oğlu Ahmet adı- Bı'ı· mahku" mivet tarafından atıldığına kanaat getir- - Müdafaa için .. 
na ta~ıyan adam: ortadan l:aybol- 'J mi§tir. - iyi ya işte .. Hem sen bu harc-
m~ş. fakat bir g?zü tamamen gör- Basmahane maliye tahsıl ~ubcsinde Bekçi Hasan, bu şahsın yanına ketinle ortadan bir cürmü kaybet-
mıyen Osman oglu Mustafa yakayı evvel~ cereyan etmı.ş ola~. bır yolsuz- yakla§mış. fakat elinde tabancaya tirdin, demek ki korktun. Sen bek
ele vermiştir. Mustafa bidayette ne luk hadisesının kararı, dun Ağırceza benzer bir cismin bulunduğunu fark çilik yapamazsın? 
olduğunu anlayamamış ve bekçi mahkemesınde verilmışlir. Bu şubede eder etmez; bu şahsı yakalamaktan Hakim suçluyu serbest bıraktı 
tarafından üzerinin aranacağını his- te?liğ memurluğu y~pan Şük~ün res- vaz geçmiıtir. sabıkaları hakkında ait olduğu ma~ 
sedince elinde tuttuC.u esrarları ye- mı makbuzları tahrıf ederek .. uııslimale Bu vaz" t ka d bek . B k d . t'l" d b 1 l k .. ' o L- ıye rşısın a çı . am an ıs ı am a u uau ma uze-
re atarak ayaklariyle ezmeğe başla- yol açtığı anlaşılmış, on ay 2G gun luıp- Hasan h "d" . d . l 

' sıne karar verılm"ıştır. na bı"ld'. a. ıseyı eMvrıye memudr adrı- re muhakeme dört gün sonraya Lı-
mıştır. ırmış, ve uammer a ın a rakıldı. 

Fakat dört parçadan ibaret esrar, Dığer suçlu Ali Rıza ve arkadaşı Hak- olduğu a ia l b d 
topraklar arasından çıkarılma. ve kının haklarında beraet kararı vcrilm~. mevk"I ~ fi an u a .am~ mbualyyen 

başka bır nokt.::ıdan kendılerınc hukmc- ·er e
0

aranm., ıse e u una- Enternasyonal 
Mustafa da y kalanmıştır. marn t bek · M d 1 · l k 1 d 1 ış ır.. zaman çı uam-

M f k d Ah d ı en uç gwı u ıapıs cez ı tccı . ' "T' 
usta a, ar a a9ı metten a · dılmı tır. merın oturduğu evin kapısında nô- I enis müsabakaları 

mi malumat beyan etmi~. araştmla- " )et beklemek ve Muammer geldıği 
rak Ahmet de ele geçiıılmiştir. B. Adı"l ?aman yakalamak emrini almıştır. başlıyor 

Her iki suçlu orgu hakimini:ı Sabaha karşı Muammer evine gel- Romanyanın en y i lcnısçılerindcn ınü-
kar ısına çıkarıldı. ikası de hadıseyi Vıldyel baylar ıni.ıduru B. Adıl, Bul- mış, ve yakalanıp karakola getiril- rekkep bir grup 1zınire gelerek eyhlliln 
inkar etti. arıstandan getmlcn, goçıncnl re ai niş ise de hadiseyi tamamiyle inkar 3, 4, ve 5 inci gwılerınde famir, Istan-

Suçlularm gayri m vkuf olarak hayva~atı muayene içın dün Urlaya git :::tmiş ve üzerinde tabanca da bulun- bul ve Ankaranın seçltin tenisçileriyle 
muhakemelerinin icrasına ve evra- mişltr. Göçmenler bu hafta ıç~de ma- namııtır. mtiteaddıt müsabakalar yapacaktır. Bu 
km iddia makamma tevdiine karar halli murctteplerine sevkeditecekler Nöbetçi hakim huzurunda meşhu- mühim müsabakalar lzmiı' tenis kulUbU 
ftrildi. -lir. den d 

Karşıyaka ve civarında bu kış 
başlanıyor Sıtma mücadelesine 

--------.................. __ 41111 ______ __ 

lzmir merkez kazasiyle Bayraklı ı «- Sıhhat müdürünüzle bu 
ve Kar~ıyakanm sıtma mücadele temas ederek açılacak mücadele 
mmtakası dahiline alındığını telgraf hududUJlu ve bataldıklan t 
haberlerimiz arasında kaytt etmif- başlıyorum. Bu sene lzmir mın 
tik. Bu mıntakalarda önümüzdeki sında sıtma mücadelesine baılanl 
mevsimde mücadeleye baılanacak- cak ve kıl mücadelesi yapılacak 
tır. Mücadele işlerini tesbit için dün Şimdiki faaliyetimiz ihzari sahad 
şehrimize gelen Manisa sıtma mü- olacaktır.• 
cadele reisi Or. Şevket, kendisiy.fe Dr. B. Şevket dün öğleden son 
görüşen bir muharririmize şu iza- belediye reisini makamında ziya 
hatı vermiştir : ederek bir müddet görüımüştür. 

•• 
Ozel Yusuf Riza ANA ve 

okulu direktörlüğünden : İLK 
ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir Eyliılden 

itibaren baflanacaktar. 

Müracaat saatleri: Her gÜn sabah dokuzdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddeıi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak semtler için çocuklat'ı mektebe götürüp getir· 

mek için huıuıi otobüsleri vardır. 
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Fratelli Sperco J 
Vapuru Acntası 

N. V. Olivier Ve Şü. 
W. F. H. Van Der L1MITET Diş Hekimi 

Zce & Co. Vap_ur acentası 
ROY~~=DAlS DEUTSCHE LEVANTE LlNIE BlRJNCI KORDON REES A~~ulla~ Naci RHEA 18 Ağusto ta 

An G. m. b. H . BINASI TEL. 24 43 
' vapuru 5 vers HAMBURG Lllerman Lines Ltd. 

(Doğru) Rotterda~ Amstcrdaın ve LONDRA HATn 
Haınburg limanları fçin yUk alacnktır. • ADANA vapuru 25 ağustosta bekle- BORODINO vapuru 26 ağusto n ka- HORTAÇSU 

ANYMEDES 5 
""'·löld Rot- myor.Rotterdam. ıl-lamburg. ve Bremcn dar Londra ve 1Hu1l için yük alacaktır. 

G vapuru uı' e için yük alacaktır. ADJUTANI' vapuru 26 ağustosta ge- Hastalarını Birinci Beyler 
terdam, Amsterdaın ve Hamblll'g H- CAtRO motörü 6 eylülde bekleniybr. !ip ! 7 eylüle kadar Londra için yük nta-

manlarına hareket cdecektlr. 12 eylule kadar Rott~r<lam, Hamburg ca";:th VERNiAN 10 lutd 

sokak 36 numarda kabul eder. 

ve Brcmeo. için yük alacakJ.ır. vapuru ey e 
GANYMEDFS vapuru 22 Eylnlde ANKARA .... 2•• ı-ıd b ki gelip ~7 eylüle kadar Londra ve Hull 

Sabah 9- 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. motoru t ey u e e e· ı · . "k l ktı 

B V K" le l' 1 ıçın yu a llC4 r. 
urgas - ~ma ve os nce ıman arı, aiyor .. 28 eylulelcadar Rotterdam.Haın- MARONlAN vapuru eylül iptidasın-

lçin yü\c alarak hareket edecektir. burg ve Bremen liman•arına yük ala- da Londra, Hull ve Anversten gelip yiı1c TEl.EFON:2946 
caktır. çılaraı:aktıc 

SVENSKA ORlENT LtNtEN AMEIUCAN EXPORT UNF.S LtVERPOOL HA TII rin ortasında Leith ve Nevgastet :için yük 
BARDALAND motöril elveym lima- The Ex.,ort Steamship Corporation OPORTO vapuru ağultoı sonunda atacaktır. 

Li l S d r ük DElJl'CHE LEVANI'E - LlNlE nımızda olup 12 Ağustosla Rotterdam, EXPRESS vapuru 2 eylulde bekleni- verpoo ve vansca an gc ıp y - çı- MILOS vapuru eylül iptidaaında Ham-
N k · · "k. 1_ b l ed k . karaı:aktır. Hıunburg ve lskandinavya limanları için yor.. cvyor ıçın yu .. a u • ece lır. OPORTO vapuru Karadeniz ve ta- hurg, Bremen ve Anversten gelip yük 

~ük ala ktır '?'MOtm-1 vapuru 14 eylulde bek- tanbuldan avdetinde Belfast, Liverpool çıkaracaktır. 
ca · lenıyor .. Nevyork için yük kabul ede- ve Clasgov için yük alacaktır. NOT : Vilrut tarihleri, va-

VtK.1NGLAND motörü 23 Ağustosta cektic-. Bristol, Le:th ve Nevgastde battı.. 
Rotterdam - Hamburg ve İskandinavya '?'IRIA vapuru. eylul sonunda bek- 3 JOHANNE vapuru eylül ortasında .purların isimleri ve navlun Oc· 
l 'manlarına h ket ed ktl Lnıyor .. Nevyork ıçin yük kabul ede- doğru Bristol için yük alacal.tır. retlerinin doğiıikliklerinden me· 

1 are ece r. cektir. ARBtAN PRINCE vapuru birinci teş- &uliyet kabul edilmez. 
GDYNtA motörU 2 Eyl(llde Rotter- Tbe EÇOlt Steamahip Corporation .. ..,11ı•ı::ıll!t---·•-Mı!!:9 .. 0P?llllll!ire:;e:;a_ııaı ... _aa•-11ı1ajı•m .... v3a-111.ı:ı:11•c:mıım-----•Mil"lill* 

dam - Hamburg ve tskand.inavya 1iman- Pire Aktarmalı Seri Seferler 
EXCAMBION vapuru 27 ağusto.ta 

larına hareket edecektlr. Pireden Boston ve Nevyork için lıare-
SERVICE MARITIME ROUMAIN ket edecektir .. 

ALSA JULIA vapuru 16 Ağustosta . EXCHOROA vapuru 1 O eylülde 
11•-'ta ••--.:n llmanl L--•- t Pareden Boston ve Ncvyork itin hare-
.. naı ve ınar.suya arma uan:ır..c ket edecektir •• 

edecektir. EXCALlBUR vapuru 24 eylülde 

SUÇEA VA vapuru 7 Eylt1lde Malta Pireden Roston ve Nevyork için hare• 
. ket edecektir .. 

ve Marsilyaya hareket edccek.tır. EXE..-.:-o 6 1 . . d 
, ı 1:.1'- vapuru Cl te~rın e 

Yolcu ve yUk kabul eder. Pireden Boaton ve Nevsrork için hare-

t1Andald hareket tarihleriyle navlun

lardald değişiklerden acenta mesuliyet 

kabul etmez. 

ket edecektir .. 
SEYAHAT MODDETt 

Pire - Boston 16 gün 
Pire - Ncvyork. 16 gün 
SERViCE MAIUTtME ROUMAtN 

• BUCARF.ST 
Daha fazla tafsllAt için tkmcl Kordon- . DURQSTOR 29 " 

• ' ı va.puru agustoita 
da FRATELLI SPERCO vapur acenta- bekleniyor. Köstcnce, Sulina. Calatz ve 
fığın.a müracaat edilmes.l rica olunur. Calatz aktarmıuı :f una limanlanna yük 

TELEFON: 4142/4221/2663 kabul eder. 

""l'ari.s f akruteıinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memlekd hastan.esi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baılıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numara& muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

STE. ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MARtTtME 

DUNA vapuru 6 eyllılde bekleniyor. 
Belgrad, Novisad. Comnrno, Budap~ 
te, Bratislava. Viyana ve Linz için yük 
nlacaktır. 

JOHNSTON V ARREN LlNE.S Ltd. 
UVERPOOL 

tNCEMORE vapuru 29 ağu:;tosta bek
leniyor.. Liverpool ve Anvers limanla
rından yük çıkaracak ve Burgaz, Var
na, Köstcnce, Sulina. Calatz ve lbrail 
limanları için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE 

OSLO 
BOSPHORUS motörii 28 ağustos

ta bekleniyor .• Dieppe ve Norveç liman. 
lan için yük alacaktır. 

BAALBEK motörü 2 J eylulde !.>ek
leniyor .. Dieppe, Dünkerk ve Norveç li
manlan için yük atacaktır. 

• I -. ""- _: r ; • •• ~- ;. 

'"' Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde ıablmaktadır. 

Adret: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

l:i 
lstanbul Üniversitesi arttırma, 

eksiltme ve pazarlık komisyonu 
ilanları: 

ftin özü Ketif bedeli 

Haseki hastanesinde 
tedaYi payYonu 

intaatı 

Gureba hutaneain .. 
de nisaiye payYonu 
tamiratı ve operas
yon kısmı intaatı 

Lira 

124687 92 

95092 57 

Muvakkat teminat !balesi 
Lira 

7485 2/9/937 per-
fembe günü sa

at ıs de 

6005 2/9/937 per-
tembe günü 
saat 15 de 

l - Bu ite ait fAl'lnameler ve evrak fonlardır: 
A) Eksiltme p.rtnameai 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel fartnamesi 
D) Hususi fal'lname 
E) Kefif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Proje 
isteyenler bu fartnamelerden tedavi kliniği projesini 7 lira, 

iradın ve doğum projelerini iıe bet lira bedel ile Oniverıite rek~ 
törlüğünden alabilirler. 

2 - Yukarıda yazılı iki İt ayrı ayrı kapala zarfla Oniverıite 
rektörlüğünde ihale edilecektir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan başka 
Bayındırlık Bakanhğmdan almmıf 1937 senesine ait müteahhit
lik vesikasiyle beraber bir defa da 100 bin liralık bina İnşaatı 
taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale aaatinden bir saat evveline kadar 
Oniveraite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmif olmalıdır. 

S - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saati
ne kadar gelmit olmasa ve dıt zarflarının mühür mumu ile iyice 
kapatalmıf olması farttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 14-18--:22- 26 (5080) 2802 (1532) 

TURAN 
TURAN Fabrikalara mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş tabunu ve kremi ile gnıellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde talılmaktadır, Yalnız toptan aa

htlar için lrmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye mnracaat ediniı. 

Posta Kut. ••• Telefon E4&& 

:·····································································: . . 
.. Taze Temiz Ucuz ilaç E . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. . 
• . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FUARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22 NUMARALI 
«9 Eylül Baharab deposiyle «filbatı» «Türk çamatır çividi» 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
Bütün çeşitleriyle. kıymetli hediyeleriyle, sahş yapacak olan 

9 Eylul Baharat deposu herltesi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
, • , 1 il 

«filbaşıı. uTürk çamatır çividi» nin ikramiye kartlarım he
nüz almamıt iseniz derhal depomuza ve Fuardaki .pa~onumu
za müracaat ediniz. Bu Türk firması dahi ıize nadide hediye
lerini lzmirin kurtulut günü daiıtacakbr. 

Balcılar caddesi Nu. 198 TELEFON: 3882 dir. 

Daima Radyolin ......... 1 
Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem e 

• • 
paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışbr ; 

.........•.•.....•.......•.. , •..••........•....••.•.••••••.•.•...............•..•....••. , 

ı 

Daima 

RADYOLiN 
Müstesna bir formUlle ve 

azami itina ile yapıldığı ve re. 

l 
kabet kabul etmez bir fiatle 
satıldığı için yurdda ecnebi 
ınamulatının hakimlyetinl o~ 
Ladan 'kaldırmıtllr. Kazandı• 

' ğı bu rağbet sebebiyle elde hlg 
~ stok bulundurmadığından da • J nıütemadıyen taze ihzar olu .. 
~ narak piyasaya çıkanlır. 

Radyolin kullanınlZ; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru .. 
mak ve güz.elleştirmek1e kal .. 
mazsımz, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

.. 

RADYOLiN 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepekfenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP.tlendirir ve besler. Komojeo saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaula
randa bulunur. 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATIZMA 

VE ~ 

ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESiRi 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete gi.ren 3222 Ayıla telsiz kanunu mucibince radyo sa· 

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. merkezlerine 
müracaat ederel<: ruhsatnamelerini almaları lazundır. 

Bir Ağustostan evvel almmı, olan ruhsatnamelerin hükmü yok· 
tur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almayanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptarılaeak ve bu müddet hiçbir 
suretle uzatılmayacaktır. 

937 ücretleri Eylül sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanalım kullanılmasın beyannamesinin ağuı· 

tos İçinde P. T. T. merkezlerine verilmit olması behemehal la
zımdır. Rulıntname vermek İçin eski zamana ait hiçbir para 
i.stenilmiyecektir. 

14-17-19-21-24-26-28-31 2IOI (1521) 
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Japonların Faaliyet Sahaları Genişledi 

anghayda U. Taarruza Geçtiler 
·Denizden, karadan, havadan müthiş saldırışlar yapıyorlarmış 

' 

Pekin 
Japon 

kapısındaki harbı 
ordusu kazanmış 

Bn. Çankayşek 
bizim olacaktır, 

zafer 
diyor .. ~ .................................................. . 

askerleri bozguna uğrıyarak Çin 
karışık 

Liyutinge göre Çin 
imparatorluğunun 

seferi Japon 
halde ric~at ediyorlarmış sonu olacaktır 

Vaşington, ıs (Hususi) - Cüm
hur reisi Bay Roosevelt, hariciye na

;;ı:ırı B. Cordell Hull'un Çine ve Ja
'.ponyaya müracaat ederek araların
:daki ihtilafı sulh yoliyle hal için bir 
~davette bulunmuş olmasını tama-,. . .. 
men tasvıp etmıştır. 

M. Cordell Hull, bugün, beynel
pıilel bakımdan büyük bir ehemmi
')'et taşıyan yeni beyanatta buluna
~ak Birleşik Amerika Cümhuriyet
ıterinin dünya sulhunu ve insanlığın 
ıelametini korumak için Avrupa ile 
teşriki mesai etmek istediğini söyle
miştir. j3u beyanatın Avrupada bü
yük akisler yapacağı tahmin olunu
yor. Zira Amerikanın beynelmilel 
ehemmiyet taşıyan büyük davalarda 
Avrupa ile elele vermeğe azmetmi~ 
olması bir çok tehlikelerin onunu 
elabilecektir. 

SENA TÖR PiTMANIN SÖZLERi 

Senatör Pitman, Uzak Şarktaki 

f 
felaketin günden güne genişleme
ğe yüz tutmuş olması hasebiyle «Bi
taraflık kanunu» hakkında beya

' natta bulunarak hülasaten şunları 
söylemiştir: «Bitaraflık kanununun 
esıl gayesi Amerikanın bir harbe sü-

lrüklenmesine mani olmaktan ibaret
tir. Bununla beraber kabul etmek la
'°mdır ki, Birleşik Amerikanın, bu 
nazik anlarda en mühim vazifesi 

1
Uzak Şarktaki tebaalarını ve menfa
etlerini korumak olmalıdır.» 

AMERiKA CAZETELERININ 
' NEŞRiYATI ATEŞLENMiŞTiR 
' Amerika gazeteleri, Şanghayın ja
pon tayyareleri tara.fından bombar
dımanı aleyhinde şiddetli neşriyatta 
bulunuyorlar. 

JAPONLARIN F AALIYET SA
. HALARI CENIŞLEMIŞTIR. 

Tokyo, ı5 (Radyo) - Geçen 
gün Şanghaya çıkarılan yeni japon 
kuvvetleri faaliyet sahalarını iki ki
lometre genişletmişlerdir. Tiençin 
ve Pekinde çok vasi bir hareket var
dır. Japonlar Pekinin cenubundaki 
hareketlerinde mühim bir muzaffe
riyet kazandıklarını iddia ediyorlar. 
Japon kumandanlığının gönderdiği 
malumata göre bu cephede Çin fır
kalarının tazyikini azaltmağa mu
vaffak olan japon kuvvetleri şimdi 
tecavüze geçmiş bulunuyorlar. Çin 

yazıyor. 

ŞANGHA Y TAARRUZU 
Şanghay,ı4 (A.A) -Japon harp 

gemileri dün akşam üzeri ve gece 
Poutoungdaki Çin mevzilerini bom
bardıman etmiştir. 

Şanghay, ı4 (A.A) - Şanghay
da beynelmilel bir müfreze teşkil 
edileceğine dair olan §<lyİa tekzip 
edilmektedir. 

Şanghay, ı4 (A.A) - Japon 
amirali Hasogova Röyttr ajansının 
muhabirine beyanatta bulunarak A
ugusta hadisesi esnasında ne kara· 
dan ne de denizden hiç bir japon to
punun ateş etmediğini söylemiştir. 

Faciaya sebep olan mermiler hak
kında henüz müsbet bir netice yok
tur. 

Pekinde bir sokak başında kum çut'alları1ıdnn yapılınış nıitralyözlii 
bir müdafaa mevkii 

askerleri karışık bir halde ric'at et
mektedirler. Yeni takviye kuvvetle
ri alan japon ordusu bu cephedeki 
tecavüzünü inkişaf ettirmektedir. 
Demir köprü japon tayyareleri tara
fından bombardıman edilmiştir. 

ASAHiNIN HABERi 
«Asahi» gazetesi, nazırlar mecli

sinin dünkü toplantıgında Çindeki 
hareket vasıtalarının takviyesine ka
rar verildiğini bu toplantıyı mütea
kip başvekil ile harbiye nazırının ve 
büyük erkanı harbiye reisinin impa
ratoru ziyaret ederek kendisine son 
vaziyet hakkında izahat verdiklerini 

Tokyo, 24 (A.A) - Dün akşam 
üzeri gelen yeni Sovyet sefiri Sla
vutzki Japon - Sovyet meselesinin 
halledileceğinden emin olduğunu 
matbuata beyan etmiştir. Sefir, ma
reşal Blucherin garbi Mongolistana 
gideceği ve Sovyetlerin Çinlilere 
yardım edecekleri hakkındaki haber
leri tekzip etmiştir. 

Şanghay, ı4 (A.A) - Bu sabah 
japonlar bütün cephelerde karadan, 
denizden ve havadan taarruza başla
mışlardır. Şiddetli bir bomba ve 
obüs yağmuruna rağmen Çinliler ri
cat etmemektedirler. 
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!arın modern harp makinesi ile mu• 
kayeae edilemez. Çinde pek kötü 
teslih edilmiı iki milyon asker var· 

j dır. Jako~I~ ise huallim yeti dm~~-
j yon as erı arp sa asına sev e e ı· 

l lirler. Çin büyük karargahı bile as· 
j kerlerinin halinden memnun değil-

dir. Bilhassa silahların çeıidli- olrna-

i,.· aından şikayetçidir. Fransız mermisi, 
lngiliz tüfeği, Amerikan tayyaresi, 
Çek topları, Rus mitralyözleri .. Bir· 
birinden çok farklı olan bu silahlar• 
la ordunun tensiki mevkiinde olan 
yabancı muallimler büyük zorluklar 
çekiyorlar. Bundan başka Çinin 400 
tayyaresine karşı Japonyanın 1200 
tayyaresi vardır. Fakat bidayeten 
japonların lehinde gözüken bu vazi
yet zamanla pek çabuk değişebilir. 
Zira japonlar dar bir toprak parçası 
üzerinde kesif nüfuslu şehirlerinin 
bombardımanından endişe ettikleri 
halde Çinliler dağınık bir halde ya
şadıklarından bombardımanlara o 
kadar kulak asmıyorlar. 

Liyuting Çinlilerce senelik Çin ha· 
nedanını devirerek imparatoru Çin· 
den kovmağa muvaffak olan ihtila· 
lin en mühim bir simasıdır. Ona Çi
nin Aristid Briand'ı diyenler çok· 
tur. Liyuting şimdi Paristedir. Ken
disini ziyaret eden bir gazeteciye fi
kirlerini şöylece anlatmıştır: 

- Japonyanın Çine karşı giriştiği 
harbi japon imparatorluğunun inhi· 
damına doğru bir başlangıç sayıyo· 
rum. Bu muharebeyi hala durdur• 

Feci bir akıbete maruz kalan büyük Şanghay §ehri mak kabildir. Fakat onun inkişafı· 
Voosungda şiddetli muharebeler Paris, ı3 - Fransız gazetecile- cektir. Müstevlileri tutmak davası na bir kerre müsaade edilirse çok se· 

cereyan ettiği bildirilmektedir. Harp rinden Rouse - Jansky, Çin Japon önünde fedakarlıktan çekinecek ka- neler süreceğine emin olabil~riz. Çi
gemilerinin topları tarafından hima- harbi münasebetiyle §unları yazı- dın yoktur. Bugünkü vaziyette ko- nin tükenmez mukavemet kuvvetleri 
ye edilmekte olan japonlar burada yor: _ ca, nişanlı, oğul, baba mevzuubahs vardır. Japonya İse uzun bir harpto 
Çin hatlarına girmeğe uğraşmakta- Şanghayda, japonların karaya as- değildir. icap ederse biz kadınlar da devama muktedir değildir. Onun 
dırlar. Fakat japon kıt' alarmın hü- ker çıkarmalarından önce, bir gün mitralyözleri kullanacağız. Bizi kö- için sukut mukadderdir. Ne hastalık, 
cumlarına Çinliler büyük bir şiddet- Kuvaför Piyerde idim. Manikürcü leliğe mahkum etmek istiyen müs- ne açlık, ne alçakça isyanlar Çini 
le mukavemet etmektedirler. kızlardan biri kapalı höcrelerden bi- tevlilere karşı içimizde sönmez bir imha edemez. O çok zamanlar müs· 

JAPON ORDUSU NEREDE) rini göstererek : kin ateıi vardır. Bana İnanınız, Çin tevlilerin eline düştü. Ve daima on· 
Tokyo, ıs (A.A) _ T eblig": - Bayan Çan Kay Şek içeride ~illetinin . vatanseve~l~k .?uygula~ı !arı yutmağa muvaffak oldu. 3 bin 

saçlarına .. mpuvan yaptırıyor de- bır bora, bır tayfun gıbı duşmanı sı- senelik tarihimizde bu hakikat asla 
Şimali Çinde Çinlilere karşı icra ,........ ' ı· .. k · k 'be • t B Ik. h ··k·~ 

ed
'I .. I d d .d di. Çine üç defa seyahatim canasın- ıp süpurece tır · te zı ugramamış ır. e ı u ... 
ı en ve gun erce evam e en ıı -

detli muharebelerden sonra japon da Bayan Ça? Ka?:'. .Şekle görüımeyi 
orduları ı3 ağustos günü sabahle- o kadar çok ıstedıgım halde muvaf
yin saat 6 da Pekinin 50 kilometre fak olamamıştım. Bu defa onu ya
şimali garbisinde ve büyük sedde kalamıı bulunuyordum. Yaş saçları 
götüren dağ geçidinin tam ortasın- elimden kaçmasına mani idi. Höc
da kain Chouyou Kuan mevkiini iş- resine girdim. Beni görmekten hiç 
gale muvaffak olmuşlardır. te hoşlanmamıştı. 

400,000 ÇINLI PEKiNE DOO· - Yalnız bir sual, Bayan, dedim. 
RU iLERLiYOR Siz Çindeki kadın hareketinin ba-
T okyo, ıs (A.A) - Dünkü ka- şı~da bulunuyorsun~. Memleketi-

bine içtimaında harbiye nazırının nız uyanma hareketınde kadınların 
400,000 kişiden mürekkep 30 Çin ehemmiyetli bir rol oynadıklarını da 
fırkasının Pekin ve Tiençin istikame- biliyorum. Japonların taarruzu kar
tinde şimale doğru ilerlemekte bu- şısında kadınlarınız ne yapacaklar
lunduğunu bildirmiş olduğu söylen- dır) 
mektedir. Bayan Çan Kay Şek sert bir sesle 

Zanolunduğuna göre, japon hü- cevap verdi: 
kumeti şimali Çindeki japon kıtaatı- - içimizden bir tek kadın bile 
nı takviye için -Kouantoung ordusu- kendi erkeğini, oğullarını müstevli
nu davet etmeğe karar vermiştir. lere karşı göndermekten çekinmiye-

Çanka11ada hej/eeanlı bir toplantı 

Çinli kadın askerler 

!Ki ÇIN MEBUSU NE DiYOR? metimiz Nank.ini terkedecektir. Na· 
Yine bir gün Katay otelinde çinli sıl ki 1914 te Fransızlar Parisi ter· 

iki kadın mebusla beraberdim. On- ketmişlerdir. Hadisat bunu zaruri~
lara da eyni suali sordum. Şu ceva- lıyorsa büyük bir ehemmiyet verıl
bı verdiler: J meden bu yapılacaktır. Büyük har-

- Uzlaşma ruhu öldü artık. Sulh- bin başangıcında ben Alman irnpa· 
perverliğimiz memleketimizin par- ratorluğunun sukuta mahkum oJ~u
çalanmasına mani olamadığına gö- ğunu tahmin etmiştim. Bu tahm~P
re bundan sonra mukavemet edece- lerim, tahakkuk etti. Bugün de ıa· 
ğiz. Ve 400 milyonluk bir millet çok pon emperyalizminin meşum bir ~e
zaman, düşmanlarımızın tasavvur ticesi olarak japon imparatorl~~':'
ve tahmin edemiyecekleri kadar çok nun sukuta doğru koştuğunu ıd 1~ 
zaman dayanabilir. edebilirim. Bir ihtilal japon asker 

Yeni Çinde i~e bu ateşli ruh ha· partisini devirecek ve harp ancak 
0 

kimdir. Filhakika Çin ordusu japon- zaman neticelenecektir. 
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Ranseny man bürosu 

Yaz.an: Eczacı Kemal AKTAŞ 
Dün dostlarımdan birisi Enternasyo· 

nal lzmir F uan Ransenyman Bürosu üze· 
rinde durarak bunun neresi türkçedir, 
dedi. Güldüm cBeynelmilel lzmir meq· 
heri istihbarat kalemi> Türkçe midir, de· 

/ 
;/ J 

~~~~~~' 

. 
lstanbul- lzmir 

hava yolu 
BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE. 
iki vapur ziyaretçi şehrimizde beklen• 
mektedir. Ayrıca bir Yunan, ~ "1o 
Fransız vapuru şehrimize bin turist ge
tirecektir. 

dim. Arkada§ıın lafı uzatmadı: gitti. • I .rc.ı...~""""" 
Kendi kendime kaldım Enternasyonrı.1 1 E.Mıl~*' 

Otellerde yer bulll!lmndığı hakkında 
çıkarılan haberler doğru değildir. Birin
ci sınıf otellerde bile yer vardır, gelen
ler derhal otellere yerleştirilmektedir. lzmir fuan rnhsenymnn b~rosunu tnrnn- ı 

miylc noktası noktasına Turkçe buldum. 
istasyon, fotoğraf, gramofon, radyo, an· 
ten, doktor, operatör, baktcriyoloğ, 

mikrop, paraşut hatta aspirin, tentürdi
yot, o oksijen gibi kelimelere de bu dos
tum Türkçe değildir diyecek galiba de
dim. 

·{ara s la z Is 
·"·orpil enmesi ve ar:marada 

• • • g ·· riilmesine dairdir 

nyo 
bir 

B olediye zabıtası otel ve lokantalan 
sıkı bir surette kontrol etmektedir. Zi· 
yarctçilerden, liste haricinde para isti
ycnlcr cezalandırılmaktadır. Dün yirmi 
esnaf ve lokantacı on liradan elli lira
ya kadar para cezası vermişlerdir. Tc
kcrrürii halinde lokantaları kapatılacak· 
tır. Röncssans devrinden 5onra milletler 

nrmıındn ilim, marifet. sanat yayılmağA 
l>aşladıkça 19 uncu asırdan beri her yP.ni 
mata bütün milletler nrnsında hemen h e-
men ayni ad ile tanınlllıştır. 

Ulu lnr arası diyebiliriz. fakat entcr· 
nasyonal ile daha şümullü bir mana ifa
de ederiz. Demek oluyor ki biitün mıl· 

Jetler arasında cEntcrnasyonal~ olmu'l 
kelimeleri Türk diline sokarak Türkc;e 
yapmakta isabetsizlik değil tamamiylc 
işabetlilik vardır. Garp dillerine dikkat 
ederseniz bir kelime etrafında nşnğı yu
knrı aksan farklnriyle birbirlerine benzi. 
yenler çoktur. Mesela : ilaç manasına 
cMedikanuuı> kelimesini diğer gnrplı 
bir millet cMedikamant> ötekisi «Mc
'dikamnnto> diğer birisi cMedikaman
tİ> demektedir. Bu kelimenin elbet bir 
menşei vardır. Bunun aslı budur diye di
ğer garplı milletler ayni kelimeyi kendi 
dillerine uydurarak söylerlerken hiç de 
benim öz dilimden değildir diye dii
§Ünmüyorlar. Düşünmemekte de haklı

"dırlar. Arap~. acemcc kelimelere Ü ':!· 

manlıcadnn nlı~ık bulunuyoruz. Beynel· 
milel kClimesi ne kadar Türkçe ise En· 
ternnsyonnl da o kadar Türkçedir demi
yorum. Enternasyonali daha Türkçe bu· 
lu) orum. Hiç olmazsa adı üstünde en· 
ternnsyonal'dir. Fuarda da öyle, o dn 
tamnmiyle Türkçedir. ls~syon kad r. 
h.ıkteriyoloğ kadar, doktor kadar, hntt.~ı 
bizim aspirin kadar Tiirkı;edir Ranscny· 
mnn d . öyledir, Biiro da öyled ir. All ..ıh 
rahmet eylesin babamın bir yazıhanc- i 
vurdı. Bürom derdi. Annemin dili dön
mezdi. Babamın borusu dedikçe baba
mın güldüğünü hatırlı) orum. Artık dıl. 

<lönmiyenimiz kalmadı. Türkçemfa ennlı 
kelimcleriyle inkılubımızın dili olmuştu 
Hep onu eöyliye<:ek. daima onu ifoc 
edecektir. 

Aladağda orman 
yangını 

A nkara, 25 ( H ususi) - Konya
ıun Hadim kazasındaki Aladağ or· 
ınanlnrının Gaziler, Sarnıç, Yılmaz. 
rnıntakalnnnda oldukça biiyük bir 
yangın çıkmıştır. Yangın, binlerce 
katran, Ladin ve diğer muhtelif cins 
b ir çok ağaçlan kül etmiştir. Yangı
ıun nereden ve nasıl çıktığı hakkın
d a tahkikat ynpılmaktadır. 

gem ısının 
DEVLETLERE VERiLEN NOT ADAN: 

" ... Boğazların içerisinde bir yabancı Denizaltı gemisinin vücudu 
tahakkuk eder ve Cümhuriyet hükümetinin askeri kuvvetlerinin - . 

teslim talebine bu gemi ittiba etmezse c.ebren teıJkif 
ve belki de imhası için emir ve ilmiştir,, 

Yarın gece saat 21 de fuar gazinosun
da Gürbüz çocuk müsabakası yapılacak
tır. Çocuk esirgeme kurumunun idare 
edeceği bu müsabakaya birçok çocuklar 
şimdiden kaydedilmişlerdir. Bu müsa· 
bakanın çok n~fıkalı olacağı ümit edili· 
yor. 

Bugün öğleden sonra saat 16.30 da 
stadyumda fuar kupası dömi finali ya· 
pılacaktır. Dömi finalistler Alsnncak • 
Yamanlar Uıkımlarıdır. Kazanan takım 
pazar günü Ateş takımiyle finali yapa-

lıtanbuI, 25 ( Yeni A~nr - Te- dığını ve mürettebatının kurları- İkinci Nota ca'b.-tır. 
lefonla) - Anadolu ajansı An- labildiğini Türkiyedeki diploma- Balkan güreş birincılikleri müsnl>akn-
k aradan b ildir:yor: tik he.vetlerin ıtlaına arzetmekle H nric.iye Veklletmden ecnebi ae- !arına hazırlıklar dcvnm ~iyor. 15 Ey• 

H a be r aldığımıza g öre lspa n - kesbi fahreyler. Cümhuriyet hü. faretlere gönderilen ikinci notanın Hariciye Vekilimiz Tevjik Rü§tü Aras lulden itibaren dört Balkan devletinin 
yol g i!milerinin to rpillenmesi ve hümetinin icraatı kazazedelere tercümesidir : Harieiye Vekaleti risind e b ir yabancı denizalb gemisi- güreş ekipleri şehrimize gelecek, mera• 
b i r <lenizaltı gemisin in M arma ra- karşı in~aniyctperverane alakası .. Türkiyedeki diplomatik heyetlere nin v ücudu tahakkuk ettiği takdirde simle karşılanacaklardır. 
ya ~i~~iş .olmasın.d?n fÜph<,: e~il- ı "'.!östcrmekten ~~ar_et kalmıştır.. ap.ğıdaki bus.?'lan ~ekle ke~bi Cümhuriyct H iikumetin!n askeri Enternasyonal tenis müsabakaları için 
mesı uzerıne Harıcıye Vekaletın- Dıger taraf tan T urkıye makama,. fahreyler. Şoyle ki: Bu ayın 18 m- kuvvet eri eerel: Beynelmı!el Boğaz- son hazırlıklar da ikmal edilmiştir. ~ 
ce Ank~ra~ak~ s~farctlere iki no- I tır:a gelen malumata g?re 18 A~s d günü Türk donanmasma mensup lar mu , ve!esi gerek hukuku düvel manya ve Macaristan amatör tenis ckip
ta levdı edılmı~tr. tosla Bozcaadaya 2 mılden az bır bir gemi Marmara denizinde bu kaidelerini ihlal eden bu geminin leriyle Türk tenisçileri anısındaki dabıl 
A .B~ notaların metinleri b erveç.hi ' mesafede ikinci ~ir hAas~a~e ha- namdaki ada yalanında yaban~ı bir d erhal t eslim olmasını talep etmele- ve singıl müsabakalar büyük nlaka ile 
atıdır : rcket vakua gelmış, tabıye&i meç- ı d · lt g • • • udi t" • ri daha §İmdiden mukarrerdir Bu bekleniyor. Ecnebi tenisçilerin ilk kafi-. • • • enıza 1 emısıru:o mevc ye ı un- · 

B · . . 1\.7 t hul bır denızaltı gemısı Armbra l... f ttir" ___ ,_ ~ b li b" talen neticelerini tayin ebnek Hüku- lesi pazar günü şehrimize gelecek, me-
ırzncz l l 0 Q d d 1 " / l · • · r ·· l · i:anım arze eı::cu; ~up e ır §CY • 1 k 1 __ ,_, a ın am spanyo gem ısını ur ~r- .. rd .. w •• .. f , .......,;.,.1. meli Cü.-nhuriyeye ait bulunacaktır. rasım e arşı anacaruardır. 

Haric~.ve Vchalctindcn 24/8/ 1 ye /~ara sularında batırmağa tc- ao uzunu ıırK"; .... ·. .. Türk mcmurluı talebine derhal itba 
937 tarıhinde ecnebi sefaretlerc reb=.üs etmiş ve mezkur gemi, Tahakkuk ~emıt .. b~ mu~e:!e etmeı'"ği t-.kdirdc geminin cebren S • _:1 k • • 
gönderilen notanın tcrcemesidir: Bozcaada sahiline yarım mil me- rnevzuubahs l!le do Turkiye Hukiı- tevkif ve ihtimal ki imhası için emir urıyeae l l S yan 
Hariciye Vekiile~i bu ay:n 15 in::i safcdc karaya oturmu~tur. Tür- meli Cümhuriyesi, f{ipheli mıntaka- ver'lmidir. Istanbul, 25 (Hususi muhabirimiz. 
günü Bozc~~~da!115 mil kcdar kiye cümfıurivet hükümeti bu bap. lnrda deniz tayyareleri vasıtasiyle is- Hari~iye Vekaleti, yukarıdaki hu- den) - Suriyeden gelen son h nberlcr, 
mesafede tab·ıyctı meçhul b ·r dc· ı t2 ref:mi tahkikat ya1plmasını t~.aflar yapılması için lizım ge en susların hükumetlerine iblağını dip- Cezirede patlak \'eren isyan hnrcketinin 
n~zaltı gemfo_"n 'n Kadiks ad nda· cmrc .. m : tir. lJ~'ic2si diplomatik tedbiri nlmt§lır. Aragtırmalnr hiç bir lomati': heyetl--rden rica ederek yük· hUl.l devam ettiğini bildirmektedirler. 
kı ispanya/ tıcaret gemisini batır· heyetlere b'liiriiccek'ir. ıt""'t°cc \•cnnemi!f!l~ de boğazların içe· ı;ek t'"':v"ıforını ounnr. C zired ... ki a~irct reisleri, Amudenin 
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••1•••111•••1•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fran!iızlar tarafından bomb3rdım-n edıl· 

• 
iZ 

mt' ·ni prot sto clıni!';lerdir. Bunlar Ecr 

na kadar milc<!dclc ede::eklerini nçıktnn 
açığa söylemektedirler. Halk focl va
ziyettedir. 

aar:ruzlar F a sa a Otuz ikinci ci[ an 
...._ .....•.. 

aca 
d• 1 d d sulh kongresi rogramı en ışe er uyan }f } Paris,2S(A.A)-2Sincicihan 

Ankarn, 25 (Hu!.usi) 3Ö--Ag:;--t0 .... s ..... __ re_ı .... l~-~-ti-ra_k_c_de<:'C-kler ve abideye tcm.--il . s~ı~. kongresi dün akşam Sorbonu? 
zafrr h~ı\ ramı gtinU Dunılupınarda ya- <.•ttikleri ,·ilaye"t adına bir~r çelenk ko- Pa:ıs, 25 (ö.R) - Sol cenah gazete-f «Korsanlıklar nihayet bulmalı, mesul· b uyuk salonlarında mutantan bır 
pılac~k ~hn törenin programı hazırlan- yacrklardır ı lerlnın verdikleri haberlere göre siyastl ler ceznlandırılınalıdır.> surette açılmıştır. Kongreye iştirak 
mıştır ı~'rilgram \ gö;c törene milli mu·· .Anı 1 1

' bul d 
1 30 31 Fransız mtıhafill Akdenhde meçhul tah- Paris, 25 (ö.R) - Meçhul tayya· edenleri Fransa hükumeti namına 

· ' • • - , tara stan ra yo arı v~ t lb-L • 1 · . · · · 1" l · B D T k • dafoa vekaletinin tnyin edeceği miktar- '.. . .. . . c wıır enn faallyethıl endişe ile kar- r eler ve denızaltı gemilerı Korsıka sa- se a~ ı) an. . . e. essan ongrenın 
l l • k . b ' } r · ı . ti 1 Ağustos gunlcn buyUk zaferunız ve ya- şılamakta olup bu mesele üzerinde ' hillerinde hükUmetçi Ispanynya ait bir muslıhane ıdealını tamamiyle tasvip 

< a as tt rı ıt ,1 \'C ır ınva ı osu ış ra ~ Lı · hakk d · b · • 
. P1 11 mernsıın ın a ne~rıyatta u- Fransa ve Bilyük Brlt&nya arasında fi- vapuru daha batırnıı~lardır. Bu hadise etmıştır. 

cdeccktır. l nacaklnrd kir t . ,.,, ·ı h b'' .. d l 1 . 
M ·h t ık nb· lt-sine vekaletleri _ u ır. catisl devam edi;yor. Fransa deniz- de Milletler Cemiyetine bildirilmiş ve mumaı ey utun ev et erın sul-

t . de me çl aklıc k acal 1 Afe par 30 Ağustos gecesi blitün Halkevle· lerln serbest.isine kar§ı başgöstercn tch- Akdenizde ticaret gemilerinin emniyeti ha merbut olduklarını ilan etmekte 
ı a ına çe en er ·on, t ır. yon, , . "k . b 1 d kl 1 · 
K···~h . M . Balıkesı· tl l .1 rındc konferanslar verilecektir. lı enın mUstaceleıı &ıUne geçilmesi lü- büyük tehlikeye maruz olduğu bildiril- u un u · arını :aydettıkten sonro u ... ~ a, ruusn, r n ı arı ı e F lh l 
Af l\I · I r izcı'lerı· Anka 1 Dumlupınar merasimini birinci kolor- zumuna kanidir. miştir. ransanın su u, yanız sulhu, bü· yon. ı anısa, z.ın r , ra s- ·· 1 • -

o 

o ren 

tanhul Oniversitt: ve yüksek mektep he-1 du komutanlığı idare edcc.oktir. 30 Ağus- 1NG1LTEREDE V AZtYET M1LLETLER CEMlYETtNDE tun su hu te~e?ı_ıı etm.ekt~. oldugu· 

O d l d 
, t1 · AI K " •·nh ... •a Manisa Balk tos tören '-'Cri ne Al.,0 n lzmir "rasında Roma, 25 (Hususi) - l talyan siyasi nu ve kemalı ıtimad ıle ıtımad et· 

t A ) e erı, ~on, u ... J ı • , ı e- J "''".> • .. hafil· Cenevre, 24 (A.A) - Giralin dün Mu- ı ld - k l · · k . r a na 0 U a sir bmir Avdın Isparta Durdur De- 1 gidiş-geliş trenleri tertip edilecektir. ma ınde söylC'n~e göre Akdeniz- l t1 . ti • k"t'b . k b metle o ugu uvvet erını endı 
• • • • • • d d · 1 faali . e er ccmıye umumı a ı me vu u u- l - .h d k. l .. . 

B l k h d •l k niili, Kon)a, Adana, Eskişehir, Bilecik, Dumlupınar istasyonu ile tören yeri eb t':11ılzalntı gcmilerl.nhı yeti müna- lan müracaati üzerine Cenevre mües· \h·arf ıbrını ve kcı anbea ı mle~ltılını muh· ağcı l i ya e l ece . . . B I •- b l k' . . . .. se c ıy e giliz hilldh:neti anı hiçbir tcd- . . a aza etme · ve yne mı e taa • 
Kocaclı, Arıltara, ursa ve sı.uıı u vi- arasında ı nakıl vasıtalarını mıllı mu- b' _, . . scscsı Ispanyol mcselesıyle meşgul ol- h"'tl · dk k I k b k b' 

Ank (I:r ') z· • v k·ı · ı · tl . .. ı · · ı ·k h tl d .. -~ kr:ı . . . ır '"mıyacaktır '"'-berlaynın rıyasc- u erme sa ı ama tan as a ır ara ;ı.Ustısı - mıa. e a e tı aye C'rınden uçer uşı ı eye er c to- daıarı ve ·.ı eti temın cdeccktır. d · .,,........ . · mağa başlamıştır. h k ll - l" d"' • .. 
orta Anadoluda bağcılığın ihya-.ını te~ - p 9 tın. e toplanan nazırlar ıneclisi Forayn .. .. . . . ·~· . • ~~u~ta u anmagı asa uşunme· 

· · · 1 k db · l · ·· · fi [ D b •k k k Ofisten gelen raporlan t etkik ile iktifa lspruıya hukumeti bildirdigı vazıyetııı dıgını beyan ctmistir 
~ın ıçın Rı ınldacba . tcd bı~ erı gortismek ugos av yanın u rovnı rovazörü uman- etmiş olup veru-ı- blr , ___ ar yoktur tetkild için konseyin fevkalade olarak Fransa her ~e'-~e~ evvel harbin 
UZC'rc G ey O e ura a ır toplantı yap- d C .. h • '"b •d • [ k k ·~ .tı.ar • • , :.- J 

ınayı knrarlaştınnıştır. anı Um urıyet a l esıne çe en Oydu BIR ~GILIZ VAPURUNA TAARRUZ toplanm~ına ihtiyaç olup _o~adığı ha~- mukadder bir şey olduğ~ f~krini red· 
Ziraat rnütahası ıslariyle zıraatçi mc- Istanbul, 25 (A.A) - Dün limanımı- Kumandruı Dolma bahçe sarayına gt- Par~: 25 (H usus!) -Noemie J ulia ad· lo~~a hır karar vermek ışını konseym det~~kten Ye sulhun . ınkışafınn v_e 

busl d t - .l"ld'kl . b t ı l kr .. .. k dnrek d ftc . nhs tm•..tı.. 1ı lngılız vapurunun s-n guo·· Akde- reısıne bırakmıştır. tarsınınc çalışmaktan ıbaret olan bır arın nvc L-uı ı crı u op anı- z.a gelt•n Dubrovnik · uvazoru umnn- " e n m usu unza e ı;;...... . -:r w • d k . . .. . 
il d' W l' he<l r· . d rta A d 1 D' b 'k k d '"ğl kti' b nızde meçhul bir ...... --..:~ taarruzunn Eger Guevedonun ynpacağı tnhkıknt o trını mudafaa etmektedır. ın ıgcr nr e ını e o na o u- dnnı bu sahalı Istanbul valisini, kuman- u rovnı uman anı o e va aş- w -JiT-"'~ • • ~ H . .

1
.. . . . 

nl ğ ~1~-d 1 ıe~L-:1 d' lar d ik ld ğ h ld kru .. ugradığı tayyareden atılan birçok bom- neticesınde konsey azalarının ekseriyet atıp ı aveten demıştır kı : 
ın n ayuu, ırı ması ~ e ıyor. .l"nını ~: .... nrct ,.,._ış· ve bu zivnretler es- ın a muz a o u u a e vazor 1 k . d h l t 1 ı~- . ldi S Ih f 'k . b' . .. 1" .. 
Orta An d , d b lıkta ıem· a· °'' 6-0J cwu " .... k 1 . d .. kk b' üfrez' ba arın gemiye isabet ettigı~· malfundur onseyın er n op nnması .u.ımge - u J rı ızım m u ta aamıza go· a oıu a agcı n uı e ı- h ... , ·er erın en ınure ep ır m e \'e · . . . . .. 

l""""k b• f ıl .l- üt · · h ık t•- ıınsıııda dı:uiz kumandanı da az.ır hu- bı'r T '" k .. f . 1 b' , ,,__.. Taks" 1 cLe Jounuıl> gazetesi bu taarruzu mev- ğini ilerı surecek olurlarsa konsey ayın re demokrasi ve hürriyet fikrine de ...... " ır ay a u.<ı ç çuun ınn n a .,... ur mu rczcsıy e trilKl.e ırn ... . • 
tC!Z.ek yerine boğ çubultlarını ikamt' et- lwımuştur. 

1 
Ciimhuriyct meydanına giderek cüm- zuu bahseden bir yazısmda şunları ya· sonunda ya1nız İspanyol işleriyle meş- b?~lıdır'.B~ fıkır ~oşluklarm_a ~e na .. 

ınesi olacaktır. Bu ziyaretll'r iade edilmiştir. huriyct abidE"Sine çelenk koymuştur. zıyor: «Taarruza ~ vapurun bay- gul olmak üzere fevkalade olarak topla- kısıyct fıkrme b~glıdı ~. Bu ~ıkır boş· 
, rağı İngll.izdl. MiJcebblzl Londrada otu- nacah"tı.r. luklarına v.e nakıselerıne ragmen te· 

• • (~ • • . •••• ' ,. • .,ı .... ı'-·· ·! l•"'"·"'· .. --- '#. q'; "· ~·~ . " .. ~: • ..· , • . • • '• , • ".. ·;. \ ...... .,..'JI-l 
Misafirleri lzmirin Savın Geldiniz ... 

Güzel fuarımızı, şirin İzmirimizi gezdiniz, gördünüz. 
lzmirden size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim~ 
lzmirde üzüm, incir meşhurdur, bu güzel meyvalardan 
hediye götüreceksiniz size daha makbul bir hediye haber . verzyoruz : 

Hükümet 
Hilal 

Caddesinde 
Eczanesi 

( BAHARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Markası eczane
nin sahibi ( KEMAL KaMiL ) AKTAŞ markasıdır. Bilmem ama 
bundan dah a eyi kolonya kullanmamış olduğunuzu iddia edebili
r iz. lzmir Kemal Kamil kolonyasiyle meşhurdur. lstanbullu misa
firlerimize bu iddiamızı daha kuvvetli yapabiliriz, Hilal eczanesi 
Gönül, Zümrüt daıulası, Altınruya. Yasemin, Fulya, Son hatıra 
adh ayrıca esans ve losyon yapmaktadır. (Hilal Eczanesi). 

ruyordu. Fakat mOrettebat bir kelime Bundan sonra ruznamesindeki madde- cezzi kabul etmez ve feyyaz sulh 
tngilizce hllmiyorlardı. Vapurda bitaraf leri ikmal etmek üzere 10 Eylulde ndi için mesnet ittihaz etmek istediğimiz 
mUşahitlerln esrarengiz bir surette kay- bir içtima aktedccektir. Konseyin adi Milletler Cemiyet i tarafından temsil 
bolmnlan şayanı dllrkafflr.> içtimn d ... vresinin tayin olması sebebiyle edilmektedir. 

Humanl· - •--' •'--'--!- -' A afil ............... M ..... -. · ~ gaze- ~t:=cıe vru- Cenevre mclı · i Akdcnizde yeni hadi· 
p;ının ticaret gemJledne Aldıran tayya- seler zuhur etmediği takdirde konseyin Santanderde 
reler ve den.iz.altı gerntJerine şiddetle hil- müstacelen davet edilmesine mahal knl
cllm t:tmektedit. Ba gazete diyor ki: mıyacnğı mütalaasmdadırlar. 

ispanyada olduğu ~ibi 
Siyasi Devlet adam
ları istifa mı ettiler? 
Paris, 25 (ö.R) - Santanderden ge. 

len haberlere. göre, Santanderde siyacl 
devlelpdamlah istifa ederek idareyi snğ 

D ı ti Ç • •• d h J d k • cenah adamlarına bırakmışlardır. Sağ ev e er lfle mu 3 e e e ece mJ cenah mensuplnrı Franko ordusu ile bir 

- -------• --·· ... -•• mütareke akdi için temasa gelmişlerdir. 
Paris, 25 (A.A) - Bpogue gazetesi l lı surette girişti. Evet sulh kabili tak- Madrid bu haberi tekzip etmiş ve hükü .. 

bildiriyor: sim değildir. Bu bulaşık harp hnstnlı- metçi 1..-uvvetlcr kumandanı Kolonel Af .. 
Baz.ı dcvlcUeı- Jsıwı1adaki gibi Çine ğmdnn ancak hakikatler maSkesi altın- vireun vaziyete hakim olduğunu bildir

de müdahale edecekler nıi ? Bu imkan- da bedahati bile inktır eden mutaassıp- miştir. 
sız değildir. Fnkat blz boyuna iştirak et- lar şüphe edebilirler. Bunun içindir ki, Roma, 25 (Ö.R) - Frankocular ma-
memegc gnyret edelim. • • tecavütl harplere müsamaha edilmekle hafilinde Santnndcr şelırinin sukutuna 
Rcpubligtıe yazzyor: büyük bir hattı işlenmiştir. dakikadan dakikaya intizar olunuyor. 
Ademi müdahnleyl her zamandan zi- Şimdi büyük Okyanos sahillerinde ye- Salnınanka, 25 (A.A) - Milli rad-

yade temine gayret etmeli. ni bir yangın bnşgöstcnniştir. En ufak yonun bildirdiğine göre, asi kıt'alan 
Aube yazıyor: bir ihtiyatsızlık, en küçük bir korkak- Santander cephesindeki ileri hareketle-
J aponyn Akdenbd&Jd karışıklığın işi- lık tamiri kabil olmıynn hadiseler do- rinc devam ederek Torrelavega civarın-

nl kolaylnştıracağmJ hOdltt için işe esas. ğurabilir. dakl mevzileı i işgal etmişlerdir. 
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insanın vazifesini yaparken başkalarını ayni 
zamanda faka bastırmasından daha 

zevkli hiç birşey olamaz 
Nikol devam etti: 
- Benim sırrıma her nasılsa agah ol

dunuz.. Onu şerefinize tevdi ediyorum. 
Ne isterseniz yaparsınız. Ben mukadde
ratımı, ne olursa olsun kabul ediyorum. 
Eğer siz.i bize gönderen birisi varsa ce-

' ; 

7 • 
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Sıhhi bahisler: 

Kap1yı açık 
buldum 

içeri girdim ve çaldım 
Fakat kimse görmedi 
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Niçin boşa ırla ? Bir kürek kaçkıni 
Bir Dikimin Bütün Amerikanın 
Hatıraları SEMPATİSİNİ 

nasıl kazandı ? 
- Bay hakim .. Sevdiğim S b. ku··rek k k 

d b b. ·ı f k en ır aç !nısın •.. 
a anı ana ır mı yon ran Bunu biliyorum artık .• Senin 
miras hAraktr. Bu para ben- sirrın benim demektir. Nasıl 
de olduktan sonra ko~am- ki sen de benimsin.. Ben de 
dan nafal~a ve tazt.;ı inat seninim •. Artık birbirimizden 
değil, yüziinii biie gör- asla ayrılmıyacağız •. 

mek istemem. Burus fena yakalanmıştı 
Bir mılyonu duyan erkeğin Gizli tuttuğ·u ~orkunc .·.~.}~ 

• 
gözleri faltaşı gibi açıldr ~!rrı meydana çıkmıştı 

iô-· 

-~.~~·:·.:h#4~}/~~:~):( ,.· 

Bay Jermen Balaton ve bayan Sü- Bay Balaton memnundur.. Yalnız - Vakıa. diyordu, ortada ı spat -5-- bir derece daha rtan, bir kat daha Mektup, Burnsun babasından geli-
..;..n Balaton ile mahkemede teşerrüf üzüldüğü , canı sıkıldığı bir nokta edecek maddi delil yok .. Yalnız ka- Aı tık Burns, Şikagonun en ileri ateşlenen aşkı ile kürek kaçkınına yordu ve şöyle yazılıydı : 
ettim. var. O da karısı çok yoruluyor .. Ak- rımın itirafı var .. Fakat ne de olsa r::' len g<>zetecılerinden biri olmqştur. bağlanmakta idi . Oğl 

H 
1 

R k « um •• 
Bu karı koca arasındaki boşanma ŞiUJlları eve pek bitkin ve bıtap dö- boşanma~ i_stiyorum. em tazrn'.nat a ipleri ondan çekınmektedir- Tatil günleri onunla beraber gez- Muvaffakıyetlerini gazetelerde 

ilavasını da sulhan tesviye ettim.An- nüyor. Fakat madam ki bayan La- 1'.afaka ~·-~ı şeyl~r de vermek nıye-,br. . _ . . . . meğe gitmek. umumi yerlerde, plaj- ol::uyor ve iftihar ediyorum. Allah 
cak yaptığım (Barıştırma) işi ahlak baron çok ıhtiyardır. elbet bır gün tınde degılım. Elımde. olan tasarruf .~r~ter Şıkago Magazının tıraıı !arda. garden partılerde Burn•un ya- dah ··'---ki .'--~- b" d 

k hesab ka k bak 1 t fd th tt V t k d ki, 1 akhk . 1 ayutue ereçıanrumve ıra-namına ve ocarun ına ne - ölecektir. O zaman rahat edecekler .• param, _arım_ ş_ asıy e <ey e_ er-I mu ış sure e artmıştır. e ar ma - nın a ve o un.:ıa om • er esın h d • kürek" b inci 
k · k b b b h d ed takd · · k h'. . . ka a a senı o ce ennem en dar uygun düştü, onu estıremem.. F "lh k k ·k sene devam ede bu en enım ın ır ma rumıyet ıçin- ta evam ıyor. ırını azanmış, urmetını _ . • • . 

Evvelce de demi•tİm, madem ki va- vaz.' att ı a ı ı b u·· n bayann B:>. de kalarak ve yarını düşunerek bi- Kürek kaçkın_ ı her taraftan içti- zanmış bir adamın karısı bulunmak esırgesm. Yedi sene evvel çektı-
y tyc en sonra tr g ~ Ş. d , I •• kü" k h tının b"tün. lannı zifemiz ayırmaktan ziyade birleştir- 1 t ·k· · · k" d .. ·· riktirdiğim paralardır. m ı onu da maı mese eler üzerinde konferans az şeref değildi. gm re aya u acı a on. ı ı gozu ı ı çeşme eve onu... b I • d b nkü h la 

mek ve barı•tırffiaktı, b_izim ince ele- lh . k d -ı .. .. G bu nanköre nasıl vere ı ır1m.? vermege davet olunuyor. Pino Paçeko vakıa Burnsun karİsı !hatırla a ugü ·· ayatınm y-• aı•~ yor. tıyar a ın o muştur. enç B .. I .. . k d T k b' k f b. d la · • b"L E" cehenn md bü" 
Yip sık dokumağa hakkımız, • ani- k d . b d k .. . d " u soz er uzerıne a ın ayağ e ır ·on eransı otuz m o - değil, metresi idi. Fakat günün bi- metin• ı • ger o e en • 

k b 1 a ın ıse un an ço muteessır ır. kalk kt d " _L ___ 1 1....---
yetimiz yok •. Koca barışmağı a -u M·· d " h. d d • tı : ra verme· e ır. rinde onun nikahı altına girmiyece(:i yük bir cesaret ve mııınan::t e ........, .... 

utema ıyen ve ıç urma an ag- Ba .... ded. ,, ş h k ·k ka ktan im 
ettikten ve davacı da o olduktan son- 1 k d - y haoum, ı . ı'-ocam rnüs- a sen ço s~mpatı ve nı sı- ne malumdu~ mq olsaydın timdi ço ö Üf •• 
ra Allah dirlik düzenlik versin de- amKa ta ırt. il . k . . terih olsun •. Kendisinden ne nafaka cak bir adam olduğundan bütün İç- . Kadın, bütün kurnazlığı ve zekd.- ve çürümüftÜn bile.. Dikkat et. Sır· 

d ocası ese ı etme ıstıyor. d . . · Be • ' • h . 1 d · d fak' · • mek en doğru ... Yalnız bu t,.;fıin a· .. . . ne e tazmınat ısterım. . nırn pa· tımaı mu ıt er e. zengın en ırı- sıyle bunu elde etmege çalışıyordu. larını kimseye söyleme. Hatti en yıl· 
vasını hatıralarımda mevzuubahis 

8 
kıntıOzu~".'.e ya;ru;· dır:;· yın.~ raya ihtiyacım yo~ .. Genç baron öl- ne kadar herkesçe se".~lmektedir_. . . *** kınlarına bile söyleme •• lnaanlar çolı 

etmekliğim onun arzettiği bazı husu-
1 Y~ k uşecegız ıye < er enı mezden evvel vasıyetnamesınde ser- Halkın bu kadar buyük sevgısını · Burns, ara sıra Nevyorkta bulu- fenadırlar. Senin bir kürek kaçkını 

8 iyetlerdir. yos:: ~ ~ız;:,? · _ vetinde? bir rnily?n .frank bıraktı .•.. kazanmış o~an bu adama ka~şı rakip nan ebeveyni ile mektuplaşıyordu. 
Bay Balaton bir fabrikada az uc- ~ 0 ~ 1 yaptım, para artır işte vasıyetnamesı, bır mılyonum ol- gazeteler agız açmak, aleyhınde bu- Bunu metresi de bilmekte idi. olduğun meydana çıkarsa insaf et· 

retle iş gören bir memurdur. dım ... Bır muddet rahat. yaşıyacağı- duktan sonra kocamın nafaka ve lunmak budalalığını göstermiyorlar. Hatta kadın bır kaç defa Burnsa: mezler ve yine 0 cehennemi heyab 
Aldığı para, ev ldrasına, yemeğe, mız_ bır par~mız var .. lhtıyar baron tazminatını değil. kendını bile iste- Çünkü böyle bir neşriyat derhal ken- - Anneni, babanı niçin buraya. Yll§Ullllğa mecbur kaLnm .• • 

içmeğe, üst başa. . Gezme tozmağa oldu ıse yerı cenette obun .• Ne yapa- mem .. Amma ilk kocamdır .• ilk goz di aleyhlerinde netice verecektir.Esa- yanımıza getirmıyoruz .. Paramız Bayan Pino Paçekonun elinden 
yetmiyordu. Gezme tozma ile üst ba- lım.. .. ağrısı . Eğer o boşanmak istemesey· 3en onlar da Burnsu sevmeğe baş- var .. Rahatımız iyi •. Onları da bu- mektup yere düştü .. 
şı bir tarafa koyup, ev kirasına ver- .. B~y Balatonun karısı, bu &ozler di, ben yıne onunla beraber yaşıya- lamışlardır. rada rahat ettirırız. Kadın, sevincinden bir çığlık ko-
dilcten sonra yemek parası ancak, uzerıne kendını tutamıyor : caktım. *** Demişti. Burna da: pardı .• Artık Burnsun esrarına va\:ıl 
o da çok defa ekmek peynirle geçin- - Apdall.. Dıye kocasına bagırı- Erkeğin yüzüne baktım. Tavrı Burns artık büyük bir adam ol- - Onların rahatları Nevyorkta olmuştu. Onu seviyordu. Onun bir 
mek auretiyle kafı gelebiliyordu ...• yor. Ben para kaybeu:m diye değil, derhal değişmişti .• Bir milyon bu.. muştu. iyidir. kürek kaçkını olması ise sevgi,inl 
Çünkü adamcağızın eline ayda ancak Baronu kaybettim diye ağlıyorum.. - Madam ki öyle .. Bari barııın, Metresi bayan Pino Paçeko ile be- Suretinde kısa bir cevapla iktifa büsbütün artırdı. 
altı yüz frank geçmekte idi. Senin anlıyacağın Baron, ıhtiyar bir dedim .. Erkek : .-aber yaşıyordu. etmişti . Hem sevdiği adamın bu müthi, 

Karısı Süzan, genç ve güzeldi Ko-
1
kadm değil, genç bir delikanlı idi. - Karım fena kadın değildi am- Bu kadını, naıııl olsa günim birin- Bir gün BurnJ, evde yok iken pos- sırrına vakıf olmak, artık ondan e~ 

casının parasızlıktan şıka yeti üzeri- ı Kollarım arasında öldü .. Pırlanta gi- m:>. Nasılsa bır iştir oldu .. Ben de de başından defedecekti •. Fakat şim- tacı onun namına bir mektup getir- diyen ayrılmamak dernekti. 
ne:.. bi bir delikanlı •. Ben ona yanıyo- pekı diyeyim de yuvamız bozulma- dılik ve onun verdiğı ilk paTa ser- di. Mektubun üzerinde (Nevyork) 

d b d Ş h d Akşamı sabırsızlıkla bekledi. - Yavrum, dedi .• Şımdi kadınlar rum. sın .. mayesiyle meydana getir iği u gÜ· amgası vardı. üp esiz ostunun 
da çalı~ıyor •• Kocalarına yardım edı- işte bu açık itiraftır ki kocayı ka- Bu suretle barıştılar. [.'.,_kat On- zel haya•ı muhafaza etmek için ebeveyninden geliyordu. Burns eve gelince hemen boynu• 
yor. Ben de çalışsam ne olur sanki.. rısı aleyhine barınma dava•ına sev- lan barıştıran ben değıldim, mılyon- metresine karşı mümkün mertebe Kadınlarda ezeli ve şaşmaz bir ta- na atıldı: 

Bay Balaton karısına baktı. Evet, ketmiştir. du.. mülayim hareket ediyordu. biat olan (merak) hissi ile mektubu - Burna.. Canım, hayatım., 
kadınlar çalışıyordu .. Amma boyle Erkek : -BiTMEDi- Bayan Pino Paçeko ise, her gün açtı Bum•-·· Ben senin büyük sırrını kü-

~e~~~e":~ı~~~kt~~e gıtmelerindeki ••••••••••oo•••••F;~·~~;·· .. B~k~~ı~·i~~J~ .................. , .. ,,,.,,,,., .. B~i'ğ;·;·i~·ı;~·d·~···•bi;••••h•~<li;~·· ........... :~;a:~k~~i:d~!~ı~~m~~:eö~~·~ 
- Olmaz karıcığım .. Dedi . .lnsan- nin için olduğu kadar benim için dcı 

!ar, bilhassa erkekler çok kötü- 65 b e • l d e mukaddes bir sırdır. Tıpkı ben senin 

dürler. Sonra seni baştan çıkarırlar. yaşını ı•tı•renler Çı• L.tcı• partısını•n ı• erı ve sen de benim olduğumuz gibi .• Ar· 
- A •. • Neden çıkarsınlar.. Hem T 1 ' tık asla .• Asla birbirimizden ayrılmı• 

ben İş yapmağa karar verdikten son- k • d k d • d •ıd • yacağız ve bu sırrın bütün ağırlığı~ 
~:re:~::~~:e~~~~'· ~t::sa ~:::'.'. te aü e sev ediliyor bir e ıp sürgün e ı ı ikimiz taşıyacağız .• 
elbette böyle bir iş bulunur. Burns, şaşırıp kalmıştı .. Bu v~i· 

_ Ha .• o başka.. Yalnız kadın ...,. f f' -.. yet içinde ne söyliyebilir, ne yapabl• 
olan ve erkek bulunmıyan bir İJ l er i edecek/er için de bu ayın J J inde ,.. lirdi . inkar edemezdi. 

olursa iletki .. bir ter( i imtihanı acı/acak Kazaya rızadan başka çare yoktu. 
• • Bu meş'um kadın bir kere hayatına 

Bır hafta sonr; bayan Balaton ko- Fmanı Bakanlığı, bu yıl 65 ya-ı TERFi IMTIHANI karışmıştı. Onu uzaklaştıracağı ve-
casına bir gazete ilanı gösterdi .. ilan §tnt ~olduran m~ur~ resen Finans Bakanlığı, kanuni terfı ya kendi uzaklaşacağı zamana kadar 
şu idı : :ekaude aeS~ed~eleruu ~-1 miıdetini doldurmuş olan memurları katlanmak zaruri idi. Hele kendi sır-

<ı:Y aşlı, hastalıklı bir kadın ba}U· ~tınnıştır. · undıden sonra bulun 1 için 31 ağustosta bir terfi imtıhanı rını öğrendikten sonra .• 
cunda oturacak ve ilaçlarını vere- f~ me~urları, her sene aynca yapacaktır. Bakanlık memurların _ BITMEDt -

k b . d k d E d teblıgata !uzum kalmadan 1--r- f"I · 1 k ce ır yar ımcı arama ta ır. v e I lan la ....rıı I ter ı erme esas o aca mevzuun, me-
kendisinden ve kızından başka kim- qt~ esas r dahilinde resen murların mensup oldukları daireler-

. kt tekaude sevkolunacaktır id k · 1 · .. . · · k ı se9! yo ur. » _ • .. · 1 e ı ış erme gore tayınını arar aş-
- l~te dedı. aradıgımızı Allah Bakanlıgm kararına gore: ellerin- tırmıştır. Bu suretle finans memurla-

ayağımıza getırdi . Şuna bir baş vura- deki nüfus kağıtlarında doğum sene- 1 rının mensup oldukları dairelerdekı 
yım bakalım . . 1 sinin tesadüf ettiği ay yazılınamış 1 

vazifelerine karşı rabıta ve alakalan 
Akşam bayan kocasına sevinçle olan 1288 Rumi doğumlular 13 tem-1 arttırılmış olacaktır. 

anlatıyordu . 1 muz 1937 tarıhinde, nüfus kağıtla-1 Sualler, imtihan heyeti tarafından 
- Aman ne iyi kadın .. Hem de rında doğum 3enesi hicri olup ayı memurun mensup olduğu daire ami

baron .• Çok kıbar, çok asil.. Bana 
1 yazılmamış olanlar 1283 hicri diye 1 rinin de iştirakiyle tanzim olunacak-

bir iltifat ettiler • Bir ıltıfat. etti!'::~ ki. J Y<ız•lı ise 1 3 agustos 1937_ tarihin~e, t tır. . . 
Sorma .. Sabahları onda gıdecegım .• nufus tezkerelerınde dogum tarıhi 1 Bakanlık. bu ımtıhandan sonra 
Öğle yemeğini orada yeyeceğirn.Ak- 1 

hicri olarak l 288 yazılı olanlar 28 , taşra teşkilat memurları için de bır 
şamları da altıda çıkacağım .. Şimdi- 1 teşrinievvel 1937 tarihinde, nüfus • imtıhan açacaktır. 
lik ayda 1800 frank verecekler. Son- 1 tezkerelerinde şevval 1289 hicrt ya-! Diğer taraftan Finans Bakanlığı, 
ra arttı~a~klarmış .. Kadın çok ihti-: z!lı olanlar 18 kanunue"".el 19~7 ta-

1 
teşkilatını ~yi el~manlarla takviye ve 

yar .. Işı bıraz zor amma .. Ne ya- rıhinde, nüfus tezkerelerınde bır ra-
1 
bu suretle ıstenılen randımanı temın 

parsın .. Katlanacağım. ( 1800) frank 
1 
mazan 1283 hicri yazılı olanlar 13 ietmek üzere yeniden memurlar al

bu .. Az para m~l !teşrinisani 1937 tarihinde~ nüfus tez-
1
maqa karar vermiştir. ~en'.den alı-

Elbette az degıl.. Bay Balaton mu- kerelerinde doğum senesı ve ayı ru- nacak memurların duhul ımtıhanı 25 
va fakat ediyor. Kadın da ertesi sa- 1 mi olarak yazılı olmıyan 1288 do- eylülde yapılacaktır. 
bahtan itibaren yeni vazifesine baş- 1 ğumlular 2S eylill 1937 tarihinde, 
lıyor.. 1 bu tarıhlerin dışında kalan doğumlu-

Artık sıkıntıda değıller. Ara sıra ' !ar 31 ağustos 937 tarihinde tekaü
bir kaç yüz frank bahşı1 te çıkıyor .• 1de sevkolunacaklardır. 

Konya Ereğlisin
de Tifo Bayan baronun kızının güzel elbise-! Bu yılı takip eden 9enelerde hıcri 

leri var .. Kı.ı: tabii bayan Balaton bo· ve rumi s . ııeler birer sene fazlalaştı- Ankan, 25 (Hususi) - Konya Erei!
yunda ve eninde .. Bir kerre geydiği 1 rılmak suretiyle, yukarıdaki esaslar lı.sinuı Burma koyünde 7 tifo vak'ası gü
elbiselerinden bazılarını çok sevdiği 1 aynen tatbik olunacaktır. ı rulmuşttir. Tifonun Ereğlıye nasıl gir
bayan Balatona vermektedir. j Memurların yaptırmış oldukları digi hakkında araştınnalar _yapılmakta, 

Yalnız elbise deqil. Ufak tefek yaş t<1shihleri resen tekaüde sevke-idiller taraftan da hastalığı tınleınek ıçın 
mücevh~!_eri de eaırııememektedir. 1 dilmelerin. müenir '!!~..!racaktır. tedbırler alırunaktadır. 

Sofyad.an bir nıan :ara 

mayı.; 934 ınkılabı yapılınu;hr~ O h.ılda 
bu ınuzu· vatanperverltğe arttk bir nl• 
hayet vermek gerektir. 

Cc>spodin Ciçefın Soyadan sür~ün 
edılmcst hasebiyle gazetelerde başka lü~ 
bir yazı görülmemiştir ve bu, lnltabl 
dıkklte şayandır. 

Sofya, 23 (M H) - Bulgari.standa son anlattıktan sonr Bulgaristanın bugün- Bffi BULGAR EDIBI DE 
günlerin en mühim hadisesı, mefsuh ku reıim sayesınde dış siyasasını utık- TEHCffi EDILDC 
çifiçi fırkası lıderi Go>podin Giçefin tek- rar' kavuşınağa muvaffak olduı{unu ve Utr() gazetesine g<ire Go.;podin Gı.;ef· 
rar sürgun edılınış olmasıdır Bu husus- bınaenaleyh, dahıli kavgaların, dcvletın den '°nra Bulgar edtplerinden Go.,po. 
ta basında çıkan yazılar, yalnız dahili- harıci prestiıini kıracagı cihetle vatan- dın Bakalof da heyeti vektle karanyla 
ye nazırının gazetelere söyledıği sözle- sever Bulgar büyuklerınin bunJan bdy- 1 G 1 Sofyadan uzaklaştırı mc;tır. ar~le ~r, 
re inhisar etınektedır. Nazıra ~öre, Gos- le hu hakikati bulun bir şuurla kavra- b h d ., bunu da ıki satırlık ır ava ıs !:ıbl 
podin Gıçef, hüküınet ve devlet emnıy~- yar.ık bu kabı! cereyanlara kaptlınaına- kaydetmişlerdir. 
tıni tehlikeye suruklıyen hareketlerde l.1rı luzumunu t baruz etlirmektedır. Bundan bir müddet evvel nornult. 
bulunduğundan dolayı heyeti vekılenın UORMALIZASYON zasyon keyfiyetınin basmı ne kadar ya• 
müttefikan aldığı bır kararla ve :ıltı ay G neleye giıro, Kcl>e Ivanof k:ıbmesı, kından alakadar ettığt malümdur Bu
muddetle Sofyadan ufak bir kaza mer- her gün adım, ,,Jun yürliyeı·ek norma- na dair bütün akisleri günhik hulwı,. 
kezine uzakla?tırtlnlı.jltr. liı:ısyona doğru gıtınekte ve d.-.\•lell, bu- l('runızde rnuntazan1an venn4 bulunu• 

PARTIZANLCK ltrn mılletin dıledıgi o mutlu inkişafa yoruz. Fakat, son Köse Cvanof kahi111>< 
Bu hadi . .., dolayısıyle hükürnetin or- maıhar ktlınay;ı çalışmakladtr. Dôylo sı zaınanaıda bu mesele me;-zuu bal-...,.. 

ı:ıanlığını y;ıpan •DneS> gazetesı yaz- olduı;tı halde na,;ıl oluyor da bulun bir dtlmemeğn başlanmıştır. IntihaplJr ıçın 
dığı bir makalede, partiı.anlı~ın bugün mıll.,lın nefretle kaqtladığt parti hayatı, hukıiınelin yaptığı vaadlerin talıak!mk 

bütün millet tarafından tel'in edılmekte ban fırkacılar tarafından yonıden ihya I etmemesine rağmen nonnalıza.>yon ınev· 
olduğunu, yurda bu"ÇOk zararlar gcti- edılıne~e çalı:ıılnuktadır?. Esasen par- zuu adeta unutulınwşlu. Çıft.çi lıder Gi· 
ren bu haı;talığın, maalesef, bazı kimse- tiı.anlı~ın kaldırım politikacılığına kadar 1 çeiin yemden teb'idıne, Bulı:an.st.ının 
ler tarafından hill yaşatılmak ıstendi- duşürulmü.ş olınaı;ı ve memleket için ı~ •İya.>a ;ileıninde içın ıçın kaynıya 

ğıni ve fakat buna ne hükümetin ve ne ınütl1iş bir ahl.ik sukutu hazırlamış bu-1 bir nıucadelenin en yeni bir tezahüril 
millet.ia artık miis•m•h• adem~eceiiıu lwunası do~ı.aiy!e değil midic ki. 19 nazariyle bakılabilir. 
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Edirnede gen.çlik hareketi 
Spor sevgisi köylere kadar genişliyor 
Trakyada üç büyük s.tadyum yapılıyor 

Deniz sporu ve 
atlı sporlara da 
hız verilmektedir 
1'r 'ry (P muhz~:.rı: n) -

Tr::' ~·da H.ılkevLrinin' ) nd- kül
lurd h2r<'kctlcr. genişled' çc b.r y<>n
ı!...ın da Trak). a .... ror ... ~y ... .+ın;_ dana iyi 
b. de.zen ve ckte~ir 

C. H. Partimizin büyük para yardı-

n. ylt' vilayet hususi bütçelerinin de o 
nisbetlrki y:u·dımiyle beş s nede bit.ı-ck 
!izcre Edirne Tckirdal\ı, Kırklareli mer
kez •rinde buyük stadlar yapılacak ve 
bu sene inşaata başlanılacaktır. 

Bu st.ıdlarda atletizm at~~ları, yüzme 
lrovuzları, birinci safa alınacaktır. Bü
tün '~!ayetlerin ve kazaların spor ku
rumları büyük köylere varıncaya kadar 
ıenişlemekte ve büyük okullar spor ku- ı 
runıları ise kendi bünyeleri içinde ge
ni~lemekledir. 

Çanakkale, Tekirdağında deniz spor
larına ve ayrıca Tekirdağı merkezinde 
atlıspora da hız verilmektedir. 

NEHiRLER TEMtZLENtYOR 
• Trakya (Hususi muhabirimizden) -
Bir servet kaynağı olan Trakyanın ne

hirleri bir zamanlar Enezden Edirneye 
kadar seyrisefere salih olan Meriç bu
gün Trakyanın bir çok mühim kısmını 
harap etmekte ve Ergenenin feyezanına 
karışarak bütün bir ovayı ve demiryolu
nu su içinde bırakmaktadır. 

Bu halin önü alınmak için Yunan hü
kumetiyle yapılan anlaşmanın so-..,. er
diğini bildirmiştim. 

Trakyalıları çok sevindiren bu haber
den sonra etüdler yapılmağa ve ortakla
ma tedbirler alınmağa başlanmıştır. 

Gelecek yıl büyük mikyasta bu nehir
lerin temizlenmesine başlanacaktır. 

Çanakkale Hcrlkevinde bir toplantı 

Edirne kaşarı 
Her yerde rağbette 

Yılda 1 milyona yak!n kaşar 2,5 mil
yondan fazla beyaz peynir yapılıyor 

Trakya (Hususi muhabirimiz
den} - Etleri çok lezzetli olan 

Trakya koyunlarının sü tleri de fazla 

olduğu için sütlerinden beyaz ve ka
şar p eynirleri yapılmakta olup nefa

seti it ibariyle Trakya peyniri adı ile 
her tarafta tanınmış ve rağbet bul
muştur. 

Yılda 820,000 kilo kaşar peyn;ri 

ve 2,623,SS 7 kilo beyaz peynir istih
sali vardır. 

Koyunların ıslahı için sürü sahip

lerinin iyi damızlık koç tedarik etme
leri, koç bulunmıyan yerlerde iyi ev· 

saftaki erkek kuzulardan koç yetİ§

tirilmesi temin edilmekte ve dağlıç 

kama kuyrukları gibileri kıvırcık sü
rülerinden kaldırılmaktadır. 

.................................................................................................................................... 

Goller, ormanlar yurdu 
güzellikler 

'' Bolu ,, iptidai bir 
Etrafını saran icinde 

' 

kasaba olmaktan nicin çıkamıyor 
------------------------~'-------------' 

Bolu, 23 (Yeni Asir} - Tabiat 
bazı yerleri müstesna güzelliklerle 
süslüyor. Yeter ki, ondan İstifade et-
mesini bilmeli. Anadolunun şimal 
vilayetlerinin hemen ekserisi bu gü
zelliklerden bol bol pay almıştır. Bil-
hassa Bolu vilayeti bunların basında 
geliyor. Tabiatin hiç bir şeyi. esir
gemediği bu göller ve ormanlar di
yarını (Yeni Asır} okuyucularına 
tanıtayım, dedim. 

lstanbulu Ankaraya bağlıyan en 
kısa yol, Adapazarı - Bolu - Gerede 
şosesi olduğu ve 1940 da bu hattan 
§imendifer geçeceği rivayetleri kuv
vet bulduğu için son zamanlarda bu 
yola güzergah olan kasabaların 
ehemmiyeti artmağa başladı. Filha
kika bu yol, Türkiyenin hemen en 1 

"'< ... ··, 

Memleket Röportajları 
••••••••••••••••• ••• ••••••• •••• •• •••••• ••••••• •••••• •••• • 

• 

• 

Boludan. bir manzara. 

güzel manzaralarını ihtiva etmek te- I 
bak 1 B arasında, kıs- kın eg" leneb ileceg" i bahçe yok tur. d ir- ıyor ar. un arın 

· d tr fa h~'-im bir düzlükte Boluyu, bulu ndug· u tabiat dekoru 
Adapazarından hareket eden bir ~~~. e .e a . aı< 

otomobll, Kocaeli vilayetinin hudu- buyuk hır şehır var.dır. . . . içinde kendi kend ine yaşamağa alış-
k d 1 k Beyaz .lvaıl Ve sıyah kıremıtlı ev- tıran amille1', muhiti modern vesait-

duna a ar göz eri o şayıcı tabiat . . . 
yapılarının içinden geçiyor. insan lerıyle kendı kendıne yaşayan, yahut ten mahrum bırakbğı gibi sosyal ha-

tr fı d ·· d'"" ·· ·· ıı·kı · k' kendi kendine yaşamaktan zevk alan yatında da büyük bir bo~luk husule e a n a gor ugu guze ı erı zev - . • 
le ve içe içe seyrederken yolun tü- bu şehır «Bolu» .dur. . . getirmiştir. Zamanla civar vilayetle-
kenmesini hiç te arzu etmiyor. Bolu « insanlar tabıate, tabıat ınsanla- re ve bilhassa Ankaraya göç eden 
hududuna girilince manzara bam- ra müessir olur.» diye bir düstur ailelerin sayısı yüz elliyi geçiyor. 
başka ve daha taze bir çehre arzedi- tanırız. Nedendir; bilmem, buna Nüfus yekununu düşüren bu göçler 
yor; biraz önce müstesna bulunan Boluda hiç te yer verilmemiş .. Bura- bugün bile Bolulu lan, maalesef, cid
tablolar, şimdi daha cazip olarak da tabiat ne kadar çoşkunsa insan- di tedbirler almağa, faaliyete aevke

göz önünde resmi geçit etmeğe baş- !arı o nisbette hareketsiz buluyoruz. dememiştir. 

Enternasyonal Fuarda 
Geceleri Fuar yollarında oldukça 
cazip manzaralar gözleri okşıyor 
Dostlal'ımızın [ • 

pavyonunda 1 
T etkiklerimizden elde 
ettiğimiz intibalar .. . 
Genç an:ı tel~" a r- "lı:..J klartn::'I ... ru-

yor. 

- GOrci' ntı:: r ·~ 

- I~unı? 

- Şimdi ) onıınc: "' k .,l &11.ı •• ro..-

sında bybolclu. 
- l\.ımi ~on•yorsun JZ ~ 

- Bunu bilnıiyecck n- ,·arJ<. tabu 
Ayseli soruyoruın. 

Dört yaşındaki çocut;'l.:.ılu Fu<.r yolla
rında kaybeden ananın halinı sormayın. 
Zavallı kadın, Ayselini bulmak için sa
ğa sola koşarken. fuar sahasındaki me
murlar da kendisine yardım ediyor. Ka
dın teselli nedir bilmiyor, çocuğum, di-

Fuardan um1tmi görüniiş 

bariyle tanıtacakları eserler çok azdır. Volga - Moskova kanalı ve kültür ha· 
Çünkü onlar, her sahada organize edil- rcketleri bu pavyonda çok güzel anlatıl
miş bir şekilde mallarını teşhir ediyor- mıştır. 

ye her rastgeldiğine soruyor. !ar. Esteti bakımından güzel bir manzara 
Nihayet hoparlör de beklediği haberi Ben, cidden güzel bir tesadüften is- arzeden bu pavyonda, :z.iyaret edenleri 

alıyor: tifade ederek, dün gece bir Ingiliz ar- çeken hususiyetlerden biri de, Sovyetle-
- Şimdi komiteye dört yaşında orta kadaşım!a Ingiliz pavyonunu ziyaret et- rin başardıkları Şimal Kutbu seyahatı. 

boylu. deniz mavisi gözlü, tombul bir tim. Ben de sizin tahmin ettiğiniz şe- ne ait resimlerdir. Halkımızın büylllt 
kız çocuğu getirdiler, konuşmasını bil- kilde konuşmak istedim. Bu sırada In- hareketler önünde ve ilim sahasında el~ 
miyor ama, yalnız adını söyliyebiliyor. giltere pavyonu önünde idik. Izmirde de edilen neticeleri büyük bir hızla ta. 
Çocuğu kaybolan varsa lütfen müraoaat doğup büyüyen ve his itibariyle biraz kip ettiğine göre, elbette ki kolll§U mem• 
etsin. da Türkleşmiş olan bu arkadaşım bana leketin bu başarısını memnuniyetle ta• 

şu cevabı verdi: kip edecektir. 
- Bu pavyonda, dedi. Büyük Britan- Sovyetler pavyonunda Sovyet siııe-

Geceleri fuar yollarında oldukça ca:z.ip ya imparatorluğunun ruhu ve manası macılığı hakkında en yeni ve en dolgun 
ro.arızaralar gözleri o~uyor. ~i olmı- temsil ediliyor. Maksat lzmir Fuarın- malumat vardır. Sovyetler her sahada 
yanlara geceleri saat dokuzdan sonra bil- da Ingilterenin temsil edilişidir. Son- ld ğ 'b· . .. d d il 
yük havuzun etrafında dolaşmalarını ra, asıl hususiyeti bu pavyonda bugün ° u u gı ı sınema sanayıın e e er-

fu 
!emişler, yiıksek kabiliyetler yetiştir· 

tavsiye ederim. Bu yıl arın gizli ışık- Ingilizliğin davası olan en büyük hadi- . 
!arından şikayet edenlerin, bu kısımda senin anlatılışıdır. Ingi!terenin hava mişlerdir. Filimlerin fotoğrafları, ar
konuşanları işitmesi ne kadar iyi ola- yoluyle Kap, Afrika ve Amerikaya ba- tistlerin hüviyetleri çok güzel anlatıl· 
cak. Bir çok kimseler, gecenin kalbin- şarmak istediği davanın ruhu, ufak bir maktadır. 
de gizlenen loşluğa dalarak havuzun ci- köşede anlatılmıştır. Bugün bütün In- Bu pavyonda, Sovyetlerde yetişen, 
varındaki piknik kanapelerinc seriliyor- giltere cKaledonya> nın muvaffak ol- imal edilen her maddeyi, bu maddeln 
!ar. Burada oturanların ekserisini kız- ması için ümidini bu noktaya vermiştir.> hakkında genişçe malfunat bulmak ka
lı, erkekli çiftler teşkil ediyor. Bittabi Arkadaşın söylediklerini kelime ilave bildir. 
neler konuşulduğunu da ışitmeden !ah- etmiyeceğim. 

min edebiliyoruz. Hele dün gece saat Bu pavyondan çıkarken size uzatılan 
on bir sularında segilisinin kulağı- cBirmingham fuarına iştirak ediniZ> 
na şarkı söyliyen delikanlının hali 1 reklfunları, bu iştirakteki güzel jestin 
görülecek şeydi. Fuarın bu kıs- bir başka man.'\sını da çok güzel açığa 
mı, dün geceki haliyle. öyle tahmin edi- vurmaktadır. Hesap ediniz ki, Izmir fu
lir ki Büyükada çamlığını aratmıyacak arını ziyaret edecek yarım milyon insan, 
vaziyette idi. Aşıkane gezintiler, rad- en kısa bir zaman içinde Birmingham 
yonun bu loş köşelere kadar getirdiği panayırına davet edilmiş oluyor. 
nağmelere iştirak etmeler oldukça ca- SOVYETLER PAVYONU 
zipti. Ziyaretçilerin, bilhassa memleketimi-

zin muhtelif köşelerinden gelen seçkin 
ziyaretçi yığınlarının Sovyetler Birliği 

Bu yıl Fuarımız hakikaten enternas- pavyonunda uzun müddet duraklamala
yonal bir renk taşıdığı için fuar yolla- rı sebepleri arasında cidden güzel bir 

YUNANiSTAN PAVYONU 
Dost Elen hükfunetinin öteden beri 

lzmir fuarına karşı beı.lettiği sıcak aJA. 
ka ile meydana gelen bu pavyon, Yunan 

mimari tarzında meydana getirilmiştir 

ve elli kadar Yunan firmasının sanayi 
maddeleri burada teşhir edilmektedir, 
Biz Yunan pavyonunda Yunanistanı tu
rizm bakımından kuvvetle müşahede 

edebiliyoruz. Elen topraklarının her 
noktası turistik eserlerle doludur. Ban
yo şehirlerinin gözleri çeken güzel man
zaraları, konforlu otelleri, gazinolan, ta
biat manzaraları büyük bir arzu ile tet
kik edilmektedir. 

rında değişik lisanlarla konuşulanlar hiç mana vardır. Sovyetler Birliği merrdeke- Zirai maddeler itibariyle bizde yeti
te kulakları rahatsız etmiyor. Fransız- timizin en kıymettar dostlarından biri- şen her şeyi yetiştirebilen Elenler, zira
cadan başlıyarak -Ben işitmedim ama, dir. Halkımızın bu pavyonu :z.iyaretle- at maddelerin! teşhire lüzum görme
işitenler varmış- Malaga lisanına kadar rinde bu dostluğun hissesi çok, hem de mişlerdir. Hafif sanayi itibariyle bizden 
her dilden konuşanlara rastlanabiliyor. çok geniştir. ayrılan Yunanlılar bizde henüz çok ile
Bilhassa Musevi vatandaşların bu mü- Sovyctler Birliği 937 yılı içinde yeni ride olmıyan bu kısmı geniş ölçüde te
nasebetle fuar yollarında Tilrkçe telil.f- bir ana yasa kabul etmiştir. Bu ana ya- barüz ettirmişlerdir. Heyeti umumiye
fuı.larını ilerlettiklerine şahit oluyoruz.1 sanın ana manıtsı, Sovyetler Birliği pav- si itibariyle Yunanistan pavyonu güzel· 
Artık Matilda, Roza ve Irmanın ad- 1 yonunda çok iyi anlatılmıştır. Sovyet- dir. Asıl güzel olan noktası da aradaki 

!arı lspanyolcalığı muhafaza etmiyor. l lerde ziraat ve kooperatifçilik teşkilatı, dostlukla telif edilecek bir samimiyet 
Musevi kızları Türkçe. konuşmak sure-

1 
hafif sanayi, yeyecek maddeleri sanayü, havası ifşa etmesidir. 

tiyle bu sahada, kendı varlıkları için spor hareketleri, büyük bir eser olan ADNAN BiLGE'! 

samimi surette başarmak istedikleri dil 
1 

----- ---- ------------- ----------• inkılabını epiyce ileriye götürdüler. Ho-I o d 
şa gidecek bir nokta da Musevi vatan-1 rman amısın 
daşların bu yıl Izmir fuarını benimse
meleridir. Bittabi bu nokta, kendileri
nin hem muhite, hem de bizo daha ya

be adam! 
kın olmalarını temin ediyor. 

Fuar gazinosu da başlı başına hır aiem. 
Gazinonun iç kısınılarında oturanlar 
gülni~k, eğlenmek, dans etmek istiyen

Jerdir. BUnfar, daha ziyade tanınmış 
çehrelerdir. Fua7ın açık kısınılarında 

oturanlar, müzik dinlemek ve konuşmak 

ihtiyacında olanlardır. Yorulanlar da 
bir müddet istirahat için bu kısımda otu
ruyorlar. 

Fuarın ön kısmına gelen havuzun et
rafında dolaşanlara gelince bunlar ço-

Demek bizim paralar uçtu gitti ha! .. 
Geçen gün yazmıştık.. Hanııi taraf ve hakime hitaben: 

olursa olsun; muhakemı: cereyan eder-! - Demek, bu adam yemin etti. Bizim 
ken, söze karışmak, şahitlerin şahadeti- paralar da uçtu ha! 
ne rnüd.ahale etmek ve mahkemenin Hakim: 
heybet ve mehabetini ve intizam ve zap- - Uçtu mu, uçmadı mı, git te bir avı> 
tü raptını k1Tıcı bir hal ve harekette kata sor! 
bulunmak cezayı müstelzim ef'aldendir Cevabını vermiştir. 

demiştik. Davanın reddine karar verilmiştir. 
Dediğimiz çıktı .Dün sulh hukuk mah

kemesinde bir alacak davasının duruş
ması sırasında, davasını isbattan aciz ka
lan müddei Hüsnü Güler, müddeialeyhe 
yemin teklif etmiş ve müddeileyh Dur
sun da yemiJ?l kabul ve eda etmesini 
müteakip yüksek sesle ve elini önünde 
masanın üzerine şiddetle vurmak sure
tiyle: 

- Daha benim bu adamda birçok ala-

Alman yada 
Bir sene icinde 50337 

' 
boşanma 

cuklar ve tüccarlardır. Burada, Anado
!unun muhtelif şehirlerinden gelen tüc
carların ciddi mevzular üzerinde konuş
tukları işitilmektedir. 

1936 da A lman mahkemeleri 
S0.33 7 boşanma kararı vermişlerdir, 
! 9 3 S yılına göre bir kaç yüz tane 
fazla ola n bu rakam, 19 13 senesin
de verilen kararların üç mislidir. Ka. 

cağım var. rarların yüzde ellisi kadınların lehine 
lam ıştır: Yolun sağ ve solu renk Muhitin bedii gösterişi arasına, Eskiden Bolunun daha bakımsız 
renk ağaçlar, mor ve yeşil tepecikler- medeni hareketleri doğuracak olan bir kasaba halinde bulunduğunu söy- Fuarda ençok zi;1aret edilen pavyon-
le döşeli .. Bunlara henüz doymadan insan elinin yapıcılığı hiç karışma- liyenler çok. Bu yüzdendir ki şimdi- !arı tahmin edebilir ınisinız? 

Demişt~. . . yüzde 20 si erkeklerin lehine olarak 
Mü~d.elmiıa~eyhinh~kimu. vazbıyethi derkha~ zdap- verilmiştir. Yüzde 30 u ise hem ka· 

ta geçırı ş ve d , u are etın en d h k • · h k k k 

ve kanmadan karşıdan bir başka sah- mış; her gördüğümüz güzellik, her ki belediyeye bir çok işler terettüp Herkesin ayrı bir şey söylemek iste-
ne beliriyor: «Bolu dağı». göz okşayan manzara Allah yapısı!. ediyor. yeceğini tahmin ederiz. Hakikatte en 

Bu yol, baubap ağaçlarını utandı- Zarif yol arkadaşımın söylediği gibi Boluyu dünkü ve bugünkü süku- fazla ziyaretçi çeken pavyonlar sırasiy-
racak derecede cesim çam ağaçlarile «Tabiatin okşayıp ve selamlayıp net ve iptidailikten kurtarmak yo- le Ingiltere, Sovyetlcr Birliği, Ticaret 
örtülü .. Hafif meyilli bir yol, yılan- geçtiği» Bolu, etrafını saran hava- !unda Bolulular ne kadar hareketsiz odaları , lzmir vilayeti, Manisa vilayeti 
kavi inhinalarla çamlıklar arasında 

1 

nın içinde iptidai denebilecek bir ka- ise, yeni vali ve belediye reisi o nis- ve Elenler pavyonlarıdır. 
uzanmıştır. Dağın 13 üncü kilomet- saba sükunet ve kanaatkarlığiyle ge- bette hareket yaratmağa gayret edi- INGILTERE PAVYONU 
resinden itibaren düz bir saha içine çinip gitmektedir. Memleket ağaç yorlar. Buna ait görüşlerimi ve Bo- Ingiliz ruhunu çok güzel belirten bu 
giriliyor. Sağda «Selen» adını ta~ı- ve orman diyarı olduğu halde şehir !unun meşhur «Aband» ı ile şifalı pavyonda fazla bir şey bulamıyan!arı
yan dağ, solda batı Karadeniz sahil- içinde, buradaki alay komutanının «Kaplıca» !arını gelecek mektubum_! ınız vardır. Hakika"" bu pavyonda in-
lerinden kol alan «Suniçe» silsilesi, himmetleriyle meydana getirilmiş da bildireceiim. 1 ııilizlik vasfının bir minyatürünü bul-
on beş ~iloıpetre .karsılıkla ~irbirine olan Or~u evi parkından baska hal- tluluai GONA Y mak kabildir. Inııilizlerln madde 1~ 

~~~~--'~""'""'~·L.-".U'~··~~~"'-=""-'"'"-''--'='-'~ 

d 1 k 'i 1 k 
.. dd .al h" . mı, em er egı a sız çı arına ta• 

o ayı at o ara mu eı ey ı beş li- d 

ra para cezasına mahkum etmiştir. 
Müddeialeyh bağırmasında devam 

ederek: 
- Beş lira değil, on lira bile veririrn! 
Demek suretiyle gürültüye devam 

etmiştir. O zaman hakim de: 
- Be adam, ormanda mısın, kendine 

gel! 
Diye ihtarda bulunmuş ve bu suretle 

müddeialeyh asabına hakiII) olmuştur. 

Bundan ı;onra da mtiddel ise karışmış 

ır. 

"CZL//./L7..LC/.L/..L7./77J.ZLZZZJ 

Çiçekçi 

MACAR 
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Alsancak Mes'udiy 
~:.ot~~ '.LJ !:/, 
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1
-ncı: . .. .. ,,-..,. :::.- v..u ,, 15 1D37 •yılı .ilk Uncir 1~fünün Jl9.ra'ı; ı:m;so !Eor.is kJsa ila!gası: f;.Şatkllı '"OÖ ntı ı - ün iWil : ::Kız -_x.rkı= 

Q.ekır.d~ız uzwn 902 Gı: lD) .23 59 1 D37 tarihinlie flznıiT y)iyasasına mehn~~ muSlkisi konscti. :20 Miym;ı<J, (Graz: u:l milltür ıBakaıılığmca r.esmi liselere muadclcli kabtll edilmiştir. 
ılftıillk borsn ~lar.ı u .surdilc . L'-i cilıdline yatllb~ınaktai:lırlnr. ~imC1Ulk llZCTİM ıpiynsaÇln aııcikür U:anlitc \Yef fa... tar oda ttjyosu. ~ın Pr~lius:ı na\.gası! 1-:'Orta ve lise sınıflarına. yeni talebe kQydJna başlanmıştrr. 

nıdl ı:ciUldlktnn sonm ıyUknııılla ıi§aı:t!tl, piy;ısnfüı ~uvvdtli bir Uknnel lfı.i.lfünlo- kıt öğlctlen:sonrn g~wdKitte:81ıctlar ll 'Ynyh 'Safiaı· trda \komer.i. 2--"20 ağustosa kocar kaytlını yetıllem~ym e~i talebenin yerme yeni 
l(i~'Utjt ~·asınm son ·ıtiftıly.n ralt !Piyasa} fennaan-. mttıcılarnrnsınaa haylirmUzakere ve..-nıı.i.- ffiEStTA'LLER: talebe alınır. · 
vnziyet1cri hakkında tfink-adailar:µnzdiıı KUMIYARl: mkuşalatllan sonra ıüh;:l:,-cf.9 -1!0.h.-urqJ ~'Roma Jusa ~ı:Iltalyan h!ll\ 3- Yatılı talebe ücrcti•üç taksitte 200 liıın"drr. M~murvc-ınütekait,.çoculi-
lle ~aptırdığmuz ıtalililkdt hilfasdlnrıuJ Kııınchxwınunıuclelcr.i .uorınal bir sU- ' bırak nçılnı~ ·isc He o ğilıı bo~ya mu- 'Ş<rrkilarJ, 11''5'.4.1 Rerlin'kısa~ı:lBceJ ianndan''ö l'O,'kan:leş .-çocuklann JiiriııCisinilent , c diğetleiinHen 
i:mnalcn a.ı;;~ıCln nrm iYfmuz: hniln a!Cl"Qynn bu ktc we mallar kalite-: ıı!lc ' kny:ücfür1lmenij$tir. lhô'ltmin -pj;~ano ~liaimBan. 116.30 % J:i tenill3t y.apilır. 
Yukarıda tiir Ikdhını göıttnr(ijğimi:z! sine öre U- 7/lü kurus nmsında sıUW {Incirrncihsulii -piym:ısınm ıasilına Bcrlin kıs:ı liligası: ıtfaksffi~erden · pi- ı4- QocWt.brını sağlam bir Türk tcrbiy-0si \"C olgwı bir malıimat ile ye-

• :bqğday. munm~ .. me.v~ 'tlhatj.y1 nullitatiır. l ar ıallnr win.sekiz kurlfŞ . ·u~ ~liauan ~1iilll0:.ille fumila~ y~ :musikis.i. '19 iJlerlin ,.Kısa ..ııaJgaSJ, tişU:ıne::1~~~·c~I~ıer ~?n saat '9 dan 12 ye kadar Beyler so]qt~-
. ımtı~ mıktnr irlfldı i8llcilir. lnllumlugu glhi tok vn .beyaz mııı... ahı hiüötmda .ge:çcn nü.shilannuida pıyano sonalları {Hayan). ~30 'Peşte: Jdakı (Killtlir Llscsı) me muracaalan. 

IBnftdlik .tiidt !lnm ffnilru:n ttıilqp m v:cuttur. Piyasa va- lr.ızı maOO.~t wenliiş wo bu amliaffıktr Tmıınmış • damların en ·.dllileri şarkı- zr7.l7~ 
Nevi <Dmnilı~şgaı?i.lhnnil 2!Ydli .·~i ~ilnuiktudn-. übayaat lh- vc·nillt:llimt::ım12H .. 'k<}~jŞ~. 1 ğırdnu. zıı~s mükreş: :;,atkı ~li M.:fRT.~~CJoı:k~ :ıcA'RET ıfE-r~ ...... 'lllP!~--11111-~~--1 

~~ nullhır 1)1 ffi O 6 $0 cıtt ıçm WI!Pilm ktaUn-. Haber nldıgmm:a gore ışbu 'nCŞ"Ytlh- (Listt, "Delibcs, Pı-o~, ~trausŞ). 21.;;o • ·. .. 
SL<tt mtlllru: tGm ) WlIDL'~: mızın kıymeti ve nokt.ai·nazar.ımızın isa- Berlin kısa dalgası: Georg ~in!ş:',.i I ~ ~l~aya Tıcaret .un~1le 
Eanşık ffi ffi2i'i 6 ".375 ~man !fniln nıUttm:da mal gd1- betini rnnza.rı ..Oiltkare ailan iborsa idnre-' kılanndan. 21.40 p~ kısa Clijgası:1Halk. :ı.:rüe bırmcı Kor?on.da 88 ~uma-
Eldirck IID <6Ir25([; 2.'Z5 ınom ktnUir. GdlcnnudJlar da Kestane si gıilccdk<$cıı-ılfor için Jnfilr. P,i~ınm Ş'.1,iıklları.~w·aq:ova:~t.kı 'l'eSit:ili. h'if_r~tme ve ın~~ muleahi 
1lliık0n ~ rrzm:ı arlhi~i csnnfı rıffından .müba- açılnrruıı kcyfiydti il~ firtt tayin e ttesi ID:tıNS MUSIKISI: _ 

1 Wl?1 Y'W~n tbrah~m :A.tkayanın 
Bundmı lliir llulliacmw.dlki sdt~'lnnı iYttn cllilm ktetlir. Son lıaftn içinde bo:P- biti ~illeri 'lııUHmıiin lb:m ımilliinı 'la.1 '23'20: Niy:ma. ~~~t un~anı • lt~ret kanunu 

znran son lhıfitn munnullı!leniııllc nıiktnr ~Ha Jii1tılilığını isnr.ctmüijjimiz 100 gu- arlaT ittihaz ~tmiş 'hıllunnral{taÖır. MUHTELlF: enne 11ore :atci!liıa ~O?-~ ~-
nnksanlı~ı lll'Sn füı 'ıtilcı· tfuihn mmih! 'ö\l'.dl 1l,li ikuı:ujtnn ı;munn~ gönnü§ -dl- Bilhassn m~f:3iısllin meı 'füıi~ ltımıii tıl.45 :Bcilin sa ıiij_gası: 'A~pça, l rasma kaytt 111e teıcıt echlüıgı ilôn 

rıisbctcn crdfiil · wniiyet güırter- fuı 1lmruboı· j~ wc fomi.znnalların b~ c -:ımftw nilunliugutın . Şi.jphıuniz dhnı; Iriitk c \:Cfilumm Ş(itlii ~tmllSikilinı~· unur. 295_0 (!1697) 
muktedir. kuı;ıışn •kaaar ve kölnylıKla müşteri bn-p·an 'bu hayırlı ' karnrlarm mm..affökzyel- riyal 

Alakadtırların mUtalfüısınn mamran wjğı ıfü kadnrlıu·ı tarafından beymı le ımhrli ttrlfüilm ~.ot'ııu her ~z:ınıan ı tçiı 
ım haf tanm lb 'fdey !fiaflerl su ısureile :eanııro1~tailir. menni -atmc~tcyizi] 1 da g"ö.stetilıui.ştiT. ı 

ıuadc ohınıibilir: 1BURÇAK: • Barım ıı ~ lyrtlmn gtijr:e 20.(Ş1,93'7 937 fi.1t WJJ6Ji.1t 
)Fınt IDu:ncat ıiçhı üs ~ou ur. lzmlı:c gelon başl~ı unı:ir mıunmdl:dlm:inin fh tAşgari /taa.n i ~ti /!tzanü 

gaö • .uüik ıpart.ilerln geşlt bu1unaunnak nok- soımilfi ltniiHleı:c ıilt •yri şQ~lcöir: ..12 70 J..3!25 R O 8 

lyan tohumu (oünihur~ 5 1I5 :5 .7.i ~&n znliiı:I?ciler tarahıidan mü ~t 13 50 14 '8!.50 'l} 

Anadolu malları 6 25 ymı lliJmôl c o1du]u anla.şılmı~tır. Tarih .Qıwa! 1\sgaflh\zanf1 ll> :l.'i':iO j)f.50 ,10 
onya mallımı li '625 W:AP.Mil: '20$1.!JP.'T ::mm :,ı) ru> ru3 J.19 'l2 ~:ın 

inhil mallan :25 Smı 
11 

'.'boma lbilltaruarinde rasCln- 21 .c ·r.:ı;rJ IB m> &2'l :a1 .15 okağı Ahenk· matbaa&ı :ranın- ,Mersinli Burnavn caddesinde 
c . 3 1511 8 ır l t.. ıi:la.lriumnra: r<>!> l h _ı.ı ôlii' ~-- ff' "ıi'u vaın':Sie öre y ifia'!lmıi IhıUi :dii,rım:r:r. ~-ıll..-nrıdcr Jtıllfuır ·~ tiati i~arc.fli . 1t 11': , ., .nr.ı yo~ ""'u ıumarn ı anı:ııe • nımnza s ı 

.......... .u ..... ıı., ,Ql&ikml elv.e:r.iJili ~ cilm !--:ıun@.mm ıcıilci ısa~ lkn~le bm:snilun '24 1. ~ 1:112 1l ,YA _ 1918 937 de hu sumtte GNilan tüzüm ~uayene caatleri : 10-12, l karısı Afitap ve oğlu ı.Orhan tarafı· 
iştahn'h ılmrcltd rtnm'ktcllirler. ~iyasıı ~irilillği V.":C ıson ha'ftnyn aıil kilr ;mua- Ycknn 1892 , ~~~ı '21))Şf.937 üc 'ılin 'h;aratlcüi· , 115;30-- 'l~. Ireld'fon: '.311Si1 na: .. 
sağlnmCl.ır ~'le ıC1nliilaen &mir.e 'lijlİlnmh- .:ındle nnmfuğı nn'ms.ilınuıt:u:. ıl9:lli ~resi "incir ru!,.vasnsı !bu Simle <d\.ı g\JlUZ .§!!kilde lliiı.nz gerileme U[östenlik- ~«.7.17./ZV'J..7_7._;or_z..;cr...or.zz:zy.Z>b ölu Hamza v asfinin Zürafaya 
ta blÜ;aızy • JiitJ :bımilrlkil :inf.izn- __ _,-ı __ !I • • _ • • • iluğu <gibi ~·ine 19.78!936 ,aa ~ilnıl§ ·e ttm .sonra 24 81937 -rl~mınn i.kaöar f;\Y· flZMttı 1K1NQI ıt~ i.MEMUR~ dl.an fborc.undan tdolayı haciz edilen 

n tiir..ıliU:ua us.e :Y~cı UlU?.~mm •· 1 • • · · >l llIDôUNDA'N h' 1· h · ·· h mmı ımriluiiııza clrı,p pı:rnsaaa '§~in- :sonn :y:a'ldnşımikta rolınas.ı 'lıascllf ·l ._ :ınutea ap ayni tarHi'ler8e !ŞU w:nz!.Y'clif 111 SO.V!;'Cı.ıc kalmı_ş .vc.n1\Ş·vri!Şleıihdur- . . : A ıase ı aı:ıen~ze uç yeminli e li VU· 
lik • füğı :Be lbu fial:leriiıı fuı ilnn :a -,

1 
rilu . !3. e jpi .arz.eylemişti: :gunluk hi.ssedilmişliı-. Sanıyenıu !Emlak v,e.:Eytam Ban kıif marıfetbıJe 1200 lira ~.JIIllCt 

d .e&cf:ği - - ,gör.ülmı:lldtefür. ~ ;ynp ~ pag rı:!m ctjŞI~ ~~ !Hl CŞJ,9:m w:i!ı7 ıl ro. ;zo~,.'Q.;"'7 fu! 'fuit 'Nilli~tj: ından takSitle tın tilaığı gayr hmmujlut. Buno. kaPat liir 
mJbıw... umı .ı:nıgmc.n ıLUIL'Jl!r ~ !1nilin1 kul.:ı "'t ll' L..: • • ba . . . • ·a· ~adar uğ~· 
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piyasasının şe1di uza etıntlldc we ~ muiTuıra O ..« c:: "2105 .fi (9 itti men • uen mu ev~ ~t ourç ıçın n- llıraz_ı_nız .. varsa ıcr~ -ıfl~ ~anun~nl;"1 
hı;zn~~yle cali bi:rm · :el 

162 
:&n&r tillP Ub 21 ~ · ~ııu2 !5 ~ J) 15 u. ,1~ tAznnii a wotek eyled~ı SRDıaoe tram- 103 ımcu maddest mucıbınce bıldır· 

g- :ait1ril mu bey.an Et:ımikı.e- ııımşı z ur retme1ı:te- 22"' 71U6 ~ w 11 ..u! 2s u2 5D cv:9 aaea· e Tll Na. th\llı pı, enizJazım geldiği ikametgahınızm 
dirler. y * . ltcr.df.. 23 ~ «!: ll.361'1 l5 1) .lW n.n nn '25 a girilince.bir sofa.iki.oda bir mut- meçhul bulunması dalayısiyle iıbu 
ABPA~ j\Pıl1: iP'ıynsnsunıı u.e rne):y.a'.l "2! c 1lUG g; il i n;ı 5l) -.ın fak :ve .mut'fak haı:icincre ~ir ara1ikr ıvnra'lmmn ilanen 'bllilınine .kanır :ve. 
Hail nl~ ,,ukanda ~ ~u ~~ !".Cldlıı '1~011 :rm :xr !I8 ii1lt tta k za bir ofa ·1n oBa bir rihni ilmaKla eyfiyet ilan olunur. 

iefüğimiz !'300 çtıTiı1 arpa beyli% ıneviô.a B "il't.enleıf a . ~ :Şu Ik.1;ı.dur ~ ~ ~ Uumıa '1El§" .illl ":21> ..,.l mutfak 'Ve merdiven ar~ında bir ki- 297.2 ("lüJt' 
olo,p iciloso ~~ iı,<:nI"etfodığim'iz btm.-ad.a ~ -U:,~ mn bnfta içmde riyatına göre bu $ene ısa'tdım anaUnrın ~u lhesalıa tJ!Öt!c 21.)11)J.!l3ı1 Be .ıcsWi 1 'i ... emil v.e !h& wulnifça '4500 zr~ 
g™ bı~zm !iatilm.ıştır. • ~ _ ~cer&- 'heyeti 'Umtımiyesi .sÜ'l.me. rellcme -.ve pa- 0aunıj,s o1an ıtiutler itll?-&.1.9.:3'1 ffiı.ttlc.r.ine ıir. llqymet konulmu.Ş .,,uhınan ada e E~ke'r 

Geçen hnfuıld fia1le:Me bu mfuı. 1·ım ~ olau,i:una dair ~ll' itarrt ı,:örW- sal %le:vmden cld• hıılde men :sene ~~tl 66.2 ;parw 13 de kain ev.in mülki l.'-

dan l>,125 - fi.25 lrurDJ maa ,l'Ük.-.ek- ı:ıeın; ~en bar:~~ baı::r ıara . ~ Irenezzi.il ınıiL.--tm:ı ti çik ıartırma ur.etiyle ~.e 844 ~u-
!.ilc r.mh. n • e 600 bal- pba mnUar da mt:T.c:ut görü'lroek1cllir.. ~1:1. ~ri Azanü maralı.Emli.k'VeE_y.tam B.aDb.sı 

Yıii ihr.aad · in milısal :mm- yeyi ~ lbir mı"lt'bı:r ıd:ı panruk ip ol. B1a itibarla fiaıier halılkıında )~ • 'J O 150 nunu mucibince bir .:Lj'. ah ta· WlT miinascbe'tiyte ıfzmire 
t
_._

1 
__ .ıı_ıu ~ ır~ • • ıı.._ ~ ocr.a;ya m ua ~ıu mübay.aah du:rmu.ı olma- lllfila 1."ermf'mq = aaa 'O 50 hnak · ie gelecek kı'Z ve -erkek 

ôğı-~lmen e e: 

lan hasebiyle Imıir Masasında arpa .fi. P.·;asada ~-aphğımfz tahkilw.a güre ııiD satış miktar fiatmini ,.,erilen ~ e ~o 0 ~ :t~ .. ~ 4!Jol93ı öğretmenler 
a1le.ri bir hafta en.eline niSbetle 0;25 ha bmık gitmesi ~le ge- üzer1nden ~ağıda ~~: l l 1 p 4 '' iT " 'tü' ı · • 

ntim gerilcrnij vaziyet biraz. daha 1936 :senesinde l9JT zen ıı ı 2 - •. dd tl l - ~- AUtı ,. ısesı,., 
tenczzUl kabiliyeti göstermekte bulun- Fiat :Fitıt !ıfi1dm.ı.n& göstcn1m~- gun mu e e sa'h wa •Komıldu. Yatı • elcrinden - 6fade 
ın~ur. Nevi Miktar Asgari Azami Miktnr Asgad Azaml llıılbukl iki eneıin piyasa nçll~ fi •. Bu arhrma netice.tncle- I! bede- edel>i1ir1er 

Al]la islihlak pi~·asalerına bugünkü Süzme 300 9 15 15 291 10 50 15 atlerinde bu şene lehine olarak ~edi nu- lı h. :ne '?luru olsun borcun öden- lla~~:zzzzz:zrm :21 

fintlcrlc de ınnl ihracı elverişli bir mu- Elleme 6l97 7 10 6621> 1 15 l! ınarada 0,25 , .sekizde 5, dokuzda s~ mcsı tarihı 2280 numaralı kanunun ~?~!1!!!'9!!!'!!!!!!!!1!!!!"'-e~!!:ıl!!'~'!!!l'-J!591 
amele suretinde görülmediğinden §im- Paçal 407 5 8 981 7 8 50 · onda 6 ve U :numarada S kurUJ yUksek: m~·İ~ girdiği t~ten aonray.a. Kutak, Bosaz, Burun 
dilik arpa işJcrinde kuvvetli bir durgun- Naturel 6 5 50 5 50 1ik mevcuttur. muaadıf olması asebi>'Je kıymetine lan müte assısı 
luk ve fıatlcrinde de tenezzül rne;illerl Turfanda birinci 15 10 11 Fiatlerin hali haı:ırda gösterdiği vaz.i. bakttmıyarak ~ iizai-
ınUşaheöe edilmektedir. « ikinci 4806 7 50 9 50 yet bu sene relw1tesinin tahminin çok ne ihalesi yapılAcaktır. Sah§ 844 :nu· 
Piyasamızda beyaz malların 4 - 4.2!\ « adi 414 5 50 7 75 dununda zuhur edeceği kanaatinin mev- marah Emlik ~e Eytam Bankası b-

Çakırlann ise 3.5 kuruş üzcrlnden fakat Hurda vadeli 1724 4 4 cudiyetine tfcdilmekte ...-e bu sene .nllv nunu L::•~~-'-~!- - ·· --•- -. y ktin 071 1 - DUAWDJCRDC gore y.....,ııocagın-
ıştahasız olarak mubayaa edildiği anla- e 14 789! re sah~ rı.rının aılığı karşmnda ihracat. dan ikinci .artıroıa yoktur. Satlf pe-
._.tlmıştır. Yuknndald rakkamların üadesinden hafta sonuna kadar boruda satılan çılar ınUbayaa husu.unda ihtiyatlı ha- tin para ile o!up mütteriden yalruz 

BAKLA: de anlaşılacağı üzere bu sene ilk incir UzUmlerin miktar ve fiatlc.ri şöplcdir. rcket ~ktcdirter. Bun~ rağmen !iat. yüzde iki buçuk ıdella•iye masrafı 

Doktor Operatö 

Sami Kulakçı 
Son hafta muameleleri kilosu 4.25 den satışlan esaslı Uç ne\.i üzerine cereyan Fiat lerfn .!iındilik kuvvetli bir istikrar r(Os- alınır. 

962 çuval hnzır ve kilosu 4.25 - 4.375 ku- etmi§ ve ayni zamanda fiatler geçen sc- Tarihi Çuvı:ıl Asgarl Azami tcrd.lgı anla ılmaktadır. ipotek sahibi alacakbladıt. diğer Muayenehane: Birinci Beyler 
ruş. n~asmda fintlerlc 29~0 çu~al ve va· n~nden d~ha kuvvetli bulunmuştur. 19/8/93? 922 11 22 .. B~assn kabuklu ve lç tatlı badenıler alikadarlann ve irtifak hakkı aahip- No: 36 Telefon 2310 
delı ki ~eman yukarıda ışarctlı 3872 çu- .. Bılhassa ılk partilerde ihraç edilecek 20 c c 692 11 50 20 uzerını: oldukça iyi fiııtlerle .muameleler lerinin gayri menkul üzerindeki hak. Evi: Göztq>e tramvay cadde-
"Valdan ıbarcttir. suzme ve elleme malların iki senenin 21 c c 587 10 23 olmaktadır. Blr ihracat fırması tarn- lanm hoşu.iyle faiz ve rnurafa dair iı 992. T def on· 3668 

Bir hafta evvelki satış bu miktarın bir ayni tarihlerinde gösterdiği miktar ya- 23 c c 1351~ 11 2:; ~n~ p~~d~ kulmavvetl1 badem içi ınU. olan iddialarını ifbu ilan tairhinden I 1-26 • (480 
aı dununda olmakla beraber hazırlar kınlığı şayanı kayıttır. 24 c « 1349l 1 ı 20 ayna ın a u unu kta ve bu itihor· itibaren yiı·mi gün içinde e:vrakı ,.,.:!!!-•••••••mi9c:r=.• 
4.25 - 4.5 vadeliler 4.4375 - 4.625 kuruş Incir piyasası satış miktarı noktasın· Yektm 4902 la fiatlc: günden gUne terakki etınektc. mütbiteleriyJc birlikte memuriyeti- z • 
nrnsmda muamele görmüştU. dan şimdilik normal bir halde olup fiat- Geçen sene piyasa nçılı!!tnı takip eden ~l~ m~e bildinn leri icap eder. ayJ 
Şu hale nazaran bakla fiatlerinde son ler de oldukça elvcr~lidir. Piyasada is- be~ gUn zarf d . bo a: d 

11048 
u 

5~~ rekoltesinin geçen 6Cneye no- Alui halde halden tapu şicilHnçe lzmir lthalalt Gümrüğünden aJ. 
hafta içinde tenezzül kaydedilmiş de- tikrnr mevcuttur. 

1 4 
ın a ıse rsa a çu- znran ço az olduğunıı mebni kuyyetli malum 01mad1kça paylaşmadan ha- mıt olduğumuz 0465. 356 ve 04GS. 

t~ektir. icra ettirdiğimiz tahkikata göre ÇEKiRDEKSiZ ÜZÜM: va ve 8 torbn çekirdeksiz UzUm mu- bir nlıcının daha piyasaya çıknuısının riç lcall!'lar. 23/9/937 tarihinden iti.1357 &aydı vezne makbuilannı kay. 
kilosu dört kuruş fiatle mal mübayna Bundan evvelki neşriyatımızda arze- amelesi olmu~tu. fiatlcrln blroz. daha yUk.6 lmcslnl Jntaç b en artname herkese c:ıktır. T .lbetmi§ olduğumuzdan ve yenilerini 
"~ ~hracı şimdilik eh·crişli bir .iş olarak dilmiş olduE,ru üzere 1937 senesi çckir- 19/8/937 de açılan ilk Uz.Um piyasası cdcc Al kanaaUnl vermekte olduğundan lip olanların yüzd y di buçuk temi .. j çlkarncağınuzdan eskilerinin hükmü f0rülmemckte ve bu itibarla ihracatçı- dcksiz üzüm piyasası 19/8/937 öğlenin- dolayısiyle borsanın UıUm mUmeylz htı-- aatıcılnr ihtiyatlı har ket etmektedirler. nat ak~ıi veya. milli bir b nka iti.!kalrnıyacağını ilan ederiz. 
.;: mübayaa hususunda gayet ihtiyatkar den evvel borsada nçılmıştır. 1936 senesi yetince tcsbıt edilml§ olan fıatlerlt ge-- 1 ~uğ~nydan ~da zch lr Y hubub t lbar mektubu. ve 37 /2142 dosya llU• Burla Biraderler ve 
etl rekct et~ekte olmakln beraber satı- piyasası ise 15/8/937 de nçılmıştı. çen &ene piyasa açıll§mda yine ayni §C• ~:ğ~k: ge;:~l tir. :~ rdc tedrlct ı m~aeiyle !kt-?~i icra Memurluğuna Şürekası 

ar da dort. kuruş flatle mal satmak Borsa n~iyatına göre 19/8/937 den kilde zaptedi1-ı· bulunan fl tl ... ~ § r crun.c t r. mUfac:.Ntleri din olunur. lzmir Şubesi 
.,.,~ a er •Paı· ABDI SOKUl .. LU 2979 1605 .... 
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YENl.A.Sllf. 
s ZF_,. 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
~Otel SADIK AKSEKi 

.............................. a ..... Tilkilikte Telefon 3206 
sabit olan Şifa hassaları muhitimi.zdr. tecrlibe ile 

Sabık Tevfİkpaşa Oteli 

Salihlinin Yeni temiz 
MEŞHUR 

I<URŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

H~r türlü isliıhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda veriHr. 

mefruşat 

Banyo · 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en harJadar yerinde ve denize harşı levkaltide latif man· 

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

**BM81Aib *IA'* -
Hav~ Yolları Devlet işletme ida-, . 

resinden: 

Fiatler: Banyo dahil olmak U:ıere insan başına otelde kar• 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başma yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Devlet Hava yollari ibtjyaci için 60 ton 74 oktanlık tayyare ben
zini alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18,600 liradır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle eyliilün 9 uncu perşembe günü öğle
den sonra saat 2.30 da Ankarada Hava Yollan Devlet ltletme ida· 
resi merkezinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedels~ 

olarak alınabilir. 

Müsteciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCt 

• 
isteklilerin 1935 liralık muvakkat teminat veya banka mektubu 

ile ve icap eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel tek
lif zarflannı Komisyona vermİf olmaları ilin olunur. 

25, 26, 27, 28 2877-2906 (1594) 

~ 
.A "',,.,' 

,, 4, 'j; . "t 
~ 

~~~ 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

hmir eczanesi TELEFON: 2067 
ili 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval ka

nununa tevfikan haczedilmiş olan Kar.şıyakada Donanmacı ma
hallesinde Şayeste sokağında kain 63 sayılı dükkan tarihi ilan
dan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Bu kere ye
niden takdir olunan 300 lira kıymet üzerinden almak, pey sür
mek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tah-
silat kalemine gelmeleri. 26-2-9 975 (1604) 

Ödemiş Belediyesinden : 
Urayımız tarafından yaptırılacak 10 • 20.000 metre murab

baı kaldırım açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 6/9/937 pazartesi günü saat 14 de yapılacağı ilan 

olunur. 2966 (1602) 

tZMtR tKlNCt iCRA MEMUR- li tahnıin olunan kıymetin % 75 !İ-
LUGUNDAN: ui bulursa en son artırana ihalesi 

Bayan Nigarın Emlak ve Eytam yapılacaktır. Aksi takdirde 2280 sa
Bankasından taksitle satın aldığı yılı kanuna göre satış geri bırakıla
gayri menkulden mütevellit bor~ caktır. Satı§ peşin para ile olup müş
için bankaya İpotek e~lediği iz~irde teriden yalnız % 2 buçuk del.liliye 
Karşıyakada Alaybeyınde eski Şa- resmi alınır. 
diye yeni Şehit Cemal sokağında 9 işbu gayri menkul üzerinde her 
numaralı haneye 3 basamak merdi- hangi bir şekilde hak talebinde bulu
venle sokak kapısından girildikte nanlar ellerindeki resmi vesaik ile 
sağda iki ve karşıda bir oda ve ya- birlikte 20 gün zarfında lzmir ikinci 
nında mutfak ve ufak bir avlu var- icrasına müracaatleri lazımdır. 
dır. 1100 lira kıymetinde bulunan Aksi halde hakları tapu ıicillince 
bu evin mülkiyeti açık artırma sure- malum almadıkça payla§madan ha
liyle ve 844 sayılı Emlak ve Eytam riç kalırlar. 23/9/937 tarihinden iti
Bankası kanunu mucibince bir de- haren §arlname herkese açıktır. Ta
faya mahsus olmak üzere artırması lipleriıı % 7 buçuk teminat akçesi 
4 birinci teşrin 937 pazartesi günü veya milli bir banka itibar mektubu 
saat 14 de lzmir hükUmet konağında ve 37 /2128 numaralı .dosya numa-
2 inci icra dairesinde yapılmak üzere rasiyle lzmir İkinci İcra memurluğu-
30 gün müddetle satılı~a konuldu. na müracaatleri ilan olunur. Hukuk 

*«M 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 

Hususi. sayaçlar bulunduran abonelere EyJul 1937 ıarfiyatın
dan itiba!'eıi Aimd!ki fiatl~r üzenndan muvakk~t b;t z~~an idn 
t~nzilat yapılacağı sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

l - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvil"at ıibonelerine: 
Pu~t saatleri dı<;tnda sarfalecekleri kilovat saatler 10 ku

rustan Ea~alanacakbr. 
il - Sınıfına göre tek ba.şina asgari 1 ili 4 kilovat takahnda 

isıtma cihazları bulunduran abOnelere! , 
T optaıı 55 kilovat saatten Yük;arı aylık bir sarfiyat için, pu

ant saatleri dısında ~Mfedecekleri kilovat eaatfor<len ilk 20 ki
lovat saati 7.5-kuruştan ve bmıdan ötesi J.25 kuru1~ fatura· 
lanacakbr. 

ili -Sinemalara: 
Asgari 4 kilovatla kullanılmış takabn 750 iıtimal ıaatinden 

sonra aarfedecekleri kilovat .aatler 8 kuru,tan faturalanacak· 
tır. 

JV - Otellere: . 
As~ 4 kilovatla · kullanılmıt takabn 750 istimal saatinden 

sonra aa.rfedecekleri kilovat saatler 8.S kuru~tan faturalana· 
cakhr. 

V - Kuvvei muhanike abonelerine: 
Humai sayaçlar bulunduran sanayi erbabına: 
a) 4 ili. 25 kilovatlık bir takat içi~ asgari 4 kilovatla kulla· 

nılmış takatın 1200 istimal saatinden sonra sarfedecekleri ki· 
lovat saatler 6.8 kurustan faturalanacaktır. 

b) 25 kilovata mü~avi veya bundan fazla kuUanılmit bir ta· 
kat için, asgari 25 kilovatla kullanılmı, takahn 800 istimal ıa• 
atinden ıonra sarfedecekleri kilovat saatler 6.8 kuru,tan fatu
ralanacaktır. 

Fazla mütemmim malUınat için tirketimiz sayin halkımizın 
emrine 'imade bulunmaktadır. 

" ; - -~ - ··~ . i , ~ .. '; · .. ~- .. ; .:: • ' 1 • 

·-DAl"M·ON 
Masa ve cep vantilatorlari 
~ 
'~~~ - ~~ ... ~ 

~~~· .. ,,,, 
~ 

En son icat edilen bu vantilatorlar yaıın boğucu sıcak· 
larıadan kurtarır. Masa vanlilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTİLA TORLARI : Knçnk bir pil ile çalışır mil· 
temadiye~ yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taıınabilir. Gayet · şıktır tavıiye 
ederiz. 

Depoau Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ôdeml,li 

26 Aöl.1STOS PER$f:MBE 1937 
il __ fil = 

Kulağınızda 

CN ı-ot0oHi$ 
(STittAPTAN 
~oMRA •• • 

küpe olsun! 

Kullanmakla·: kabildir! 
'ı 

NEVROZiN 
············································································--=······ : Bir hamlede nezle ve gri pi ' geçirir. Harareti sür'ati~ 5 
i düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak i 
E NEVROZIN aJmak swetile çarçabuk defedilebilir. i 
= K '"' T . = ····· · ······· ···· ·· ···· · at ı esır ························ 

icabında günde 3 kaşe altnabilir. -------------------·· Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrikaaının Namdar 

ÇJKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikif makinalan kumpanyası karsısında 
Telefon: 2413 Posla kutusu : 234 IZMIR 

'11u211•----·• ' .;(. • . ....,. ·~ . . ' ' .. . . . .__.,. ~ . . ' 

Dalama köy-muhtarlığından : 
, 

Karahayıt nahiye merkezi olan Dalamada nafıa direktörlü· 
ğüncc yapılan plan mucibince inşa edilecek bet dershaneli mek· 
tebin birinci katına kadar yçılan inşaatı afağıdaki şerait dai• 
resinde eksiltmeye konulmuftur: 

l - Birinci kata kadar yapının bedeli keşfi ( 590) lira olup 
taş, kireç, çimento, kayır ve tuğlası inşaat mahallinde mevcut• 
tur. 

2 - Taliplerin yüzde 7 buçuk teminat akçesi olan (44) lira 
(25) kuruşu köy sandığına emaneten teslim ~artiyle her gÜn ek· 
siltmeye İştirak edebilecektir. 

3 - lnfaat bedeli Üç takaitte tediye edilecek ve beher taksi· 
din verileceğine yapı nafia direktörlüğünce görüldükten sonra 
tediye edilecektir. _ 

4 - ihale 20/8/937 cuma giinü idise de talip zuhur etmedi· 
ğinden ihalenin 27 /8/937 cuma gÜnÜ saat 16 da köy odasında 
icra edilceğinden fazla malumat almak isteyenler köy oda.ama 
müracaatleri. 2~26 2923 (1591) 
.......... mıımDDmDma ..................... P'.311 .. . 

BRISTOL 
~eyoğlunda 

r:rzz:zzz:z:z:/.JCCJ 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~./././LHJ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43.v:nelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına ke-,ıdiıini aevdimıiştir. 

Otellerinde misafir kalan]ar, kendi evlerindeki rahatı b 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine i1iveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege· ve lzmirliler bu otellerde buluturla.r •• . -

MiLLi EMLAK MODORLOöONDEN: 
icar No: lira 

216 Birinci Kordon Balıkhane altında 1 No. lu dükkan 135 
219 Göztepe vapur iskelesi 45 

220 Şehitler ikinci Altın aokılk 3 taj No. lu e~ 60 
221 Oruçreis mahallesi Kirpi sokak 19 taj No. lu ev 72 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle aÇık 

arttırmaya konulmuftur. ihalesi 2/9/937 tarihinde perfePl~ 
günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne ınu-


