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9 Eylül ___ ..,., __ _ 
Sade lz mirin 
değil, bütün 
vatanın kurtuluş 
bayramıdır 
9 1::.,) Jul .•• Bugünün çok derin ve çok 

şümullü olan manasını bütün değeriyle 
ifadeye kalkışmak imkansızdır. Dehi 
kudreti bile bu işi baprmağa kafi de-
ğildir. 

Türk milleti, tarihin muhtelif devir· 
lerinde harika sayılacak pnlı zaferler ya
ratmı~tır. Fakat netayici itibariyle hiç 
birisi 9 Eylul zaferi kadar kudretli, kuv-
veıli. ve manalı olamamıştır. 
• Hepimiz biliyoruz ki imparatorluk 
asırlarca devam eden bir inkıraz yolunda 
idi. Her kanlı veya kansız hadise onun 
varlığından bir parça kopanyor, cehalet 
ve bakımsızlık Türk milletinin hassasiye
tini kemiriyordu. 

Nihayet umumi harp onu bütün dün
yaca mukadder sayılan akıbetine yuvar
ladı. Gene] sava~ sonunda Türk miJleti 
tarihin malı sayılmak ve esir alınmak 
istendi. 

• 
zmırın 

• şenlikleri 1Başvekil kurtuluş 
Dün yurdun her 

edenler akın 

-----------------------köşesinden şehrimize 
25 bin kişiyi buldu 

Dün sabah 

Kahraman ordumuz un lzmiı e girişi kurtuluş gününde olduğu gi/Ji sem

Halkın alkışları 
arasında 
-----·---

bollk tarzda tekrar 
Daha iki gün ev

vel fehir sokakla-
rmı kaplamağa 

baılıyan İnsan ka
labalığı dün ak§4J11 
son haddme var-
mış bulunuyordu • 
Bütün Türkiye, §a
mil bir mana ta§I• 
yan İzmirin kurtu
luıunu bizimle, he
pimizle beraber 
geçirmek için on 
binlerce yurdcfaı 

luni%e akın etm~
ti. 

Dün sabahtan 

olunacaktır - Oğleden sonra geçit resmi vardır 
te gel~tir. Cöz • 
leri okııyan bu ala

ANKARA YA 
Hareket ettiler 

kanın ne kadar de- Pı:.uır günündcnberi Izmirin misafir· 
rin bir manası ol- lcri bulunan büyük başvekil Ismet Inö
duğunu hepimiz nü, sayın aileleri ve çocuklariyle diln 
kolayca anlıyabiJi- sabah s<ınt onda Iz.mirdcn a) rılmışlnr• 
yoruz. dır. 

Dün gece gelen Başvekil saat ona on kala otomobille 
trenler o kadar ka- Basmahane istasyonuna gelmişler, ise 
labalıktı ki, tzmir, tasyonu dolduran halkımız :tarafından 
§imdiye kadar bu sevgi tezahüratı içinde uğurlanmışlar• 

derece müstesna dır. Başvekili vali, belediye reisi ve Iz.
kalabalığı ilk defa mir kumandanıyle askeri ve mülki er· 
görüyordu. Dün, kan uğurlamışlardır. 
tehrimae kara ve Çok beşuş olan sayın Başvekilimiz.o 
denİ2 vasıtalan ile vali ve belediye reisi Karşıyakayn kadar 

ıelenler 2500 kişi- refakat etmişlerdir. Maarif vekili de, 
itibaren ıebre ıe- den fazladır. Bu Baş\ ckille birlikte Ankar;:ıya hareket 

Fııkat yapılan hesaplarda nazara alın- len kara ve deniz suretle 18 gÜn için- etmiştir. 
ınıyan bir nokta vardı: O da, tarihin ba~- vasıtaları ağzına ~e tımire gelenle· Başvekil lzmirdcn dolgun intibalarla 
langıcından bugüne kadar .dünya mede- kadar dolu idi. rın 18 •• b• • 

yası yuz ını ayrı1nuşlardır. Bize verilen malumata 
·niyetinin ı~ığını tutu~turan, kalpleri istik- Memleketin en u- ......... l 

- - '- ko·· ..... 1--=nd en, -,,8··-.. D".bah t • göre Başvekilimiz. beledive ve fuar işlc-lal a•kı ve ateşiyle mütemadiyen yanan, zaa r- .... . ., 
"' usa zın.ır · d · b · 938f bir milletin esir alınamıyacağı idi. Diyarbelcir, Kara , vi!öyetinin büti.in rın en memnunıyet eyan etmış, U• 

Türk, tarihte bir gün esir yaşamamı§ ve diğer yurd kö- ltö l • d h ı•- arı hakkında belediye reisine direktif• yerm en a" 1 .. 
idi ki bu defa da vurulmak istenen esa- ıelerinden kafile kafileler halind t _ er vermıstır. 

• el k be •. z Büyük Başvekil ismet Inönü ziyaret· ret zincirlerine boynunu uzatabilsin. Ni- halinde gelenler rrure ı ece , u • 
tekim de öyle oldu. Türk yurdunµn göilere çarpacak yiİll lnirtuluıumu • !e;i b 7_asındaf karşılaştıkları ziya:etçi 
kalbine d uzatıldığı, t 5 Mayıs 1919 da kadar fazlaydı. b · d ,. ·a n a ıgmın, uarın muvaffakıyetınde 

zu ır ara a te& ıt b l d ln ld • ·· l · 1 d. 
lzmire yabancı ayakl.ann baahğı gün bü- Denilebilir ki gar• edecektir. aş ıca c 1 0 ugunu soy emış er ır. 
tün millet ayaklandı. T ereddütaüz ;va is· 

1 
i>i Anadolu'nun DOCUN EVt GtBI Gelecek sene Atatürk devrim müı.esiy-

ti.ldal, ya ölüm kararını verdi. Mücadele her kötesind eki Şehir dün alqam le sergi sarayının ikmalini arzu buyur-

ınukadderdi. Fakat ne ild en ufak köyden bi. bir düğün eYİ gi- muşlardır. • 
Ortad~ ne ordu ~e ne .silah vardı. le lxmire •elenler bi aüal · d h Sergi sara~ 1• 938 fuarının en mutena 

• enml§, a a k"" 1 · d b 0 

• 1 k b"" ·• · lıtc; hu prtlar altında dişi tırnağı ile vardı. Otomobil, alqamdan , evler oşe erın en ırı o aca ve uyuk bır 
iatikliJi!1i korumağa çalı§an millet, üç se- t otob üs, kamyon bayraldarunız ile hdususıln"yet ~r;~acakt1:".ı· _S_erlegi sarayın-
ne, üç ay, üç h~f ta ve üç gün devam 1 ıeferleri artnuf, ıüalenıniftir. Şeb • a ya ız te~ ve reK am ış ri yer ala-

eden bir cid~lden sonra on beş sene ev-vel 
1 
trenler sahanlık- l'İn muhtelif yerle- caktır. ---...,.. 

ft.kdeniz 
bugün lzmiri kurtardı. fzmirin kurtulu- ' lanna kadar dolu rinde zafer taldan 
fU, İstiklalin ve yurdun kurtulu~u oldu. lıeliyor, yalnız Ma- kurulmut, resmi 

On bq sene evvel bugün İzmir so· nisa vilayet.İnden daireler, evler e-
kaklannda Türk süvarilerinin nallarından 1 ıelenler bin kişilik lektrik ampulleriy-
çıkan sesler, yok sanılan bir varlığın bir yekun t~kil e- le süalenmİftir. tz. 
ınevcudiyetini cihana ilan etti. O atlı- 1 diyoı·lar. . mire bağlı kazalar- Konferansında 
lar ki batı ülkelerinde çinğemedik bir ka-1 Dün alqam üze· la Salihli Halkevi 
rış toprak bırakmamışlardı. Bütün bir ri çaqı ifi, Kemer- bandosu, yakın vi-

___ Jll __ _ 

Türkiyeyi hariciye 
vekili temsil edecek 

dünya Türk varlığının yarattığı bu hari- 1 altı caddesi ve )ayetler sporcu ıu· 
kalı, sihirli zafer önünde boyun eğdi. ı kordon boyunda ruplan • Kurtulu§ 

Buraya kadar olan tarihte belki bi- yürümek, adeta bayranu alayında 
zim için bir fevkaladelik de yoktu. Çün- 1 miifküllermisti. Be yer almak üze· Istnnbul, 8 (Hususi muhabirimiz· 
lü bu, Türk mi1letinin elde ettiği zafer· Jediye otellerde re tzmire relmiJ- dt'n) - Akdeniz konferansında hükü· 
lerin ne birincisi idi, ne de sonuncusu- 1 vaktinde teritbat lerdl. metimizi Hariciye Vekili B. Doktor Tcv· 
dur. Ttirk ordusu buna benzer zaferlerin 1 aldığı için her müracaate müsait cevap ilerde h&%U'lanan dairelere de lzmirin :zi--

1 

Dün ıece bir an.ilk otobÜI nııtalan, f Bu aabab Şehitlikte yapllacak ihtifal fik Rüştü Arasın temsil edeceği anln-
pek ço~lannı yaratmı§tı. Yann taliini de·' veriliyordu. Pansiyonlardan ba§lıa ev· yaretçileri yerlqtİrilmi§tir. hallon ihtiyacına cevap veremez -.uiye-' - SONU 1K1NCI SAHiFEDE - şılmaktadır. 
ncmek ısteycnlcrc karşı mümasil örnekle- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• • • ••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••• 

~~!t;f;[~y;;i~;~~~~;: ...................... ç ....... eii'k ........ O~d~m~z·~·; ................ · Bir tahtelbahir 
le köşesine çekilmedi. Geçmiş günlerin 
a~ılannı, intikamını güderek yeni sergü
ZC§tler arkasından koşmadı. Asırları yıl-
11\ra eığdırarak tarihine layık bir mede
niyet varlığı yarattı. 

Doğuda ve batıda kudretini he§eriye
tin huzuru; refahı uğrunda kullanmağı 
vazife bildi. . 

lnkılabımıiın baş döndürücü sürati ile 
Türkiycnin genç çehresinde ve varlığın
da vücuda getirilen değigildik, dünya 
milletlerini yalnız. hayrete düşüdmekle 
kalmamış, bugün dünya barışının korun· 
nuısında oynadığı büyük rol ile onları 
kendisine karşı saygıya da sevketmiştir. 

9 Eylul hnkir ve zelil görülmek iste· 
nen bir milleti hakiki hüviyetiyle mey
dana çıkardı. 

Ona milletler manzume.sindeki vakur 
'c şerefli yerini verdi. 

Binaenaleyh bucün coşacak, heyecan· 
la çarpacak olan kalpler ne kadar se
' İnseler yine ezdır. 

Bir kere dnha söy liyelim ki milletimi-
2..İn yamdılı~ında meknuz olan bitmek 
tükl!nmek bilmez hayatiyet kudreti ve 
kabıliyetini herkesten evvel gören, ümit
aiz kalplere iman aşılıyan, nafiz nnzarla
•İyle karanlıklan yaran Atatürk'tür. 

Bugünkü mevcudiyetimizi yarat:m , ar· 

- SONU 1K1NCI SAH11''EDE - 1 
HAKKI OCAKOCLU 

manevralarında 
Kamutay heyeti ile vekillerimiz 
Garbi Anadolu Akdenizde bir gemiyi 

yolundan çevirdi • 
yıne 

~~·~ 
hazır bulunacak 

' 

Ulu önder Atatürk Tmk11a manevralannda 

Bu manevraların 
ayrı bir hususiyet i 

vardır 
Istanbul, 8 (Hususi muhabirimizden)·· 

Kahraman ordunun garbi Anadoluda 
yapacağı büyük manevralarda, Trakya 
mane\•ralarında olduğu gibi vckillcriıni
z.in ve Kamutay h<'yetinin hazır lıuluna- ı 
caklE>rı bildi.rilıyor. Bu manevraların 
nyrı bir hususiyeti olacaktır. Çchls. or
clumuz., motörlii kuv'I: etleri He h<>reket 
halinde iken cephe gerisinde de sefer
bcrliğın bütiin icapları 1atbik olunncak, 
halkın, nnklıyc kollarına Y• rdım tcşki
lfıtının, malume bulma 1cşki1atının ha-

reketleri yakından büyük bir dikkat ve Istanbul, 8 (Hususi muhabirimiz.- kumandası altında gönderilen mürette· 
ehemmiyetle kontrol edilecoktir. den) - Karadenizden lskenderiyeyc bat, geminın defterini tetkik ettikten 

Istanbul, 8 (Hususi muhabirimiz.den)· gitmekte olan Sevny Vakum kumpnn- sonra nııbarlnrda uzun uzadıya araştır-
Milli Müdafaa Vekili General Ka:z.ım ynsının Ponasu vapuru, Adalar dnnı"z"ın· 1 "' " mn ar yapmışlardır. 
Özalp, Hariciye Vekfileti siyasi müsteŞa- de meçhul tahtelbahir tarafından V<'ri- Tahtelbahir zabiti Pogasus kaptanın-
r~ B. Numan Menemeneioğlu ile birlik- len bir işaretle bu sabah durdurulmuş- dan bazı izahat almış ve bunu müteakip 
te bugün Ankaraya hareket ettiler. tur.· Tahte1bahirden~emı'~e bll'" --t..=1:- • • l ~_u - S'imıvı ''!'\.'.'~tı~<> <'., .. ı,,.,.J lu ...... 'IL .... ....1--- _ 

---...---------------~-~---~---~---~~~~~~~~~~~~-----.....:....----------------~--~-~--_-_-_-_~_ .. _•u_a_u_•~_A_o_ı_ı _ı_u_~u~~.:...::..::· _____ _Jı_-~0N1.1_ EK1Z1NC1SAHtFEDE~ 
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9 EYLOL PERŞEMBE 1937 

•• 
Uc 

' 
Üç Ay Üç Haf ta Sene 

•• 

Ve Gün Süren Uc 
' 

Acı Bir şgal en Sonra 
• 

IZMIRIN kurtuluşu nasıl oldu? 
··Kii~·ı·üia·ii· .. y:~ı·~iz·····ıi·mi·~ ...... cıeg.ii~ ..... i>üi.iiii ...... vata.iiCi·i·! 
Bunun içindir ki 9 Eyliil bütün memleketin 
hürriye·t ve fstiklaline kavuşma bayramıdır ........... Tür Genci! ............ ~ ................................................................................ .. 

General lzzeddnı 1 
9 Eylıll 1937 ... 
Bugiin lzmirin en mesut ve en şeref

li bir günüdür. Bugün lzmirin yabancı 
latilA.sından kurtulduğu büyük gunun 
on beşinci yıl dönilmUdür. Güzel lz
mir, oa beş mayı.t 191!1 dan 9 eylGI 1922 
ye kadar tam Uç ııene Uç ay, üç hafta ve 
üç gün ağır bir istllAnın acılıldarı için
de kaldıktan sonra bugUn hasret çekti
ğı bayrağına, ordusuna ve En Biiyilğilne 
kavuşmuştu. 

9 Eylülü daima saygı ile an! Bu 
Tarih Türkün maküs bir talii nasıl 
yendiğini, Türkiyede yepyeni bir 
deorin, bir rejimin nasıl başladığını 
bütün dünyaya ilan ve ispat eden 
bir tarihtir. Bu tarih, medeni aleme 
Türk deha ve harikasının kudret ve 
azametini 

9 Eylül 
kadar bir 

göstermiştir. 
bir Savaş eseri olduğu 
inkılap hamlesidir. Bu 

tarihi ve inkılabı koruma vazifesini 
unutma!. 

- [şte, dedi, Türk askerlerinin ceset- bankalar, resmi ve ticari kurumlar baş- onuncu yıl marşını çalacak bütün hallc 
' leri bile Türk ordusuna istikametini kan, direktör ve milmessillerile bütün ağızla marşı takıp edecek ve alay bura• 

gösteriyor. 

• • • • Hükumette bayramlaşma saatlerce 
sürdü. General Zekı, muvakkat vali 
olarak B. Halimi derhal işe başlattı. 

lzmirln Türk ordusu tarafından istir
dadının bütün cihana ve çabuk bildiril
mesi için alay kumandanlarından B. 
Atıf, limanda demirli bulunan Eılgar 
Gine gemisine gönderild L 

Geminin telsizi saat on birde büyük 
Türk zafer ve scvincıni dünyaya yayı
yordu. 

yurddaşlar aşağıda yazıli olduğu şekilde da dağilacaktır. 
lzmirin kurtuluş törenine çağırılıdırlar. 12 - Gece bU:inci kordonda ve deniz., 

1 - Sabahleyin saat sekizde resı_ni de fener alayları ve eğlentiler yapılacalr: 
dairelerle Parti ve hususi kurumlardan ve Halkevinde saat 21 de bir konser ve. 
daveill olanlar Cümhuriyet Halk Parti- rilecektir. 
si merkezinde toplanarak oradan Halka- 13 - Gerek öğleden evvelki ve gerelr 
pmardaki şahitliğe girilerek aziz şehit- öğleden sonraki programın tatbikine 
!erimizin mezarı başında Halkevi adına Müstahkem Mevki komutanlığındaq 
öğretmen Ziya Şölen tarafından verile- yüzbaşı Rahmi Dere, Emniyet müd(qo 
cek söyleve ŞehiUer anıtı karşısında muavını Ismail Küntay, idarl k1Stll1 
yer alacak atlı müfreze komutanı ce- amiri Fethi, ilyönkuruldan Kemal Ta· 
vap verecektir, Söylevler bittikten son- !At Karaca, ilyönkurul başkam Tahir 
ra muzika Istiklal marş• çalacak ve Bor ile üyeden Haydar Arya\, Belediye 

• • müfreze havaya siLlh atarak saygı bor- zabıta baş!miri Ali Riza ve işçi emaf 
Halkın coşkun• tezahüratı devam cunll yerine getirecektir. birlikleri başkanı Mehmet Ali bakacak. 

ederken ecnebi konsolos ve ataşemill- 2 - Bu törenden sonra yiğit askerle- lar ve yakalarında işareti mahsusa ta• 
terleri hükılmete gelerek şelıirdeki re- rlmiz aşağıda gösterilen şekilde üç kol- şıyacaklardır. 
baalarLOın korunması için karaya asker dan lzmire gireceklerdir: 14 - Asker, polis, jandarma ve bele-

9 Eylıllde Izmir kurtuldu.. Kurtulan 
yalnız Izmir değil, bütün vatandı. Bu iU
barladır ki Izmirin_ kurtuluş bayramı 

bütün vatanın hürriyet ve istık!A.line 
kavuşma bayramı sayılabilir, 

----------------~-~----------- çıkardıklarını bildirdiler. Buna Gene- Birinci kol Eşrefpaşa - Kışlı dıye zabıta memurlarından seçilecek bl· lerden sall ı;esleri yukseliyordu. kahpe eliyle alllmış bir bomba patlıyor. K la 
ral Zeki şu kat'l cevabı verdi: ikinci kol Tepecik - ış . rer müfreze alayın kenarlarını muhafa. 

Halk evlerine kapanmış fakat pençe- Bu bombaların binler ve binlercesine d k 
- Burayı Türk ordusu istirdat etmiş- 'üçüncü kol Halkapınar - kışla. za e ece tir. 

relere dolnıuş heldPsıvordu <ıö"üs germ;o Tu"rk kahramanları ve 1 ZAFER ..., • · -· " .., tir, Emniyet ve asayişin temini vazife- Bll üç kol saat O da Hükum~t ve ALA Yl 
SON TUZAK KURBANLARI Türk atlıları durr •yorlar bile .. YüzUn- k 

9 eylıll, Türkün makils bir talil nasıl 
yendığini ve Türkiyede yeni bir devrin 
başladığını gösteren bir tarihtir. 

15 sene evvel bugün sabah saat onda 
muzaffer ordumuzun öncüsü bir süvari 
müfrezesi Izmire giriyor ve ilk kurtuluş 
müjdesini veriyordu. 

31 ACUSTOS SABAHrYDl 
Hakikatte 9 Eyini kurtuluşunun müj

desi bize 31 ağustos sabahı verilmişti. 
30 ağustos 1922 akşamı Dumlupınar 

sırtlarına çöken alaca karanlık içinde 
bir kıyamet kopmuştu. Bu kıyamet TUr
klin Büyük Evtadının sözunti yerine ge
tıren kıyametti. O, cdüşmanı harimi is
metımlzd~ boğacağız• demiş, söz ver
mişti. Dumlupmarda boğulan duşman 

hu sözün nasıl tutulduğunu bize ve ta
rıhe i.sbat etti. 
Başkumandanı bu %aferin ferda.;;1 sa

bahı Çal köyünde yıkık bir ev avlusun
da görüyoruz. Yanında Mareşal. Fevzi 
Çakmak ve General Unıet Inönü de var. 

Kı.>a bir görüşmeden sonra vasi! olu
nan netice ve verilen emir şudur: 

- lzmir yolu açılmıştır. Ordular .. He
definiz Akdenizdir. 

Bu emri alan kahraman Türk a3ker
leri yayından fırlayan bir ok gihi lzmir 
istikametine atildılar. 

Geçen her saat Türk vatanının yeni 
bır parçasının kurtarıldığını müjdeli
yordu. 

Istilıl ordusu, arkasına bakmadan ka
çıyor, fakat Türk ordwunun elınden 
kaçmakla da kurtulamıyordu. 
Nıhayet kurtuluş çare.sını iti!Af ordu-

Ordunun öncüleri Burnavadan gele
ceklerdL Linıandakl itı.Llf donanmaları 

toplarını Burnava 
m~lerdi. 

• 

.... 

L<tikamelıne çevir-

Cen.,,.al Zekı 
BurnavJya ilerliycn bir suvari 'alayı

ıruz, alay kumandan muavını yuzbaşı 

Şerafettin 'Bey müfrezesi başta olmak 
üzere kısa bir çarpışmadan sonra Bur
navaya girdi.. 

Bu güz~l kasabamız bayraklarla do
narunıştı • 

Her taraftan sevinç taşıyordu. Bilhas
sa burada yaşlı ve gözluklü bir Türk 

larına baş vurmakta buldular anasının sevinç yaşları akıtarak düşman 
RANDEVU YER[ kurşunlarından korkmadan 'fi.irk süva-

HilA.f devletleri derhal telsizlerin başı- rılerinin iınüne a!ilmas1 ve Türk ~ra
na geçtiler ve muzaffer Türk ordusunun mantarını bağrma bastmnası hakikaten 
büyük Bıışkumandanına _ Siziııle görüş- görufocck bir manzara idi. 
mek istiyoruz. Nerede buhışa.bılıriz -ı. Burnavaya girildikten ~onra [zrnire 
dıye haber gönderiyordu. Ulu Önder bu ıkı Jdımlık yer kalmış demektı. 
ha.bere şu cevabı gönderdıler· Yü 'başı Şerafettin bir an evvel mu-

- 9 eylılldc, Nifde Belkalıved~. bu- zaffer Türk bayrağını lzmire götürmek 
luşuruz. • . ve ilk girnıek şerefini almak sabırsızlığı 

Filhakika Türkün goz bc>boği Ba~ku-1 içinde atını ve müfrezesıni sürdü. 
ına~dan, verdiği. sözü tutmuş vo dokuz' Rüzgar gıbi uçan süvarilerimıze ka
cylulde t.un saatınde randovu yerine gel- rargah yetışemıyordu. 
nuşti. j Halkapınarda cTuzakoğlu• fabrika-

Fakat burada rand~vu v~renlcr yok- sıntla dtişrnan son tu1.ağını kurmuştu. 
tu. Çt.inkü Türk ordusu, kendı.sın ve-1 K hramaıılarımızın üzerine buradan 
rilf'n enlri sUrat!f' yerln(" ı,;etirmiş ve Iz- stkıl.ın kahpe kurşunlar, Iz.mir kapı
ınıre girın'i, Akdenız salııllerine uımc,- 1 sında ordunun üç babayiğitini kurban 
tı elti. 

lzınir, bir gün evvol, s kiz eylülde Halkapınardaki llbide bu üç aziz ölü-

si bizimdir. Askerlcriniı.i derhal gemi- Kışla önünde omutanlarının uygun YO'ROYOŞ PROGRAMI 
den yaralanan yt.. l'iı Şerafettin, ya- terinize alınız. bto'"·•l<ları yerlerde duracaklırdır. 1 - Mızıka. 
naklanndan >ızan kanları, ter siler gıbi 2 

Bu emir verıldikten bir kaç saat son- - Bütün teşekküllerden gelen çe-
mcndiline sıliyor ve hercanını güç zap- ı nk1 ( k ı k la ra lzmir sokaklarında ecnebi tek asker e er me tep 1 ız r taşıyacak) 
tc<lerek Konağa bir an evvel varmak sa- 3 p kkü kalmamuıtı. - arti teşe "ileri: II, Ilçe ve ka· 
btrstzlığuıı gösteriyor "'nk .. u. 

Ayni gün öğleden sonra, zaferin bü- mun yo urUW1r1, 
Nihayet, lzmirin bağrında, kışla ve 4 Ka la d yük bir şeref hissesini taşıyan süvari - za r an gelen Parti heyetlerL 

lıtikumet konağının üstünde zehirli bir 5 
kolordusu kumandanı General Fahret- - Malıll gaziler ve emekli sub117-

hançer gibi saplanmış duran yabancı ı 
tin Kaışıyakaya geldi. Alwğı rnporlar- ar. 

bayrak yerine Türkün muzaffer ve •e- 6 "--~- ka 
T dan şehrin istirdadının ikmal edıldiğin! - ._.-uwa mu yyet avukatlar. 

reflı bayrağı yüksclıyordu. 7 E bb 
öğrendi. - ti a odası. 

BAYRAM TOPLARL.. Toplara: 8 - Mızıka. 
lzmir yerinden oynamıştı. Halle, se- A ı 9 rMi ve esnaf b. likl • •- kkül - teş.... - ...,., ır erı ......,e • 

vınç yaşları alutarak sokaklara dokül- Emrini verdi. leri ve devlet demiryolları heyetl 
müştü. Kahraman askeıleı·imi•e sarılan- PaUıyan toplar, Izınır kurtuluşunun 10 - Mızıka. 
ların öpüşen ve ı,oltl•oonlar·,ıı lıaddi t 11 T'" k k kul· 1 ·~ --.- amam olduğunu müjdeliyordu - ur spor urumu iıp erl 
hesabı yoktu. 10 eyhll sabahı saat altıda [zınir!Uer 12 - Lise ve orta okul izcileri. 

• • 
G nemi Zeki Mersinlıye gelJ.ıği za

m:ın burada ecnebi devletlerin askeri 
hryetı ıle karşılaştı. Onlara sordu: 

- Ne bekliyorsunuz burada• 
Cevap verdiler; 
- Fırka kumandanınw bekliyoruz. 
Ve şu kat'l cevabı aldılar; 
- lzmir, Türk süvarileri tarafından 

işgal edilmiştır. Her kesin can ve malı 
emniyet altındadır. Artık görüşülecek 
mesele kalmamıştır. Müsteı·ih olarak 

Büyük Başkumandanımız Atatürk'il 13 - Avcılar kulübü. 
karşılamak için Belkahveye gittiler... 14 - Türk Hava Kurumu, 
Atatürkün karşısında selam duran ku- 15 - Kızilay kurumu. 
nrnndanlarıınl'-, (Odularunız, Akdenize 16 - Çocuk Esirgeme kurumu. 
inmek içın vcrdığinlz buyuk emri yeri- 17 - Verem Mücadele kurumu, 
ne getirdiler. Sağol Başkumandanımız) l8 - Mızıka. 
diye bağırışlllar. 19 - Öksüzlere yardını kurunıu. 

lşte o gün lzınir halkının yaptıkları 20 - Dk okullar temsilleriyle. 
bu büytik bayramın bugün on beşinci 3 - Saat lv,<J o. ·•~~~e kaleden atı-
yı[ dönümünü kuUuluyoruz. lacak topla Kışla ve HükGmet konağına 

On beş yıl evvel &.miri kurtaran ces- Halkapınardan gelen askerlerimizin 
sur Türk ordularını içten bir sevgi w önünde yürüyerek bu yere gelmiş olan 

' 

" 

atlı müfreze komutanı tarafından bay
rağımız çekilecektir. Bu tören esna
sında bando Bayrak marşı çalacaktır. 

Bu mera..iıni müteakip törene iştirak 
eden askerl kıt'alar birincikordonu ta
kiben Atatürk heykeline kadar gelecek
ler ve oradan yerlerine dağılacaklardır, 

4 - Birinci top atıldığı anda bütün 
halk ve nakil vasıtaları saygı borcu ola
rak bir dakika oldukları yerde duracak
lardır. 

5 - 10,30 da atılacak ikinci topla bir 
hava filosu şehir üzerinde uçuşlar ya
pac k ve fabrikalar, vapurlar düdük, 
kdmyon ve otomobiller kome çabnak 
suretiyle ordunun lzmire girdiğini müj
deliyeceklerdir. 

6 - Saat 10,30 da Atatiirkün anasının 
mezarına gidilerek çelenkler konacak 
ve öğretmen Bayan Vedide tarafından 
bir ııöylev verilecektir. 
J- 9 Eylıll günü bütün yurddaşlar ev

lerini, dükkAnlarmı bu güniin şerefıle 
uygun bir şekilde donatacak, gece de 
ışıklamağa çalışacaktır. 

öCLEDEN SONRAKl KlSCM 
8 - Zafer alayının toplanma yeri 

Basmahane istasyonu karşısındaki alan
dır. Her teşekkül burada kendılerine 
gösterilecek yerde bulunacaktır. 

9 Eylül 
Sade lzmirin 
değil, bütiln 
vatanın kurtuluş 
bayramıdır 

• BAŞTARAFI BIRJNCt SAHiFEDE • 
!ık ve 9 Eylül zaferini hazrrlıyan O' dur. 

Bundan dolayıdır ki O' nun değednl 
kurtardığı vatanla ölçüyoruz. Bunun için .. 
dic ki Atatürk' e kartı olan aevgimizi ia
tiklal qkı gibi kalbimizde IÖnmeE b<c 
ateı olarak taııyoruz. Büyülı; uferimi:rin 
on beşinci yıl dönümü munasebeti,.te bü
yük Şef ve onun arkadaılanna minnet t'e 
şükran duygularımızı tekrarlarken bu 
uğurda kanlarını döken, canlarını veren 
aziz ıehitlerin ruhlan önünde de aaygı 
ile eğılmeğı vazife biliyoruz. 

Türk milleti! Büyük zaferin kutlu ve 
bu zaferin açhb,"1 •aadct yolun IOMUX ol .. 
sunf ..• 

HAKKI OCAKOC.LU 

---111---
lzmirin kurtuluş 

şenlikleri 
boşaltılmıştı. Yabancı resıni makamlar nün büyt.k hatırasını daıma taşıyacak-
y.ıbancı istila ordusu fılo.>u iınLınJ,~ 1 tır. geldığıniı yere dönebilirsiniz. 
gitmuılerdi. 1 IZM!RDE • 

saygı ile tekrar setamlar, o gün ve daha 
evvel famir kapılarında ve C<'phelerde 
olmüş olan vatan kahramanlarının ruh
larını takdis ed,,riz. 

9 - Zafer alayı 16,30 da Kadife kale
den atılacak üçüncü topla yürüyüşe 
başlıyarak Tilkılik, Arasta içi, Başturak, 
Keıneraltı, HükCinıet - Kı.şla önü yoliy
lo birincikordondan geçecek ve Atatürk 
heykeli önüne gelecek burada kendileri
ne gösterilecek yerleri alacaklardır, 

BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE 
töreninden sonra, kahraman ordunmı. 

lzmire gİrİJi, tıpkı İstirdat senesinde ol· 
duğu gibi, sembolik tekilde tekrarlana• 
caktır. Ordu üç koldan lzmire girecek, 
klflaya ve hükümet konağına törenle 
bayrağıma çekilecektir. 

Izmır sokaklarında kaçauğa fırsal Kordon u!~rin~~yiz .. Gı•neral Zeki, oto~bille Halkap:nar 
bulamadık_ları için dağınık v,• per~n 1 f'alıraman Şerafettin, küçiık müfre- yolundan lzmire gıriyordu. 
dolaşan du~man dJktinttilerinden lıa~ka •esıyl~ atlarının nallarından kıvılcımlar (Tuzakoğlu) fabrikasının önünde şe
kını.'le yoklu. . /saça ça bir ka..<ırga gibi esiyor .. Yolu hit dıişen üç kahramanımızın cesetlerı 

Halk, her ılakikn, her ıin kurtarıcı or- üzerındeki müst<'vli ordunun peraken- ıle karşılaştı. Otomobil durdu. [ımirin 
dunun g lmesını sabırsızlıkla bcklıyor, 1d~ askerleri bu geçj,;in heybetinden kor- eı;iğınde, [zmirin sevincini gönneden can 

9 Eylül .. , 

Sabah P'-kla heraber büt\lll minare-

büıtin kalpler heyecanla çarµı,-ordu. karak kendilerini rıhlınıdaıı dcni'te ah- veren üç kahramanımızı sellmladı. Bu 
9 EYLÜL SABA!{( yorlar. üç kahramanın cesetleci, Izmiri giste-

Pasaport önü... ren bir ok fekli çizmişti. 
Kahra-ıanu-... yanında yine bil' General Zeki: 

Zafer alayı 
•• •• •• 

yuruyuş programı 
lzmirde bulunan saylavlar, sivil, süel 

erkan ve subaylar, Parti mensupları, 
beledi'(e başkan ve erkiat. matbuat, 

10 - Alayın burada toplanmasını 

müteakip maarif tedrisat müfettişlerin
den Bay Asını ismet tarafından bir söy
lev verilecek, söylevden sonra gelen 
çelenkler heykele konacaktır. 

11 - Çelenk koyma işi bitince bando 

Öğleden sonraki geçit reaminde kah
raman ordumuzu, bütün heybeti,.te bir 
defa daha alklflamak imkAru elde 
edilecektir. Gece fener alayları, ordu 
ve halk eğlenceleri yapılacaktır. Kurt ... 
luı bayramı tenlilderi sabaha kadar •'f• 
ni c•••• içiade du-. edec.ı.tir. 
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ROMA 
"Bir müttehim olarak 
konferansta buluna

mam,, diyor 
Roma, 7 (A.A) -Havas ajansı mu• 

J,abirinden: 
Siyasi mahafil Sovyetlerin Akdenizde 

batm1, olan iki Sovyct gemisi için tazmi .. 
Ak denizde 

Başvekilimize 
Gönderilen taziyet 

telgraf /arı 

ııat verilme8i ve Moskovanın iddiasına F k b 
ıöre bundan mesul olan lcim•elerin tec- ran o ayrağını 
z.iye edilmesi için ltalyaya bir nota ver- b 1 

• o 

gemısı 

lzmir, 8 (AA) - Ha'1Jletli Yu· 
nan icralı ile Şarki Erdün Emiri Al· 
tes Abdullah tarafından gönderilip 

telgraflarla bunlardan pek mütehas
eis olan Batvekil tarafından kendile
rine takdim edilen cevabi telgrafla· 
nn suretlerini aşağıda neşrediyoruz: 

Ekşelinı ismet İnönü Bq vekil 
ANKARA 

Ek.selS.n!IJnızın biraderinin vefatı 
dolayıaiy)c aamiıni taziyetll!rimin 
kabulünü rica ederim. 

mele ıuretiyle netice veren hattı ha e- taşıyan İr 
ketleri yüzünden Akdeniz konferansına A J l J • • ' J b ' S f f f ' 
müteallik faaliyetlerin bugün için halel- denizaltı aa ar aenızınue ır ov ye vapurunu sorguya çe.l l 
dar oımuı olduğunu beyan etmektedir- Sovyet vapuru hadiseyi rt·smi makamlarımıza bildirdi 
ler. Deniliyor Ici: Bir /ngiliz gemisini 

Filvaki lıalyanın diğer mümasil kon· Istanbul, 8 (Telefon!~) - .Meçh".11 vapuru da ~'.'1"'kkale dışındn, k_ara su- dralı Iloguyer v:purun~ ta~ası bir 

Majeste Y urum Kralı 

A TINA 

feranslara olduğu gibi bu konferansa da daha yoldan çevirdi tahtelbahirler in Akdenızde faaliyetlerı- Iarıroı.z harıcındc Franko bayragını ta- Fransız vapuru ile bugun limanuruza 
Majestelerinin gönd ermek ncza• 

ketinde bulunduğunuz taziyet td
ı:rafınızı aldım. Gösterilen alalcaya 
derin tiik.ra.nlanmı sunar aaygıları• 
mın kabulünü rica ederim. 

pek mahdut bir itimadı vardır. Fakat Londra, 8 (ö.R) _ Hong. Kongta ne devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu şıyan bir tahtelbahir tarafından durdu- gelmişlerdir. Bunlar şehrimizde on gün 
ihtirazı bir takım kayıtlar ileri eürmek ' kayıtlı bir lngiliz petrol gemisi Jskenderi- yüzden Sovyetler hükümeti, Akdenize rulmuş, gemi kaptanı sorguya çekilmiş- kadar kalacaklar, bir Rus vapuru ile 
mecburiyetinde kalmış olsa dahi ltalya 1 yeye giderken Midilli açıklarında bir 1 ç kkal d dı tir. Eu sorguya çokilen vapur, bugün Odesaya gideceklerdir. 
b k • gidecek vapur arının ana e en - lı'manımıza gelmiş Mdiseyi resmi ma-u 1c.onferansa i~tira etmege mütema- tahtelbahir tarafından durdurulmu§tur.. · · 

Şarıya çıkmamalarını emretmıştır. bil,'-il . t' G . .. yil bulunmakta idL Bugün bu itham do- Tahtelbahir general F rankonun bayrağı- . . . kamlara uu mış ır. eıııı suvarısı 
1 1 b k · ı · Bugun" lımanımıza gelmiş olan bır ah lbah' · gördü•fün" sor~· kil guyer vapuru bir Italyan denizaltısı ta-

Bu tayfaların söylediklerine göre Ilo- Türkiye Bqvekil lamel lnönll 
Hazretlerine 

ayısiy]e lta yanın vaziyeti 8 § a tlİr iı nı çektikten sonra gemiyj kısaca muaye- , t te ırı .:;, u, ö ... ya çe -
nazarı itibara alm""ı ihtimal dahilinde- ne etmiş ve tekrar dalmıştır. Diğer bir Sovyet vapuru bu emir üzerıne hareke- diğini, fakat torpillenmediğini. tahtelba- r:ıfmdan torpillenmiştir. 1 

Biraderi alilerinin vefatından dolayı 
taziyetlerimin kabulünü rica ederim. 

\:lir. ltalyanın bir müttehim hatta bir lngiliz petrol gemisinin torpillenmekten 1 ti hakkında hükümetinden yeni emir birin Ispanyol bayrağını taşıdığını söy- Tahtelbahir Iloguyere iki, Uç yüz 
maznun olarak giımesine imkan yoktur. güç kurıulduğu haberi teeyyüt etmemiş-ıbeklemektedir. lemi~tir. metreye kadar sokulmuş, ansızın torpil- 1 

ABDULLAH 
Emir Abdullah Hazretlerine 

Amman Binaenaleyh konferansı tertip eımelcte tir. Akdcnizdcn gelmekte olan bir Sovyet Yunan sul3l"'lda batırtlan Sovyet ban- !emiştir. 
Cin ayak olanlarla diğeıı memleketler •••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••• ••• 1 •••••••

11
• •

11
••••••••1111••••••• • 1 • ••

1
••••••••••• • ••••••••••

1
•• • • 11 • •••111111••11•• 1 •••• 1 ••••••• • ••••••••••• •••••••• Fehametpenahın lütufkar taziyet

lerine şükranlarımı eunar, yüksek 
varlıkları.na saadetle uzun ömürler 
dileriın. 

ltalyaya mutlak bir müsavatın zıman al- ı· sveçte Verner Gren mükafatı A kdeniz konferansı için 
hna alınacağına dair teminat vermeleri 

:rn ::~·açı~o:r;~ı;:~e~:t~ıe~~~=e~:: Sulh lehı.ndekı· araştır- Cevabi 
dir. Bu hattı hareket muvakkat dahi ol-
aa garbi Avrupa ve Akdeniz devletleri 

notamız INöNO 
lt°2Z~.,/.ZLL/Zll/)CZT"~ 

istiklal muahedesi arasında her hangi bir itilafın husul bul- malara 100 mı·Jyoıı Konferansta Balkan Antantı devletlerinin 
ınaıına mini olmaktır. k h k l [ 

--'"·-- miiştere en are et edecek eri anlaşı ıyor Fransız resmi gaze-
N •• b • Istanbul, 8 (Telefonla) - Hariciye ve- EyHUde Cenevre civarında bir kon-

U f eD erg tahsı·s etmiştır kaleti siyasi müsteşarı B. Numan Mene- ferans akdi etrafındaki tebligatı al- tesinde neşredildi 
konferaDSinda mencioğlu bugün Ankaraya hare'<etin- dığını söylemekle şeref duyar. Bu P aris, 8 (A.A) _Resmi gazete Haİa 

.. d el Moda deniz. kulüb" d F tebligata cevaben Cümhuriyet hti- .. . . . ah d 
Nüremberg 8 (Ö.R) - Nasyonal sos

yalist kongresinin son günü münasebe
tiyle iş cephesine mensup 40.000 kişi 

Hit!erin önünde bir geçit resmi yapmış
lardır. Bunlar haki üniformalarla 
omuzlarında kürekler taşımakta ;diler. 
Iş cephesine mensup genç kızlar cArka
da5 olmak lsteriZ> adını taşıyan ve Al
man toprağının veriminl ve Alman ço
cuklarının malışkanlığını terennüm 
eden bir marş söylemişler, danslar yap
ınışlardıt. Bu dans ve musiki merasi
minden sonra Führer ve iş cephesi reisi 
Dr. Ley beyanatta bulunmuşlardır. Nü
rombergde iş cephesinin 100 bin azasiy
le 50 bin gençlik tekilatı azası ve 60 
bin nazi milisi toplanmıştır. Oteller bu 
kalabalığa yer temin edemediğinden 
bunlar için şehrin kapladığı sah.:! 
nın iki buçuk misli bir sahada hususi 
kamplar tesis edilmiştir. 

·---·---
Pardguayda ihtilal 

cıktı 
' Buenos Ayres, 8 (Ö.R) - Paraguay-

da yeni bir ihtilal çıkmıştır. Ordu isyan 
ederek üç albaydan mürekkep muvak
kat bir hükümet teşkil etmiştir. Ha
reket Şako harbine iştirak etmiş olan 
eski muharipler tarafından yapılmıştır. 

---•·---
B. Bek Pariste 

St '·h l 3 .ı·ı (P S) _ lsveç, Axel Vemer G ren yuz milyonlu): bir ser- en evv un e ran- k" t' . bah" k nf yın mulkt lstilali hakkındakı mu e t 
o" o m, ey u . . • . . sız büyük elçisi B. Ponso ile Ingiliz iş' umc ının mevzuu ıs o eran-

ilim ve fen uğrunda çalışan insanların mayey ı fennı araştırmaları teşcıe tahsıa 1 ,. . • . sa iştirake karar verdiğini ve Ce- ile Trük - Suriye hudutlarının garanti· 
k h 'maye etmeyı' bilen memlelcet- etmiıtir. Bu paranın senelilc geliri olan guderı B. Morganı kabul etmlştir. Bu d bul kt 1 har' . sine müteallik muka\'eJe,·i ne.,,.etmiştir. 

en ço 1 
• • • , ı .. . . h'·k" iliniz' Akd . k nevre e unma a o an ıcıye ve- , .-

tir. Fen, edebiyat, ve aana_t .a.lem~n~e ,Yedı mılyon mille~er -:'e ·~•yal •ınıf!ar mulakatta ~ urne '." . enız on- kili Tevfik Rüştü Arasın konferansta SANCACL" YEN! DELEGESl 
bü ük yaratmlara en buyuk muka- arasında sulh mefkuresıne hızmet edecek feransına iştirake daveti hakkındaki ce- T" k" . t il edild'"' , k SURtYEDE 

en Y 1 bliğ ..til ...... t...ı ur ıycyı erns e memur ıgını e -
fallar dağıtan Nobel"den eonra Vemer mahiyette fenni araştırmalarda bulunan vahi nota te .e~~·ir. s2lans B. Ponso ile B. Morgana bildir- lstanbul, 8 (Telefonla) - Sancağın 
Gren adını taşıyan ikinci bir mükafat da- alimlere muhtelif mükafatlar ıelclinde Bu notada şöyle denilmektedir: mekle mübahidir.> yeni delegesi B. Roje yeni vazifesine 
ha ihdas edildiğini öğreniyoruz.' .. tevzi olunacakur. Beynelm~lel ve .•o~yal Hariciye Vekaleti Vekili, Ekselans Konferansta Balkan antantı devletle- başlamak üzere Suriyeye geldiği bildi· 

B. Axel Vemer Gren, lsveçın en bu- ı kavgal:m holle ve ınsanlıgın ıaglıgına Fransız Büyük Elçisi ve Büyük Bri-• rinin mUştereken hareket edecekleri an- rilmektedir. B. Roje, Antakyaya gider. 
yük endüstri ıefidir. Ele~tro .~ü~s .. '·e lhizmet ede~ilecck . nraşt~malara en bü- tanyn maslahatgüzarı tarafındıın on !aşılmaktadır. ken Suriye başvekili tarafından kendisi· 
Sellüloz konsorsiyomunun dırektorudur .. yuk ehemmıyct verılecektır. --11CJıı:ı:ıı--""'"'?!!!_, ___ .,.-=------1111-----------• ne Şamda bir öğle ziyafeti verilmiştir.Zi· 

spanya asileri 
Cümhuriyetçilerin şiddetli 

cumlari yle karşılaşıyorlar 
h .. ı·-

k t t e ' yafet esnasında Hatayı alakadar eder a_ an e ız·m ::~~~::in görlişüldl'"'.i tahmin edil-

Olimpiyatların 2ci günü Arap kongresi 
IST A!'IBUL. 8 ( TELEFO~LA ) 

Arap kongre•i Lübnanda açılmıştır. 
1 ik incilik, 2 üçüncülük aldık. Umumi tas-

MadriJ, 6 (ö.R) - Madridin şimali lenmiştir. Ademi müdahalenin şimd;!ti •r [ k · s• ı-ı · h t• 
ı;arbisinde §ehir civarında nasyonalistler halinin kaba ve gülünçlüğünden bahse- nıTte dördüncü ge me feyiz Jr JCaz eye J 
tarafından yapılan hücum neticesiz kal- dilmiştir.Bazı hatipler travayist partisi- Bükreş 8 (Hususi) - Bugün 8 inci ı dördüncü, Bulgaristan beşinci geldiler. c "tt• 
mıştır. Asiler cümhuriyetçilerin tiddetli 'lin fapanyol cümlıuriyetçilerinc silah Balkan atletizm oliınpiyatlarına Kral Ikinci gün neticesi tasnifinde ba~ta 74 enevreye gı ) 
hücumlarına çarpmışlardır. Cümhuriyet- 1öndennek için bir iane defteri açmasını Karo! stadında devam edildi. Necdet puanla Yunanistan, 56 puıuıla Romanya IST ANBCL, 8 ( TELEFONLA ) _ 
çiler ilk hücum üzerine sol cenaha doğ- .>ile teklif etmişlerdir. bir ikincilik kazandı. 400 metrede de gelmektedir. Yugoslavya üçüncü, Tür- Hicaz _ Necit hükümetinin Londro eefi 
ru çekilmiş iseler de sonra mukabil ta- FRANSA iSPANYAYA SiLAH üçünoü olduk. Balkan milletleri ara- kiye dördüncü, Bulgaristan heşincidir. ri Hafız Vehbinin riyasetinde bir heye! 
arruza geçerek asileri cFransızlar lcöp- MI GöNDERJYOR.. sında yapılan 800, 400, 200, 100 metre Olimpiyatların üçüncü günü 12 Ey- Filistinin taksimini ve Em;r Abdullnhın 
rüsü >üzerindeki mevkilerine atmışlar- Roma, 8 (ö.R) - Marsilyada çıkan rölede Romanya birinci, Yunanistan 1 ıuı pazar sanı 14 de yine Kral Karo! Filistm tahtına getirilmesi hakkındak 
dır. Buradaki cümhuriyet kuvetleri de cMatin> gazetesi Fransanın ispanyada ilimci, Türkiye üçüncü, Yugoslavya ,stadında olacaktır. kararı protesto etmek üzere C nevrey• 
mukabil harekete iştiıak ederek düşma· cümhuriyetçiler lehinde gizli müdahale- !•----................... ------~-------------- -

1 
gibn ., r. 

na a~ır zayiat verdirmişlerdir. !erinden bahsetmektedir. Görünüşte bir Belçika parlamentosunda 
Londra, 8 (ö.R) - Trade • unions- cenubi Amerika limanı için mütemadiyen 

---•·---
~ 

• !ar (işçi teşkilatı) kongresinde Alm.anyalyükleti~en silah ve mühimmat h~kikatte B. v Zeeland ziyafet 
Paris. 8 (Ö.R) - Burada bulunan Leh ve ltalyanın ispanyada Franko lehmde· ı Valenuya ve Barselona göndenlmekt~- • 

hariciye nazırı B. Bek şerefine hariciye ki müdahalelerini kaydederek lspanyol 1 dir. Gazete Fransanın ispanyaya bu sı· Br:.iksol, 8 (ö.R) _ Milli Bankadan 
llazırı B. Bek tarafından bir akşam zi- cümhuriyetçileri lehindeki silah ambargo- liıh sevkiyatını durdurmasını istemekte· aldığı paralaı· dolayısiyle başvekil aley-

veraı k'4 uarı 
z·varet edenler 

Yafetl verilmiştir. Yarın Leh sefaretin- sunun kaldırılmasını istiyen nutuklar oöy- dir. hinde yapılan ithamlar üzerine içtiınaa Evvelki geceye kadar lzmire gcler 
de bütün nazırların iştirak ed~cekleri ı--------------..---..-----.....,,....-.....,,....,-,,,.. _ _,,,,...,,,="' davet edilen mebuslar meclisinin fov- yolcuların yekünu 8645 4 idi, Dün &elen 

bugün de devam etmiştir. Ruznnmede 
yazılı noktaların ikmaline kadar devam 
edecektir. 

bir kabul resmi yapılacaktır. s k ı·d ---
0

--~ ziyaretçilerle bu rakl:am 113 bine çık· 
·a a e içtimaı dün akşam yapılmış, B. V ' t • 

---ili--- ovye aı V z ı I\.Cnsey ıc, lfflQl mııtır. Şimdiye kadar fuarı ziyaret eden· 
Vı.ndsor Du"'ku·· an eeandkcndinimüdafaaedcrek 1 b 

M drid 8 (ö R Is d l !er 3 3 714 7 dir. Dünkü ziyareıç; er ~ hücumların hükümeti zayıf diqürmek n , · ) - panya e egesi 
,.. '-- d f ı· I •ı·ıı ti C · ı· k · · yel<Urıa d~hil deı;_ • • 118 • 'd• , u1a~a ına dayandığını, kendisinin işba. sı a ıy ~ J.\' ı c er emıye ı onseyırun ----•---

H'IQCarıstana gı ıyor verd ı" . ~ına geldiği tarihtenberi bankadan pa- içtimaına riynsot edecek olnn B. Juan E 
Viyana, 8 {A.A) -Vindsor Dükü Ma- Italyaya llrı·ncı· bı"r nota alrı iN • c h k t ·-•0 tir" ge gecesı " ra adığını, ancak bundan evvelki za- egrı enevreye are e e....._ • 

caristana gitmek üzere Villach'dan ay- • ı ~o.3 da 
rılmıştır. Paris, 8 (Ö.R) - Akdenizde batırılan arasında diplomatik münasebetlerin in- !11B~a aıt olmak ilzere direktörler kasa- Paris, 8 {ö.R) - Tahmin edildiğine Cumart i gecesi saat " O Hnlke-

Sovyet vapurları etrafında çıkan Rus • kıtaından bahsedilmiş ise de şimdilik sın an hissesin! çektiğini söylemiş ve iş göre Milletler Cemiyeti Konseyi 10 Ey- vi bahçesinde, Izmir lisesinden yetişen 
----'~""---

Sov yet R us ya 

ve ltaly a 
Londra, 8 (Ö.R) - Sabahki içtimaın

da kabinenin Akdenlz konferansının ne 
olursa olsun içtimama karar verdiği tah
trin edilmektedir. Gazeteler de hükü
"'•te bunu ta,•siye ediyorlar. Muhafa
Zakar ~Times> diyor ki bazı devletler 
konferansa istiraki redd~tseler bile iş
tiraki kabul . etmiş bulunan devletlerin 
kendi harp gemileri vasıtasiyle ticari 
SCY:tüscferi himaye i~in tedbirlere karar 
Vtrmek haklarını inkiir edemezler.> 

Lıberal cNevs Chronicle> Akdenizde 
her &Ün vukua gelen korsanlık hareket
lerire I ~ilterenin nihayet vermek ka
r;. Tnda oldu~unu ve Rusyanın güç va-
21l'ety!~ ltillya tdr0~ınU~n ynpılan t:ıvi
kin de bu kararı dcğlştirmiyeceğini kay
d<'di:vor. Azi!nli bir hareket hattını lü
zunııu gôren bu gazete Fransa ve Ingil
tcrcnin enerji göstereceklerini ümit edi
}'or. 

Sosya' .-t cDaily Hcrald• da Rusya -
ltalya ihtiliifında vaziyet almanın şiın
d<!i't Ingi!tcrcye ait olmadığını, mesele
nin korsan hareketlerine bir nilıayet ver
~~ktcn. ibaret olduğunu ve daima iş bir-
ğı halınde olan Ingiltere ve Fransanın 

~inıle hareket edeceklerini yazıyor. 

:tnlyan hadisesi münasebetiyle Roma bunun da hususiyle gelmiyeceği anlaşıl- başından çekilmoğe hazır olduğunu, hu-j lül sabahı Cenevrede açılacak ve ayni. Jcr cemıyetı tzrafından hazırlanan cEgı 
zur ile bunu yapabileceğin: ve mccli- gün öğleden sonra Nyon Akdeniz kon-!gecesi• yaşnr"1caktır. E,'!e gecesi müs-

Sovyet maslahatgüzarı Italyan hükü
metine ikinci bir nota vererek birinci 

notaya verilen cevabı hükümetinin 
memnuniyet verici telakki etmediğini bu 

mıştır. • 1 ak F k 1 1 
Rusyanın Romaya gönderdiği nota- sın sempatisini muhafaza edeceğine emin , fcransı mesaisine başlıyac tır. a at 

1 

!esna eğ ence er içinde geçecektir. Gen~ 
bulunduğunu söylemış' tir, Ekseriyet ta-1 Italyan - Sovyet hadiseleri üzerine bu Ege çocukları bu gece için müstesna bu dan ne Fransa, ne de Ingiltereyi önce- 1 

den haberdar etmiş olmaması Romada ~ında~ başvekil ayakta ve hararetli 1 fahminin tahakkuk etmemesi ihtimali 
1
. program hnzırlamışlardır. Milli oyunlaı 

sükünet husule getirmiştir. Eğer Rus- bır şekılde alkışlanmıştır. Müzakere, daima mevcuttur. ve şarkılar başta gelmektedir. 

:~~;;~~ b~l-;ii:'.~~:r.ta::~:i ::~:a~~ ~:m~r::s::ı. ~~1!~: ~:~~:kh~:::~ M .......... a······n······ı··s·····a········ ~K········u······r· · · · ·ı·· · ·u··· · · ·ı .. ·u···· · ··ş··········· ···· · ··· ··a······Y·· ····r···· ·a····· ·m········ı .. 
yan hariciye nezareti taraf".'d~ .tetkik I ti bunu tahammül edilmez bir suikast 
edilmektcdır. Ortaya yem hıçbır un- sayacakmış ... Bunun böyle olmamasın
sur çı'rnrınadığı ve cevap verilmiyeceği dan dolayı Italyan gazeteleri memnunl-

ka;•dcdiliyor. Italya ile Sovyet Rusya yellerini bildirmişlerdir. B k • ı • • • d h ı • ı e f 
~· .//?/7ZTL=rzzr/LllLTLLL/./.U/"L«/C/Qf,az;:uAUl2ll• aşve ı ımızın e uzur arı e çı te 

Ozel Y usuf Riza A NA ve ir Bayram halinde kutlulandı 
İLK okulu direktörlüğünden : Manisa, 9 (Yeni ,\sır) - Manisa bu- bütün yenilC'jtirilcn Halkevini ve ln~alı ıiçinden geçerek Halhvini teşrif ve ha .. 

ANA ve iLK lns1mlar için talebe kaydına 

itibaren başlanacaktır. 

b'.r Eylôlden 

Müracaat saatleri: Her c:::ı aa-=.h dokuzdan en yediye 

kadarc!ır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon : 2914 

Not: Uzak ıemtlerden çocukları mektebe götürüp getir· 

mek İçin huıuıi otobüsleri vardır. 
1 ı:; 

gün iki ~ram birden yapıyor. Biri kur- tamamlanm~k i:zere olan Parti binasını bihalde bulu 1 d B d . • nmu: aı ır. un an sonra 
tuluşunun on be~inci yıldönümü bayra· tctkık etnu~ ve bundan sonra vali kona.- Tüm kararo·h dah T'" 1;· 

~ ..,a ını \'e a sonra ur ·ı· 
mı. diğeri bu kuıtuluşunun en önde gelen, ğını teşrif buyurmuşlaıdır.. Saat 14 te yede Ank"ra t d h. d .... a a yum ve ıpo ıomunun 
iimillerinden obn başbakan lnönünün Vali konağından )'ilnbnnda Kültür ha- lıir c·i olac k l l ,. v a. o an spor a anını gezmış-
Manisayı ziyareti bayramı.Do.ha sabahtan !:anı, kolordu ve Tüm komutanları ol- ı'l•rclir Ba•vcl"ılı'mız· u · d ·· d .. · ~ , ••ıaruJa avucu a ge .. 
kurıuluş bayramını bahtiy;ırlığının en duğu halde çocuk balıçesbi İn~a halin· ı tirdiği eserlerden dolayı Vali Lütfü Kır• 
büyük saadeti içinde kutlulamağa ba1lı· de ohın Kız enstitüsünü ve in~'1tı hitıni~ 1 dara mükerreren takdiılerini beyan ve 
yan halkımız cümhuriyet caddesinde ve bulunan Hastaneyi gezen başbakanımız bu faaliyetin diğer vilayetler içın umu• 
Şehiılikte yapılan merasimden eonra Atatürk bulvarını takiben bu bulvar üze- m· imtisal olması temenniyatında bulurı
lamet luönü~ü istikbale gitmişlerdir. rinde yakında İnp.sına başlanacak olan duklarını bildirmi~lcrd ir. Bundan ıonra 

Saat on ikide Manisaya ayale basan Kütüphane, sinema ve otel yerlerini gör- Ba~bakanımız on binlerce halkın candaa 
BA§b akan otomobile binmiyeıek on bin .. dükten ıonra Muradiye camiini asarı ati· saygı ve acvgi tczahüıatı aıasında At> 
!erce halkın nihayet.siz •evı;i ve ıaygı te- ka müzesini ve eoki kütüphaneyi ve Mo- karaya hareket bu urmu !ardır. 

\a:r.z:sz:zzzz:zzıız:m•••••••••••• .. ••••••• zahüratı arasında Halkevine aiderck büa- ris Şinaıi hıt.1taneaini ıczmi}ler, çarp Y FERiT A.K.'!IT 
111 - -c - o - - - ~uuua m~ft.dU LUUTIU.,"1\1. 1 - ONU SEKlZlNCİ S.\HlFEDE -...... --------------~---~--------~-=-------..::...:..:;::;.:;;;:_ ___ ...,;~;...-----------------~---·:._:•:._-::_.:-:::":....:"'::"'~'!!m~t;>aretler Vl.Dtı .• Bir al .. ın .... L- I_. ı ·-

11 eı:e rek: k .ı f. 
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er 9 Eylfılde · 
ha ı arı 
Yazan: Eczncı Kemal AKTAŞ 

Bundan 15 ene eV'. elki 9 eylulde 
çok garip bir hadise olmuştu. Rumlar

aan bir dostum ,·ardı. o zamanın fikri
ne göre bana dainııı müstevlilerin çok 

kuvvetli olduğundan. Afyonkarahisarı 
cephesinin beton siperlerle takviye edil-

aiğinden. Osmanlı hükümeti varken An-

z 

• • 
•• .. 
• • 
• 1 

•• 

, ... .. 
• • 
• • 
•• 
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9 EYLOL PERŞEMBE 1937 .. 
es suw suıs:u c ff 1 

1 
GAZETEMİZ 

ÇIKMIYACAK 
Ku,rtuluş bayramı günU tertip ve 

tahrir heyetimiz çalışmadı ~ ından 

yarınki cuma günü, diğer :ırkadaş
lnrımız gibi <Yeni Asır> da çıkmı-
yacaktır. 

C:ZZZZ-L7.Z-LZZZZ?~.7~ 

karadakilerin bu işte muvaffak olamıya- • • 

E~::;:~~::;:;:.:ı:~::::~~ Hal evi Uçüncü umumi müfe tişr mıntakas 
~:~ti~":in:~~: :~~n::ra~.u::: v . l r muhteliti dün gece şehrimize geldi 

ANKARA RADYOSU 
öğle neşriyatı 

12.30 -12.50 Muhtelif plak neşriyatı 
12.50 - 13.15 Plak: Türk musikisi n 

halk ~lan 
l 3.1 S - l 3. 30 Dahili ve harici haberle.._ 

rek. bir daha Jzmirc gelmeleri için iki ı enı ça ışma 1 aa-
::::.:.:u:.:;~~;;1..,~~!';!t"";.: liyetine başlıyor lstanbul ve Ankara muhtelitleri yarın geliyor. s ... 
bür yuvarlandıkça dostumun gürültüden Yaz tatili münasebetiyle komite üye- Mühim kars, ıla~maları takip edeceğiz . :~:~~: :::~~ ~:r~~u:~~s~ ::ş~~;~tııar• 

Akşam n~riyatı 

\ulaklan rahJtsız olmu~ olacak ki Mani- }erinin bir kısmı muvakkaten Izmirden T kıları {Makbule ve a~kadaşları) 
aanın istirdadı sıralannda bana ae)mi.. ıld kl . . H lk . I 1. ı· Dün akşa::n üçüncü umumi müfettiş- Bu müsabakalar jçin Izmlrden ayrı- da hazır bulunacaklardır. 

• ,. ayr ı arı ıçın a evı aa ıye ı yavaş· lik uh . Afy . . d d 19.30 - 19.45 Saat nyarı ve Arpça net' 
nereye saklanacağını soruyordu. Hic; ce- lamıştı. Idarc he, eti S/9f.)37 tarihinde- . m telit futbol takımı on yoluy- lan sporeular genç muhtelit takım kad- üç ş.ehir maçları hakkın a şu avet- riyat 

vap vermedim. 9 EylUlün büyüklüğü- ki fevkalade toplantısında esl.-isi gibl ı le şehrimize gelmiş ve Basmahane istas- rosu. Als:ıncak.tan :M~zaHer, Mehmet, nnmeyı aldık: 19.45 - 20. 15 Türk musikisi ve halk far-
nü her .sene kutlularlten bu doktor arka- her hafta cuma günleri ve komitelerin yonunda hararetle istikbal edihnişlerdir. Fcthı, Saını, Ilyas, Ne3at. 10 Eylu] cuma günil Bandırma yoluy- kılan (Hikmet Rıza ve arkadaı· 
ÖaFIU dÜ§Ünürüm. 9 eylw yalnız iz- de evvelce seçtikleri günlerde toplan- Şehlrler arası futbol müsabakalari 11 'O~ktan Necdet, Mustafa, Kemal. le Islanhul muhtelit tak_ım kadrosu saat lnn) 
mirin -kurtuluı günü değil. bütün Türk tılarma başlamaları l:ararlnştmlmıştır. EylCtl cumartesi günü başlıyacaktır, Cu- Doganspordan !rfa.n, .ı:.te§ten .Şeref, 16 otuzda Basmahane ıstasyonuna gel- 20. 15 - 20.30 KSLJm Nami Duru: Ter-
milletinin rüıdünü bir kere daha dünya- 1 - Bayrnk sevgisini kuvvetlendir- martesi günü saat on beste ilk maç Iz- Ömer, Yamanlardan Ismail ve Hida.yet. miş bullmacaktır. biye 

k • . b' . .. • b ka 1 • uh 1. k . 1 .. .. .. Bu futbolcular 11 EylQl cumartesı ve B .. Ig h ~ı b"T' sporcuların \re • ya isbat ettiği gündür. 9 cylUlü k\ıtlu- me ıçın il' pıyes ve şur müsa a sı ınır genç m te ıt ta ımıy e uçuncu .. . d fu o eye ag ı u un 0.30 - 2 LOO Plakla dans musiki.si. 

1 1! ·_ıu.. b" . .::ı.. d Ata- açlıma~ına, okul öğrencileri arasında I umumi müfettişlik takımı arasında ya- 12 Eylıll pazar ~unlerı saat 14·30 a t- idarecilerin ve A B muhtclitini teşkil 2 r .00 - 2 r .15 AJ'ana haberleri 
a.rııoen a nyarun en u>' ~ a amı .. .. . . • 1 bol levazunları ile beraber Alsancak sta-

türkün epiz kudretini da.ha iyi anlıya- ~a_Pılac:k .. şı1: musabak~~ınd? bırıncı, l pılacal..1.ır, dında hazır bulunacaklardır. e~~n !ut bolcu la~ Ista.nbullu kardeşle- 21. 15 - 21,5 5Stüdyo salon oskestrası 
, y UI A .... ~:-'-- .. y ikinci, uçuncu .olanlara munasıp kıymet- Ikinci maç aynl gün 16 30 da Anka- rını karşılamak uzere saat 16 da Basma- 1 - Moussergsky Spaniche Tan , 

rurL ap.&m u ............. umuz. a~- . 
1 

. . • _ 't.- : (A) muhtelit takım kndrosu: Alsan- . 
1 _ 1.... Tr: L mili ü" y d te hediye er verilmesıne, pıyes JD.US81Ja- 1 ra ve Istanbul muhtclitlerı arasında ya- ktan H"lmi, Al' En "'U',_1_1__ D hane ıstasyonunda bulunma arı... 2 - Mascagni Cavelliria Rusti· 

sın n .... )' urııo e • •• aşa.sın or u· . . . . ı ca ı ı, ver, .lliUIJU, o-
kasına :ıştirakuı scrb~st olmasına ve pı-tpılacakbr. ~ 2 - :A.•rni ...::'- Afyon voluyle Anka~ 

ınu.z... gan. J ·- ı; ı.uı J 

_ ,y~si inti~.a~ c?,ilecek b~rin~iye 2~ ikin- 12 EylCtl pazar günU saat 15 de Izmir üçoktan: Adil, Sait. .ra muhtelltirii teşkil eden muhtelit ta-

~ 
cıye 15, uçuncuye beş lira ıkramıye ve· ,genç muhteliti üçüncü umum1 nıüfetfi .. _ D ğ d . Hakk F t F th" kım kadrosu da .saat 20.30 da Basma-

B O R S A 

' 

ilm · bwıl k 15 b" · . t -r o anspor an. ı, ua , e ı, 
r esıne, arın en ço ırıncı e.i-ı lik muhtelit takuniyle revanş nıilsaba- Mehmet. hane istasyonuna · gelmiş bulunacaktır. 

_ rine _kadar ~evin: gön~erilmesine, kasını yapacak, ay~ gün saat lG.30 da At!?§ten: Adnan, Nurullah, Yam.anlar- Yukarıda sözü geçen bölgeye bağlı 
Mik.dar Alıcı Fitt bu pıyes ve şıınn Cümhuny~t. bayra·,Istanbul Imıir muhtelitleri karşılaşacak- dan Hikmet... bülün sporcu arkadaşlann saat yirmide 

OZOM mında Halkevi Salonunda. temsiline, lardır. H Ey!Ul sah günü saat 16.30 da Bu futbolcular da 12 EylUl pazar ve Ankaralı sporcu]an karşılamak üzere 
263 A. R. Ozümcü 15.2S 17.50 2 - Tarih kurultayına Halkcveml- Ankara - hmir muhtelltlcri maçı yapı- 14 Eylül salı günleri saat 16 da futbol Basmahane lsta.c;yonunda hazır bulwı-
209 K. Taner 15.25 18.75 izi temsil etmek iirere tarih öğretmeni lacaktır. Jevazımlan ile beraber Alsancak stadm- malan. 
J 21 M. j. Taranto 18. ı 1.50 bir arkadaşın gönd rilnıesine. •••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:: ;~~a~encuya :::
13 ~::s0 ıe:c:-g!:~k;;ij~~:::i~\!;:b~cr~: lngiliz İş adamları Köy 

41 Albayrak 18.50 19. mi~. 

30 s. Bayezit 
+9 j . Kohen 

10 B~k.çi 

16.50 
13.50 

18.50 
18. Halkevinde konser Uzümvelncir mübayaası 

ikinci Teşrin ayında 
Muallim mektebi 

cana. 
3 - Malvezzi Fior d' Andalwia 
4 - Mozart Lucia Silla 

21. 5 5 - 2 2.00 Yarınki progr~ ve istik
lal ma111 

Avrupa istasyonlarından bu 
akşam dinlenebilecek 

se~k~n program 
SENFONiLER: 
23 VarJOva: Fitclbergin idaıesir.dc 

senfonik kon.<ıcr (Hacndel, Chabreer, 
Ferruccio) 

HAFtF KONSERLER: 
7. l O Berlin kısa dalgası: Hnfif musiki 

(8. 15 Devamı). 9.20 Paris kısa dalgası: 
Plak 5.45: Keza. 10.30: Keza. 11.5ôı 

l5 M. Arditi 

63 S. Oktenc 
9 Alyoti bira 

8 Ş. Bencuya 
934 Yek\ın 

38448 Eskiyekun 

17.50 
14.50 
12.50 
16. 

18.50 9/ 9 /93 7 tarihine rastlıynn güzel lzmi-
15.50 Jrimiı;in kurtuluı günü akşamı Halkcvin-
18. de, Kar ıynka Sağır, Dilsiz ve Körler 
16. f müessesesi tarafından saaı 2 1 de bir kon-
14. 50 'ser verilecektir. Dokuz kişiden mürek· 

için temaslarına 
dün de devam ettiler 

acıfacak Keza 13: Keza. 
' l 3 Bertin kısa dalgası: Hafif' musiki 

,39 3&2 Umumi yekfuı • 

JNClR 

j 4.50 
kep olan bu konser he) etinin nşağıdo. 
yazılı olan seçilmi, parçalannı dinleme
ee bütün vatanda~lar davetlidirler. 

1 - La somnambil: Mozart 

Kızılçull ıu.lakl köy muallim mektc- ( I ,, l 5 • • D . ) t 3 ı o s·,,_ k 
b

. d d 1 1 . . . "'· .. evamı . . UKre§ an-
ın e e:ı;s e~e i qncı teşrın ayının ilk şık maırilü plil.:ları. 14. 1 5 Pariıı klSll dal· 

günü .~şlanacaktır.. Talebe ~ayıt ve 
1 
ga~ı: Lilleden konser m&1i. f 4!'.H Bük· 

.. . kabuluru:ı başlanmıştır. Il.·Iektebm ~ıra- 1 re .. · Eğlenceli plak musikisi l 5 Paris kı- · 
ınısüiz i} fileıninin maruf ~iyctle- gormck arz.usuyle §ehrınuze gelen bu . . . . . ... . · 

Mikda.r • Alıcı Fiat 
2 - Fi,.aronun düğ~nü: Mo:ı:"rt 
3 - Triyolar 

:rindm, tanınmış bir kooperatif heyeti i~ adamları dün piyasada dolaşarak ha- lan sıpan.~ edılmiştır. Bttnlar sanat

1 

sa dalgası: Renncsden konser nakli. 16. 
Uzüm ve incir maddeleri üzerine mu- zı firmalarla temasa geç~er ve ken- okulu ntelyesinde yapılacaktır. 30 Paris kısa 'dalgaSı: Orkr-.st:ra, ıarkı, Pt· 
.mele yapmak üzere §clırimize gelmiş- dilerine nümune hnzır{anmasınt ıica et- Mektebin çelıresi tamamen değişecek, yano. 18 Varşova: Hafif musiki. 16.3S 
}erdir. Bu heyetin gayeSt, son u:man- ınişlerdir, Arzuları derhal yerine geti- su ve elektrik Ilıtiyaçl:ırı hususi terti- Roma kısa dalcası : Orkestra, soprıı.n. 18. 
Inrdıı sağlam esaslara bağlanan Türkl- rilmiştir. batla temin edilecektir. Kollej çiftliği- 45 Berün kısa. dalgrun: Kar! Lovenin BaJ. 

1t58 A. H. Nazlı 
498 lzz ve Ali 
. 4~ 2 F. Solari 

279 M. j. Taranto 
146 Alyoti biraderler. 

137 S.fakili 
12 3 A. Muhtar 
166 Ş. Remzi 
9 2 Ş. Riza hnl. 
50 H. Şeşbeş 
32 Tüstşü ile ti. 

3029 Yekiıo 

7. 16. 

8. 11. 
7. ıs . 
6.15 6.75 
7. 9.20 
8. 8. 

10. 10. 
10.37 I0.37 

6. 1. 
8 .50 9.50 

7.50 7.50 

'35751 Eski yeklın 
~8786 Umumi yekıin 

Cinsi 
ç. O. N. 

c c 
7 
8 

Fiat 
14.50 15. 
15.25 15.75 

c 
c. c 

.c c 

Kilo 

9 16.75 
10 18. 
ti 21.50 

7..EYTINY ACI 
Ahcı Fiat 

r 7.25 
19. 
22.50 

4 - Oç solo 

ye - Ingiltere ticaretinin inkiŞafını te· Türkiye - IngiJtere ticaretinin inkişafı nin bitişiğindeki arazi de satın alınarak l~d.larından. 20 Uypzig eğlenceli mu· ' 

Ş •• h ı· ••} •• min için memleketimizden kabil olduf,ru için çalıc::ın bir kısım ihracat tacirlerinin mektebin çiftliğine ilave edilecektir. sıkı. ı0.25 P.eşle : Radyo salo~ ~rkes· 
Up e 1 0 Uffi !kadar do.ha fazla mübayaatla bulunmak- bu .te\•atla yaptıkları komışcınlardan iyi tra~ı. 21 Berlın Tnsa. dal~ası: Duyu~ as· 

Balçovada oturan T nhir kızı Hatice is-

1 

tır. Bittabi bunun mukabilinde Ingil- neticeler elde edll~ceği şüphesizdir. 8 A R TUR EL kerı bando. 2 ;·
2
1 O Uypzıg: Orkestra. te-

• d b' L-d el'-· h t d ı k tim" daha f--1- 1 ~~ ·· ı· tl • d · dilik t l • • • nor, sopran. - ,25 Prag kısa dalga.su mm e ır ıro.a ın cvy ıı.ı gece ansızın as- ere en mem c e ıze iU.Ul ma uzum ın erın e şım nı.evcu o an 
1 k · h · k l "th 1· "ümk" 1 ktı f kın bal dilın · 1 ılro kta u•• •• k Orkestra (Shumann, V ngner). 23 Bük.-ta anam emrazı ııanye astanesıne il - l a 1 m un o aca r. ar anse c esme ça 1Ş a. - zum . . . 

d 1 d h ·· 1 · · H t J ·ıı rede ·· t ta 1 dır I ·ı· 1 ı1 b lmil 1 ·· .. U fUm U rq: Lokantadan musikı naklı. 23.15 Ro-ın mı~. ora a ııynta goz erını yum- eye , ngı e muesses op ncı ar · ngı ı;ı; a ıc arı, eyne e uzum • 
k "d" k l j ma: Varyete n"'•riyatı. 23 30 Ulypz•"' uştur ·oopcratifinin mu urü Mr. Brown'ın re o tcsini ve mahsulümUzün nefasetini l "'th l • J -... · ... 

m Bu ~lüm şüpheli görüldüğünden dün riyasetindedirler. Mnnçesterde Whole nazarı fübare alarak fiat hususunda bir ma a ane erınae Eğlenceli halk havalan 

adliyece otopsi yaptırılmışbr. Haticenin sale koopcr:ıtif şirketi müdüril W. T. az fedakarlık yapmalarına intizar edili- tetkikat yaptı OPERALAR, OPERETLER: 
ihtikanı -elemi dimıığiden öldüğü anlaııl· Cnrdinal, Iskoçya Whole sale kooperatif yor. Iktısat Vekaleti sfyast müsteşan Bay 9.30 Berlin kısa dalgası: Vagnerin 

f mıştır. şirketi direktörü D. Caıneron 'I1ıompson, B~ firmalar satıcısı yalnız Türkiye olan Ali Riza Türel dün sabah refakatinde cMeistenıingeı Von Nürenberg> nun Si· 
..,.. ayni şirketin menajeri C. Dcnholm, incır mahsulü üzerine gelecek seneler Tur"' kofı• v .. .. k d' ktö' l . beria operası. 22.1 O Peste: Sopran tara-. ., e uzum urumu ıre r erı 

S hl ld • Northampton Whole sale kooperatif şir- içın vasi muameleler yapmak arzusun- b l d v hald .. .. k . fmdan opera havalan. 16.30 Roma kısa ey ya ar g e 1 keti mümessili Leit a Law ve Mançestcr dadırhr. Kcndilcrl dün ö]ğeden sonra ~ un ug~ e uzum urumun un ıma- dalgası: Ciordans Soprnn taraf ındn O~· 
D.. B . . 1 R d •- 196 koo if' sul "d ahhası L. • l B ilk B • Jathanelerıni gezmiş ve ölğeye kadar h J 22 1 O p \' d" . (Al un rıonı vapuruy e o os ... n peraf ı nıe mu ür ve mur ıı.ıarı zıyaret etmiş er, üy· rıtanya ra ava arı. . ~le: er mın • 

turist gelmiştir. Bunların 150 si transit G. H. ıvı:eadc'da gelenler arasındadır. pavyonunda bir müddet meşgul olmuş- kurumda meşgul olmuştur. Öğleden DA) operası. 22 Milano: Bellinin cNor· 
yolcudur .. 46 kişi npurdoın çıkarak otel· üzüm ve incir üzerine büyük işler lardır. sonra Türkofise giderek iktısadl işlerle ma> operası. 23.05: Pra(T lcıaa dalgaaı:t 
ı~~d~~m~~~~ A~~n~ on~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m·ul~mu~~ ~eretm~~ 

5 - iki operet 

dörtTiirkvamndaşıvardır. B. İhsan Pınar B. İsmail Hakkı --·• ODA MUStKISt 

ALiVRE 
Turistler aelecek 19.15 Peşte: Kuartet konseri. 

T "' k AJ Maliye Vekaleti muhasebat umum Şehrirr :zde bulunan ilk tedrisat umum O · R Si ALL 
UT • man kI I • clcf müdüril B. Ismail Hakkı dün de mek- Bu ayın son haftası içinde limanımıza E T . ER: . 

15000 
10000 
10000 
.10000 
,ooo 

H. Sii2.men 
j. Kohen 
F. Ata o. 

ö. Muharrem 
Taliof A. Mulla 

ZAH1RE 
Mikdar CDıai 

,1473 çuval Buğday 
4 Vagon Arpa 

35 Çuval Nohat 
50 Balya Pamuk 

33 
35 
35 
33 
33 

F'aat 

33 müdilrü ve es-· :anır tercfon Bay Ih- t :~1 • af da tkikl . seyyah vapUiları gelecektir. Bir Ingi- 15.15 Rerlın bsa dalgası: Pıyano so-
35 kl • • P m''"'"'n .. n sehr· · e g lm' ı:M ep <r'en etr ın te er )apmıştır. tl (B h ) ı - .,O K h san ınar ~ '"' · uruz e ışı..u. li . kaf .. . na arı eet oven . '· J : oro ava· 
35 eartngl Bay ~wa hoş geldiniz deriz. B.k~ Hakkı bugün Ankarnya döne- zl turkıst 24ılesi nyınkala24akunde Iı.ınıre lan. 20: Bükre~: Stokovskinin cscrle-

ce tir. ge ece ve saat c tır. Ayın . • 
3 3 Türkiye - Almanya klearing muahe- "'- 26 d 2~000 t Iuk Al b dral rınden plaklar. 2 1 Varşova: Kemıın re· 

B ı d 1 
,.1.. sın a :ı on man an ı . . . . 

32 desinin metni hakkında diln de şehri- irini yara a 1 ar M A H K u" M J y E T Mil Woehe vaputiy le 600 Alman, Ingiliz, sıtalı ( F antezı parça1ar). 2 1.40 PrnG 
mizdeki alakadarlara malUınat gelme- B 1 'k h 

1 
k . S<'l dalgası: Sarkılar. 22.05: Prng kı 

• t• ö~· ·ı.J· v • ·· T'' k D la 1 ku d Kantar knw d T '~a] d D .. K 1 h" • d e çı ·a seyya 1 ge ece tir. Ayın 29 un- d l Ki •. · aı· {F'b.h) 

5.50 6.25 
4. 

5.375 5.625 
42. 

ın:ış ır. grenı uıgıne gore ur mu- o p ı yu a cı so gın a oro ı a ag ızı ca na ıyesm e d b' I l • k r·ı . 
1 

. a gası: nnnet rcsıt ı ı ı . 
~ı.ı. __ h ü · ft"~~ Alman b' -tft-~ft '"~d' · lm t lI k Cül - 1 1. l'd . E . . a ır ta yan tunst a ı esı ge ecektır. r~ eye cumaı-tesı ~mı - ır yar~ ..... Uil ıscsı o uş ur. C!Ill· ·arısı sum e .r".ayın va ı csı · ınıneyı JTI DANS MUSlKtSl: 
yadan Istanbula dönecek, yakın bir ih- şinli Ömer oğlu sucu Abdullah, Izmirli yıı~alıyan bekçi tbrahim Etem, ağu ce- KA ZA l9.03: Bükrcı (Dünün ve bugünün 
timalle, pazar günü anlaşmanın metni Mustafa oğlu Bil.fili ağır suretle yaralı- zada bir yıl üç ay ve sekiz gün hapse valslarından). 22.05 Vatşova. 23.30l 
ilnn edilecektir. yarak k:ıçnı~crtır. mahkum edilmiı;tir. Çorakknpıda şoför Ali oğlu Mehmet, Stutgart. L.aypzig 

idaresindeki kamyonu Murat oğlu Ali- 19.30 Roma kısa dalgası: Arapça. 
ye çarptırarak yaraladığından yakalan- Türl:c;e ve Rumca musikili ve sözlü net· 

TAYYARE SiNEMASI 
mıştır. 

ri ,. 

Birinci 
SINIF SAATTiR 

..., ,,. .... >r ... • • . ~-..- . . . . , ... .• .. ' _,,.. •• ~ 

BlRAY SOREN YAZ TATIUNDENSONRA 

16 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ 
KAPILARINI SAYIN MOŞTERıLERtNE AÇIYOR 

T A y y A R E s 1 N E M A s 1 
Dr1nya sinemacılığının hazırladığı yüzlerce filim içinden seçilerek Türkiye lçin :ılınmış lilimler arasından, İzmir h::ılkmın sevdiği artistleri ve beğen
diği mevzuları itina ile ayımu~ır ... Bu !ilimleri çQk beğeneceğinize inanırız .. Umıtmıyacağınız tarlh : 

16 EYLÜL 1 9 3 7 PERŞEMBE 

T. C. 
Devlet DemiryoHarı 

idaresinin kul~andığt saat 

~ 

ınhş yeti : MORENO O. GABA Y Yolbedesten se 
M • 
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Meraklı bilgiler 
rzz7.77J.Z7.XZ7.X7..TJ..7.ZZZZT.LZY..7Tf.A 

Talihli bir Eşek 
Yugo lav)• C:.ı Yogodinn adındaki 

ufok bir knsabadn, talih kuşu bir eşeğin 
başına konmustur. Bakın nnsıl olmuş: 

Bir Hikaye 
,.,,. I 

Bir gün üç arkadaş kasabanın knhvesin-
de otururlarken, İçeriye piyango biletle- Birden, filÇrayarak uyandım. INıhrıdın hastalığı ile ne münasebeti vaa 
ri satan bir adam girmiş. Türlü diller B::ışucumdaki telefon bütün hızı ile - Şimdi anlarsın doktor~. Ev<.'t, B t dökerek, iiç arkadaşı ortaklaşa bir bilet dunn::ıdan çalıyordu. bir başkasını seviyorum. Hem de bi 

1 almnğa kandırmış. Bileti nnsıl seçelim Snnte baktım: Gec<.' l arısını yirmi da- 1 seneden beri. Çok ugraştım, kendiml 
ı diye düşünmüşler, bir türlü karar vere- kika geçiyor. !çok mücadele ettim. Muvaffak olama1 
mcmişler. Sonunda içlerinden birisi: Bu ımntte telefon.·· Kım bilir, belld dım. Bılirsin. Nıhntlu benim aramdn~ 
cBizim eşek pek uğurludur, bu işi ona ağır bir hnstn imdada çagınyordu. Elim ki bngı hılirsin. Bırbirimize Jcar,, 

d H b . ı k isteksiz telefonn uz.ruıdı. şı şimdi) c kadar nslfı en ufak bir " alaJJ 

Birbirinden başka l l l 
yaptırnlıml, emi§. ep ır i te eşe- ,, 

eı V ence er e ğin yanına gitmişler. önüne beş on bilet - AlJo... bile söylemedık. ı~te bunu düşündü°' 
'J koymuşlar. Bilirsiniz ki bu uzun kulaklı Bir kadın sesi: ve üç hafta e\•vel vaz.iyeti acı olmakla • • l hayvanlar kağıda bayılırlar. Eşek seçti- - Allo ... Doktor. siz misiniz? beraber Nıhada açtım. Ayrılalım, r.~ • • • gecırıyor ar ğ~ bileti az daha yutuyormuş. Güç belli - Evet, kim konuşuyor efendim? dim. 

mevsımını t ağzından almışlar. - Ben, Nihal... Nihal Nihad... - Peki, Nihat ne :raptı? 
Çok geçmeden piyangonun çekiliş gü- - Maşallah Bayan Nihal... Keyfiniz - Ne mi yaptı? işte r.sıl bunun için 

tatil 
· · ı le de buna ne adı Dinçtir. Dinde hayvan sevgisi çok nu·· gelmı·... Merakla b·klı"yen u··ç arka- yerinde ... Yine evinizde bir toplantı var seni çağırdım ya ... Öyle zann"'diyorum Çocuklnr işte size dört sevimli poz ... gibi bol güncşı 0 an yer r :\ 1 y •· 

Şu kilçük Işığa bakınız Çeşmenin enfes lüzum var? Işık gibi güneşte kumlar köklüdür. O hiç bir hayvanı incitmez. daşa. talihli eşeğin çektiği bilete tamam galiba. Doktor uykuda mı, yorgun mu ki aklını oynattı. Ona günahımı itiraf 
pllıj!arındn nnsıl canbaz.lık yapıyor. Işık üzerinde çalkanmak yeter. Onun için b~tün ha~.an!ar o~d:u1 h~~ lıo0.000 dinarlık büyük ikramiyenin çık- düşünmeden hemen telefon... ettiğim znman kızacak, bnğıracak, haka· 

YA ıNctYE NE DERS1NtZ? lanırlar. Dıkkat edınıı. şu mını mını tıg·ını müı·delemi .. ler ... Sahibinin zengin- - Hayır doktor, ne keyfim yerinde, ret edecek sanıyordum. Hnlbu ki kız· . yaman bir sporcudur. Vücudunu güneş- . · 1 .. 
te bol bol yakmaktan hO§lanır. Zira ona Ya şu denize bayılnn lncıye ne de:- kuş bile onun yanından ka~mıyor, fide- !iği e~eği de rahata hvu~turmug. ne de evde toplantı var. Şaka da yap- madı. Bağırıp çağırmadı. Bana en ufak, 
öğrctmirlerdir ki güneş hayattır. Yer .siniz? Hayran hayran dalgaları seyredı- ta Dince sokulmaktan zevk duyuyormuş p .. f .. kl mıyorum. Derhal bize geliniz. Çok ri- en acı bir ihtarda bile bulunmadı. 

~ H tta bundan gibi ona bakıyor. aTaŞU C, U ÇOCU ar ca ederim. - Peki yavrum, dedi. Ne yapalım ... 
ulizUndeki bUtUn hayat sahibi varlıklar yor? Güneş ve su.·· aya 
.,- d k f al 1 k n ne lLTERİN BtN1CtLt~t Ru·>·a ba•ta oldug·u halde, bı·r ço'- - Ne ,•ar? Ne oluvor? Neden bu kn- insanın kalbine zorla hakim olunamu. yaşamak için günesc muhtaçtırlar. Bir zevkli, bun an ço er 1 ı v~~e 1...1 .. .. ~ ~ 

• · · b 'l' denwn zev tlter ata ba'-·ılır. Hayatta en rnk sev- Avrupa ülkelerinde oençleri ve ya•lıla- dar acele? ki ... Yalnız ajTılıncaya kadar yanırnde ~k çiçekler bile tabiatın bu umumi ka- var? Yüzmesını ı ıyo.rsanız . - ,, ,- • ,, 
: nunundan ayrılmamışlardır. Yaprak- kini kaçırmayın .••. B~lm!yors~ bile~- diği hayvan attır. Binicilik onun aşkıdır n uçakçıl ığa alı~tırmak için, par~ütle - Nihat çok hasta ... Korkuyorum. kal ... 
lannı veya yUzlerini dnlma giineş ziya- )erin yardımından istifade edınız. Denı- denebilir. Atı bulmazsa ne yapsın? Ev_l atlamağa yarıyan yüksek kuleler yapıl- - Peki, geliyorum... Avukatımı o tuttu. Mahkemeye Mt 
sının geldiği tarafa çevirirler. Zaif, kan- tl sevin, denize alışın çocuklar... lerinin bahçesindeki aslan heykelinin 1 maktadır. Paraoüt, bilirsiniz ki yüksek- Nihal telefonu kapamıştı. Ben de 1 vurduk. Bundan sonra her gün, üç haf. 
sız çocuklar Ultra Viyole denilen bir .şu- HAYVAN SEVG1S1 i.istilne çıkar. Bu jestte bile biniciliğin 1 ten atlayınca, oemsiye gibi açılır ve uçu- kapadım. Kocası arkadaşımdı. Acaba tadan beri her gün bana daha sıkı bir 
aya tutuluyorlar. B izim memleketimiz Kuşla arkadaşlık eden bu üçüncünün zevkini çıkannnğa çalışır. cunun bir yeri incinmeden yavaıça yere inesi vardı. Vakit geçirmeğe gelmezdi. şefkntle baglandı. Sanki hiç müteessir 

inmesine yar .. ar. Ank.ara ve Jzmirde de 

1 

Belki \'87.İyet. hakik. aten mühimdi. Böy- değilmiş gibiydi. Fakat geceleri uyuach-•••••••••••••••• •• ••••••••••••••• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.... ! . . Hop... Atla!.. böyle paraşut kulelerı yapılmıotır. Şim- le tınlarda. hır dakıka geç kalmanın fe- ğım uımnn onu içli ve sessiz atlar w. 

di Rusyanın bnı ıehri olan Moskovanın na neticeleri olabilirdi. Pijamamın üs- luyordum. Gündüzleri yllı odume 
parklarında, lcüc;ük çocuklar için paraşüt 1tüne pantnlonumu geçirdim. Gömlek yazmak ve okuma bahanesiyle çekil
kuleleri yapıldığı haber veriliyor. Para-I giymeğe vakit yoktu. Cnketimi alarak yor ve bir çocuk gibi hınçkıra hınçkma 

• ......................................................... ....... ıüt idmanları çocukların pek hoouna gi- .sokağa fırladım. Köşede nöbet bekliyen oğlıyor. Teselli etmek istedikçe bu.bil· 
••••••••p••••••8••••r•••8•••••ş•••0;;•t•••c••••0;;•••••••k•••••e••••0••• dı• 01

- ~ ... diyor, büyük bir istek gösteriyorlarmı~. iki taksiden öndekine atlıyarak Nihadın tUn boşanıyor. Ağzını açıp ta bir, Jüt 
Havasızlığa D adr~ini verd~. bir şey söylemiyor. Günden güne _. 

ayanma Nihal ve Nıhat, uzun zamandan beri yıfladı. Görsen, bir deri bir kemik bJ. 

b ı tt , rekoru evli idiler. Birbirlerini çıldırasıya se- dı. Onun hayatının böyle &armlınem, 

Oş Ugv a a 1 ı_ı· _] d" . . .. ._, f viyorlardı. Senelerin geçmesi onlann çektiği ıstırap beni rok üz.Uyor ve ır... 
,ıç uene ınız. mı .r ne eli almadan ne .. . • . . ı. 

k d d bT . . A. ımesut hayatı uzerınde daha ıyı tesır kutuyor. Arkadnşını teda,•i et doltor. 

Yavaş yavaş 
Bir taraftan 

ve 
da 

Pilot, motörUn gazını kıstı. 

Monitör, talebesine eğilerek sordu: 
- Hazır ol. .• 
Genç boşluğa baktı. Yerden dört yUz 

metre yüksekte idiler. Bacaklarını boş
luğa salladı. Elleri daha tayynreyi tutu
yordu. ilk hazır ol emrini ikinci ve kat'i 
bir emir takip etti: 

- A1'LA! •.• 
Gencin, tayyarenin kenar demirini tu

tan elleri birden sıkıldı ve birden açıl
dı ... 
Aşağıda, tayyareden siyah bir nokta

nın ayrıldığını ve silratle yere doğru ln
dij!ni gördüler. P ek az sonra bu siyah 
ııoktanın üstünde beyaz bir §emsiye ııçı1-
dı. Nokta... Havada durur gibi oldu .. . 
Sonra... Ipte takılı bir kukla gibi ya
~ll§ yavaş ve süzüle süzUle inmeğe baş-
1.ıdı. 
AtJıynn çocuk, paraşüt imtihanını ve

li;) ordu. 

süzülerek iniyor .. 
şarkı söylüyordu 

iLK UZUNTO 
Atlıy:ınlnr için ilk üzüntü daima şu

dur: 
- Acaba paraşüt açılacak mı? 
Açılmaz olur mu hiç ..• Elbette a~ı

lac"k-tır. Altı kilo ağırlığında olan pa
raşüt, genç atlayıcının beline sağlam
ca bağlanmadan önce uzun uzadıya ve 
inceden inceye tetkik edilmiştir. Açıl

mnmnsı imkansızdır. 

Genç, açılan parnşüt nltında ve yerin 
dört yüz, beş yüz metre üzerinde, sa
niyede dört, beş metre süratle yavaşça 
süzülerek inmeğc başlar. Onu uzaktan 
gördüğünüz zaman olduğu yerde du.ru
yor snnırsını7.. Paraşütçü, inerken şar
kı üyler, lni.,c:te yardımı olması, çevik
liği temin etmesi için kol ve bacak jim
nastiği yapar. 

Paraşi.ltle havada atlamak kadar zevk
li bir spor yoktur. Bütün dilnya gcnçU
ğini bu yeni hava sporunun tadı ve he-

a nr zaman ayn na ı ırsınız) gzınızı t O l h erd h k ·· ,. 
tıkıyarak yanm dakika kadar havasızlığa lynaekpmb~ ı. ift nlarık e:. yle . e der eN~ihor- .. • 

d . . . . I ır ç o ara gos rıyor u. at u,. .... -dılar 
kolaylıkla ayanabılırsınız. Buna, bir da- . d . d ld ~· · 
kika dayanmak çok güçtür. Hele en ıınğ-1 apaynr~ zasmktantıla .zendgıncekt e oBuğundan Nihal, sevdiği adamla Bursaya gitıl. 

1 1 .. ı n an n yo u 11 mesut Ona sık sık mektup '-'aı.ıyor, bütün ka. 
)am ciğerli ndam ar bile, bir çok idman çift' h t d l b" ·d f b" b ,, . . . . ı ın aya ın a ya nız ır e a ır u- lem kuvvetimi, bütün zekamı harcıy~ 
ettik len halde, ıkı dalcıkadan çok da- 1 lut, bir elem bulutu geçmişli. O da iki rak yaptığı hareketin yanlışlığı, mazi.. 
yanamazlar. Boyca ve şekilce timsah sene evvel yavruları (Hfitıra) yı ka.}•bct- deki lekesiz ve bulutsuz hayatlarınm 
ile kertenkele arasında bulunan bir hay- 1 tiklerı· .. ,, M ••tt "I 1 

ı ..... man... c:nen11 en o en zava - nasıl mesut ''e ömek bir hayat olduğıı.. 
vnn vardır. Uzunluğu 60 santimetre l dl .. · b 

1 ı yavrunun cansız cese uzenne u nu, Nihadın bütün meziyetlerini, iyl 
kadardır. Oç gözü vardır. Bunlardan nna , b b .. l b" k rd •--rı nl k 1 ·e a anın oy c ır apanışı va ı ı.unuınrmı a atıyor, te rar birlepne-
bir tanesi tcpes.i üzcrindcd·i·r ve g.örrnez .. I ki... Meslek hayatımdn bu kadar içlen 
G b ı lerini, yuvasına dönmesini rica ediyor-

ayet tem e dır, zora du§medıkçe ye- I bir acıya rnstlamadım. Bu acı Nihal dum. Aldığım bütün cevaplar ise tek 
rindcn kımıldamaz. Bütün ) ediği günde 1 ve Nihadı birbirine dahn sıkı bağladı. bir cümleden ibaret kalıyordu: 
bir tane sümüklü böcektir. işte b~ hay- !Nerede bir karı koca kavgası görsem, - Ben, ba kasını seviyorum. 
van hiç nefes almadan tamam bır saat nerede bir aı"le rreçunsizliğı" du .. ·sam ha-

l 
,, ,, Nihat, bu ciddc çok içli arkadaşım 

dayannbilir. iyi rekor değil mi? tırıma dn ... hal Nihal ile Nihadın mesut h k 1._ .... a i.ıu.ıtcn hastn idi. Nihale karp olan 
JcJerinin en güzeli, en mükemm~ yuvalan gelir ve bu yuvayı herkese şiddetli ~kını, bir türlü unutamıyordu. 

yecanı sarmıştır. Sovyet Rusyada he- moderni ~·apılmıştır. 1 ballandıra bnllnndır~ nnlatır, onlardan B ni gördükçe ellerime sarılıyor, gôs 
men hemen bütün gençler, hatta ilk Türk Hava Kurumu bu kuleyi süs ders almalarını tavsıye ederdim. y~larını tutamıyor. 
mektep çocukları, kız. - erkek paraşüt- 'ı için değil, gençliğin atlamaları için yap- Otomobil gecenin bu tenha vaktinde - Unutamıyorum, unutamıyaeaiını. 
le atlamak için birbirleri ile yarış edi- tınnıştır. Bnşka memleket gençliği nt- elektrikleri söndüriilmUş sokaklardan doktor ... diyordu. 
yorlnr. lamalar için üste para da vermek ve bütün hızı ile giderken işte ben bunları Aylar geçti ... 

Bu kndar çok heveslinin hepsini de adını yazdırdıktan sonra birkaç gün sı- düş~ü~ordum. Nihalin acele daveti Nihat, vazife icabı Istanbuldan Anka. 
tayyareye bindirerek uçurmak ve hava· rn beklemek mecburiyetindedir. Bizde benı Nihat hesabına endişeye düşürU- raya gitti. Ben de artık Nihale yaza ya. 
dan atlatmak imkfınsız.. Bunu düşüne- atlnmclar paralı değil, bedavadır. Hiç- yordu. Acaba nesi vardı?. Oturdukları :ıa usanmış, ondan hep ayni cevabı aJ. 
rck yüksek paraşüt kuleleri yapmışlar, bir tehlikesi yoktur. Durmayın, vakit apm-tımıının merdivenlerini Meta düz dıkça da ümidimi kesmiştim. 
bu kulelerden ntlntıyorlar. Memleketi- geçirmeden koşun .. . Atlayın ... Havalar yoldn koşar gibi çıktım. *** 
ıniu:le ve ilk defa iz.mirde bu paraşilt ku- sizi bekliyor. Kapıyı Nihru nçtı. Bir gün bir telgraf aMım: 

-Ah doktor ... Ne iyi ettin de hemen cHayatta yalnız kaldım. Hakkm TU-

geldin. Nihat çok amma çok hastı:ı... mış doktor. Yıktğım saadetlme ağlıya. 
Aile dostu olduğum Jçin senli benli rnk Istruıbuln dönüyorum. Nililfer va. 

konuşurduk. TclUş içinde sordum: purundayım.> 
- Nesi var Nihadın? 

···· ·······················~~~-~~~-~··········~~-~~~~·············~·~·~~·~~~··························· 

•Nihal> 

Bir ıhti; er kadın vardı. 
Bu kadın, nkşam geç vakit soyuna

~k Yatağınn girmcğc ha7.ırlanıyordu. 
Birdenbire: 

- Ooo{f! 
Diye ha; kırdı. Bncnğını birşcy ısır

:nuştı. 

. Buruşuk eli ile şak diye baldırına 
bır şaplak indirdi. Bacağını ısıran, kii
çiik bir pire i<li. 

- Sen misin benim bacağımı yakan? 
l>iye piredği baş ve şahadet parmağı 

~asında sıktJ, Oh'UŞturdu \ 'C öldürdü
Aune kanaat getırerck fırlatıp nttı. 

BacakJan bUkülmiı göz kapakları 
~ . ' rsıne çcvrilmis, burnu kıvrılmış, kar-
nı ya laşmış olnn pire: 

Hapı yuttum. Artık ölüyorum. 
Diye düşündü. Fakat ölmedi. Biraz 

ronra canlandı. Büki.ilınilş bacakları
nı gerdi. Göz kapaklarını dilzeltti, bur
nunu oğu~turdu. Kamını şi§irdi. Ko::a 
karıya: 

- Ben sana ~imdi gösteririm ... 
Diyerek karyolanın üstilne ı.ıçradı. 
ihtiyar kndın, sıcaktan yorganı atımş, 

çıplak bacaklarını uzatmış, horul horul 
uyuyordu. Pire, boş bulduğu meydan
da at koşturur gibi çıplak bacakfarı, çıp
lak kollnrı, velhasıl kadının her yerini 
ısırdı.lğnelcdi. O kndar ki kadıncağız sa
bahleyin uyandığı zamnn biltün v licu
dunun fiske fiske kabardığını görilnce 
bü:,; Uk bir korkuyn düştü. 

Nihal, bitkin bir halde ıdi. Cevap ye
rine elini sadece b. ş- a götürdü. Bu işa
retle Nihadın zorunun kafasında oldu
ğunu, delirdiğini nnlntmak is1iyordu. 
Endiş m arttı. 

- Yok canım, dedim. 

Telgrafı alıncn telefona sarıldım. Nı
lU!er vapurunun o gün öğlPdı>i: sonra 
limona geleceğini ögrendim. 1-lihalln 
~apurun i mini telgrafında zikretmesi 
kendisini knrşılamaklığımı istemesin
dendi. 

j 
- Evet... Evet ... Hem de bu üç haf- Vapurdan çıkar çıkm. z ellerime sanl. 

tadan b ri böyle devam ediyor. Ben Ni- dı. 

hat işi size anlatmış snuıyordum. Çünkü Gözleri ağlamaktnn şişmiş ve kızar. 
mıştı. çok candan arkadaşsınız. Benim nnlnt

mağa cesn°retim yoktu. Fakat bu gece 
onu yine sessiz sessiz ağlar görünce 
sabredemedim ve sizi çağırdım. Ah, 
ne fclfıket ... Ne müthiş fcl3ket •.. 

- An1atsana canım ne oldu? Nasıl 
bir felfıket? Sözlerinden hiç bir m.ınu 
çıkmı~·or. 

- Haklısın doktor. Daha hiç bir şey 
bilmiyorsun ve her şeyi bilmekliğin la
z.ım. 

Sonra bir suçlu gıbi başını önüne <'ğ
di. Mırıldanır gibi: 

- Doktor, dedi, ben bir başkasını se
viyorum. 

- Nihal, galıba çıldıran Nihat değil, 
sensin .. Neler .söylü:,;orsun. Sözlerinin 

~ry·a~d~ı~bas~~tı·r~d~ı ............... .. 

Bu suretle doktr.ı:-lar yni meçhul has
talığa tutuldular. Hepsi de bugün yarın 

rak adamcağızın her tarafını ısırdı. ölecekleri 7.nmnnı bekleşiyorlar, nabız-
larını yokluyorlar, koltuk altlarında deKoca göbekli doktor snbahleyin göz-

Je_rini nçıp ta vUcudunu sivilce içinde reccler oteşlerine baluyorlar, nynn kar
şısında dili rini tetkik ediyorlardı. Fagôrünce feryadı bastı: 

ikinci i: d kat hayret ... Hararet bir türlü l ilksel-
- Eyvahlar olsun. ihtiyar kn ının d 

- Veba ... Hükmünü verdi. miyor u. Dillerinde pastan eser yok-
hastalığı sari imiş... Bana dn geçti... t N bızl t b"i l k 

UçUncilsü: u. a an a ı o ara atıyordu. Vü-
d Derhal arkada«larını rağırdı. Meslek- tl d kl k b ki rd _ Kolera ... Teşhisini koy u. ı< ı. cu arın a n arı a an eser kalma-

daşlannın bnşucuna koşuşan doktorlar: c:t Boşu .. illd'"kl • d ihtiyar kadın: mııı"~1 • mı uz u crı e yanları-
- Acaba pire ısırığı olmasın .. . - Kurtulmanın imktını yok ... Zaval- na kfır kalmıştı. Yaramaz pire ise inti-
Donek istedi. Doktorlnr blrbirlc-r inin lıyı ebedjyen kaybediyoruz. knmını alacağı kadar almış ye doktor-

yUzün baktılar. Pire, bu sefer doktorlardan b ir baş- lardnn birinin kedisi küçük Pamuğun 
_ Zavallı kadın, hastalığın şiddetin- kasının paçasından girdi, Ertesi gilnU o ırtında mekfm tutmu~u. 

- Ah doktor, doktor... dedi, ben ne 
yaptım!. Güzel, çok güz.el ,.e mesut b" 
hayatı insan kendi eliyle nasıl '-'ıkabil; . ~ ,, 
nuş .... 

- Ne oldu Nıhal, neden yalnız kal. 
dm? 

- Sefil adam (sevgimizin ömrü bu 
kada~ış) diye bir kağıt bıraktı, savu. 
şup. gıtti. . ~en insanlnrı hep Nihat gibi 
temız ve ıyı sanıyordum. Ah Nihat .. • 
Nihat.. Ben ne yaptım doktor. ne yap. 
hm ... 

Nihalin çektiği ıstırap hakiki ve b\ı. 
yUktü. Nilu:ıda karşı da büyük bir sev• 
gim vardı. Bu beklenmedik vaıiyet 
bnna ikisinin arnsını tekrar bulmak, y1• 

kılan ym: a ve saadeti tekrar kurmak 
ümidini verdi. Nıhali elimden geldiği 
kadar teselli ettim. Maamafih Nihada 
hiç bir şey yazmndım. Vaziyeti ilk ön
ce bir kollamnk ve bu çok naz.ik mese
lede büyük bir hassasiyetle hareket et· 
mek llizımdı. Nasıl olsa, nihayet, bit 
ayn kadar Nıhadın Istmıbula geleceğini 
biliyordum. O zaman iş neyi gösterir
se öyle hareket ctmeğe karar verdim. 

Nihali sık sık görüyordum. Ekseriya 
bana geliyor ve soruyordu: 

- Nihattan hab r var mı doktor? 
- Yok amma inşallah yakında olur. 

Ankaradan Kayseriye geçmiş oldutunu 
haber aldım. Adresini bilmiyorum. 

- SONU SEK1Z1NCt 
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i kımlarında yer almağa gidiyor 

Gu. . EŞ ŞAMPJ• ONASJ çınv.' ~~~uk~.:ı;;~:~:~!~~;e!~~ea':!:U~: .............. K·······l··r···l··ı···a····D··········U;;;·m·······l~·t···ı···e····r················! 
le yapılmıyor. Biz. hepimiz bilerek ve 
isteyerek lz:mirden aynlması için yol cö ... 

:: .............................................................. tenyor: tavsıyelerde bulunuyoruz.. 0n Türkiyenin en teknik oyuncusu lzmir.e 
H ~ .. /-;;;i;J;··y"apılacak olan Beşinci l;~~t~n~iy::;z;~u::~~1~~::c:X ~:::: ne ümitlerle geldiğini, bu ümitleri 48 
g E Şampiyona güres, feri münasebe- ketlerimizde. cizti. .tı:apatdı yÜrümeğe bi- saat içinde gömmeğe mecbur kaldı-
:-; ........................ : le lüzu.m görmüyo~z. . . ' . . ğını acı acı anlatıyor ........................... ! tiyle Balkan güreş oyunları !.,,~m::.c;~"'t:;:.;:'~~k~;;'.'-;::;b'.:~;: . y;~~·~;·""A'd~;n Bilaet-

: h • b . •• / en teknık elemanı Vahap yakında bus- , ••••••••••• •••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••• •• •• •• ..• !7. •••••••• ••••••11 ~ fari lne lY goz QfQ fffl bütün lzmiri tedcediyor. Belki ?e yakın- yenlerin hareketinden müteessir olduğu işeye ~ri~eklerini bekledim. 
•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ıı· ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da. hem de çok yakında lzmır takım- gün.• Omıtlerım bo~ çıkmıştı. 

Bilindiği üzere 1929 senesinden beri Bu mUs:ıbakalar sır ıle şu neticeleri le almaga muvaffak olamıyarak sonun- larına hr 1 oynatılmak uzere tehlikeli bir NE OMITLERLE CELMiŞTlM Benim « amatöu sporcular arn ında. 
Balkan Giireş şampiyonlukları Islanhul- vermiştir: cu knlmı~ll. clemıın haline getiriliyor. Vahap tekrar konuşmağa başladı: oynamakla onların «amatörlüb ruhla• 
da yapılmakta idi. Bu şampiyonların 1932 senesinde: Turbye; beş birınci- 1936 sene inde yapılınnsı lazımgelen V Al {AP ANLATIYOR _ Ben F ransadan ne ümitlerle. ne nnı ifsat etmemden bile korkuldu. Hat-
memlekeUmiz.e intikali de enteresandır. tik, iki ikıncilik ve 19 puanla b·rinci. beşınrı Balkan gilre şampiyonluğu, Fransadan geleli, Vahohı üç defa gör- tatlı hulyalarla dönmüştüm. Fransada. ta ntrenmanlanm bile müsaade ediJ. 
Şö.yle ki : 1929 senesinde Atinnda ilk Romanya: Ikı bıncılık, uç ıkıncilik, bir olımp:yı:d müsabakaları münnsebclıyle düm. Oç defasında da selam verdim. eli- dünyanın tanınmı~ futbol ü tadlariylc bir medi. 

defa olarak yapılmış olnn Batkım At.le- üçüncülük ve 13 puanla ikıncı. 1937 ye tehir cdilmişt · ni sıktım ve yanından derhal uzaklaştım. !arada oynadığım sırada. büyük bir dik- BiR ŞEKiL BULABlURLERDI 
tizm oyunları, Balkanlılar arnsında bir Yugoslavya: Iki ıkıncıhk, tiç tiçuncti- I~tc bu ı::cne birinci defa olarak lımir- Yanında bulunmak, söyliyeceği sitemli katle dde ettiğim yüksek oyunlarını, hir - Eeer ar::u etselerdi, pek tJ• bir te-
ntıika uyandırmış ve 1930 senesinde Ar- IUk ve 3 puanla dordüncü olmuşlardı. de yapılacak Jnn Beşınci Balkan güreş cümleleri işitmek istemiyordum. Çekini- gün, Türkiyeyıe dônünce fkadaşlarıma kit bulabilirlerdi. Kutüpçülilk zihniyeti 
navutluktan ba§ka bütün Balknn mem- 1933 de Bulgnristnnın da bu milsnba- snmpıyonluğu mUsabakalnrı bu müsnba- yordum ondan . . . Ondan fzmire dönme- da gösteririm ümidiyle • deta ezberliyor- veya ba§ka sebep!er onlann üz.erlerinde 
lekcUerlnin işUraklyle yapılan bu mü- kalarına mukabil Romnnv ıdari hır la- katardır. 17.ımrde bu ne Enternasyo- ducn. Orad•, futbolun bı"r çayır üzerind.. tesir ynptı. Elimde koskocaman bir det ~ sini kalben rzulayanlar arasında bulun- .. ....., 
sabakaların arifesinde toplıınmış otan kım tekliflerinın kabul edilmeyişini ile- nal Büyük Fuar zamruııruı tcsndUf etti- yirmi iki ki inin futbol topuna koşmasın- aertefika vardı. 

18 ]9 20 duğum için ndeta bund n kendime a 
Balkan Spor: kongresinde bu oyunlarla rı sürerek müsabakalnra iştiruk etmemış rılmek üzere şnmpınonanın 17, • • dan ibaret bir cenkleşme olmadığım öğ- Filvaki bir şekil buldular (1) bu eekil 

d Alsa k bir nıesuliyet hisseşi aynyorduın. 
beraber Balkan güreş birinciliği müsa· ve: eylul tarılılerınde iz.mir e nca renmi,tim. Bir maça hazırlanırken idare- eu idi. Kulübüm olan cAlsancakı. idare 
bnkalarının da organize edilmesi mev- Türkiye: Beş bır:ncilik, ıkı üçüncü- stndyumunda yapılmasına Türk Spor H ttl\. bir defasında l:endisıne côrüo- cilerin, tıpkı erkanı he.rpl r gibi oyunun heyetine. federasyonla doğrudan doğru-

bah ı 1 ki b. · K G l M k • ka a -'' mek üzere randevu bıle vermi .. tim, git- L f rd l B b' zuu is o muş ise de bu toplantıda bu- Ü e ınncı. urumu ene er ezınoc r r veru- " maddi bliinçosunu bir alay rakamla. ıuo- ya temas için ırsat ve i er. u fl% lf 

lunan murahhasların daha ziyade Atlc- Yugoslavya: Bir bırincılık, ıkı ikinci- mış bulunmaktadır. Bu mUsnbakala- memiştim. Yukarıda saydığım sebepten kilerle, U'Zun hesaplarla meydana çıkar- lütuf ( 1) değil am , bizce muvafık dc-
·Uzm ile alukndnr olmıılarından dolayı lik, ilç üçünci.ilükve 10 puanla üçüncü. rın lrun bir inUz.am, inzibnL ve mükenı- ötürü.·· dıklannt cörüyordum. Ekseriya, böyle ğiJdi. 
mesele pek iltifat görmemişti. Bulgaristnn da: Bır üçüncülük ve bir meliyette olması içm Türk Spor Kuru- Dün Vahabı Kemeraltında gördüm. zorlu bir çnlışmadan sonra bu takımla-

Tilrk murahhastarmın aldıktan sata- puanla dördüncü olmuşlnrdı. munca hıçhir fedakarlıktan çekinılme- Sıhhatini sordum. Culürnsedi ve anlattı: nn yülcsek neticder tıldıklarmı görüyor-
hlyete istlnhden bu mesele üzerinde ıs- 1934 de Rumenler müsabakalara yi- mek-tcdir. Bu cUmleden olarak Tiirkt- GfOIYORUM ARTIK dum. Onların hesapla i t bimlerini, ele-
rar etmeleri üzerine Yunan federasyon- ne iştirak eLmemi§lerdı. Bu senenin ne- )'ede mevcut güreş minderlerinin ve rln- - Gidiyorum artık ••• Kurtuluyorlar man ölçülerini riya7l bir .urette ölçme· 
lu~u lşl organizasyon bakımından tetkik üc teri şöyle olmuştu: gin en iyısi en mukemmeli Izmirde yap- benden ... 1-loı. buna kurtulmak bile de- leri benim bu s hada büyuk istifadeler el
~derek kabili tatbik olup olmadığını sc- Türkiye: Yedi birıncilık ve 21 puan- tırılmış olduğu gıbi Avrupnda olduğu nemez ki ••• Ben, beni istemiyenlcre yük de etmemi icap ettiriyordu. Ve ben bun• 
ne içinde Balkan mUletlerlne bıldirece- la birlnci. gıbi bizde de hakemlerin reylerini bir- olarak gelmemi,.tim. lan ırf müşterek t.alı mamıı: için öğre-
f;lnl vadelmişU. Yugoslavya; nç ikmcılı1 , Uç üÇ'lincU- birlerinin tesiri altında knlmnksızın Sordum: niyor ve ekser mağllıbiyetlerimizin ae-

1931 Balkan kongresine iştirak ed n IUk ve 9 puanla ikinci. muhtelıf renkli elektrik lnmbaları v ı- - Nereye) beplerini elle tutarcUlna görüyordum. 
Türk murahhasları daha geniş bir sata- Yunanistan: iki ikıncilik, üç üçüncü- lasiyle vcrcbılıneleri için ic .. p eden elek- _ Nereye olacak... latanbula. An- famire dönüşüm ümitlerle dolu idi. 
hiyeUe mUcehhez oldukları için Balkan lük ve 7 puanla üçı.incti. lrık tesisat ve lertibalt da yaptırılmış kar~ya veya başka bir yere .•• Elime fut- Bunlara kırk sekiz. at içinde öm-
gtittşlerfnin ihdasında dnha kuvvetle ıs- Bulgaristan da geçen $eneye nazaran bulunm, ktadır. bol oynay bilmek için bir vesika uz.ata· düm. 
rar ederek başka bir mill t tarafından mUhim bir adım atarak iki ikıncilik, bir Bu senekı ınt. 'lakalarda bilhassa cak olanlara... BENiMLE A.LAK/\D/\R OLMADILAR 
Balkan güreşleri organize edilmediği Oçüncülük atmıştı. Türk - Rumen gureşçllerinin çarpışına- Vehııp d lgındL Turkiyenin en neşeli _ Calıb dônüşürn bımlan için iyi 
takdirde Türkiyenin bu mpiyon yı 1935 senesinde yapıfon dôrduncü Bal- lan ne kndar 'enteresnn olacaksa diğer en vukuflu sporcusu evvelce dalmazdı. bir şey olmadı. lunir mıntakasının der
Balkan oyunlarının tabll kiıyd ve şarll r knn güreşlerine Romany da iştirak et- Bnlkan milleUerınin gıireşçileri nrnsın- Daima neşeyle anlatırdL Onun daldığı- hal benimle alakadar olarak lisan ım 
nltmda organize etml:'ğ Amade olduğu- miş oldu&'Undnn çok' cnlerc!3o olmuş ve daki rnüs:ıbakalnr da o nisbette heye- na, evvelce yalnız bir defa rastlamış- 1 için uğr şzıcağını ümit ediyordum. Hiç 
nu Uerl sürmesi -Ozer1n Oç Balkan mU- Tilrkiye beş birincılık, bir ikincilik ve canlı v muhim olncnktır. Çilnkü ıkl tım. cKendtsini, çikuliı.ta renkli olduğu 1 değilse federasyon nezdinde, hüsnü ni
leU, Uç muhtelif siklet sınıfına lşUrake 17 puanla blrinci. senedenberi birbırleriyll! karşılaşmamış için, milli fonna altında örmek istemi- yetle alakal nnı gö teren. müessir bir 
talip olduğti takdirde bu mUsabnkaların Romanya: Bir birincilık, ıkl ıkincilik, olan Balkan sporcuları iki senelik hıiur
ihdasına ve Tüı;kiye tarnfından organi- Uç üçncUlük ve 10 pu. nln ildncı. lıklarının nelıcelcrinı bu milsabnkafarda 
ze edilmesine laırar verihnlşU. Bunun Ywuınisllın: büyük bu: lcrakkı, ~kll- gö fermeğc çnhşacakl rdır. Unutulma
üzerine fnıllfyete geçen güreş fcderasyo- mtil ve muvaffnkıy~t. gösterer.çk bir bi- mak Iazımgclır kı, Tür'kiyenin eski gü-

ANTRE°.l"mR DE OLABIURIM 
lzınir mıntakasında çalı~ak benim 

için o kadar yenilmez bil' arzu idi ki. 
elimdeki vesikalarla ntrenör de olabi· 
lirdim. Bana, arkade.§lanmla l·üball 
olduğumu bildirdiler. Çok tuh.af bir 
eeydi bu ••. Demek ki benimle konuşan• 
lıır arkad şlılda vazifeyi birbirine kanı-
tırıı.ca~1mı sanıyorlardı. 

ŞU HALDE ..• 
- Ani mıyor değilim ... Şu halde baı 

na cburadan gib denilmek i teniyordu 
Yakın bir ihtimalle latanbulda bir kulü· 
be girmckliğim mümkündür. Bdki do 
Cüneş kulübüne.. Muhabereye ciri~tim. 

Vahabın söylediklerine. acaba içimiz• 
de müsbet veya menfi bir cümle ilAvo 
edecek cesareti [;Ö terenler bulunur 
mu. dersiniz~ 

u 1932 senesinde Ron ny .. Yugoslav- rincilik, iki ikincilik. ıkı •uçunculük ve rcş anlrenorü Macarlı Rtıul Pet'Cr bir 
y , Y:unanJstnn ve Türkiyenin iştırakJy~ 9 puanla Yugosl vyayı nrkruıuıdn bır k- sene kadar Yunan gtıreşçilcrini nntrene 
le bu mllsnbnkalıırın ihdasına. muvaffak mak suretiyle üçüncti. etmiştir. Bina~nal yh bu sene• Balkan 
olmuş ve o z.amandanberi Balkan güreş Yugoslavya is iki ıkmcılık, ıki üçiin- mıllellerinin giircşçilerini her senekin
birinciliği müsabakalan devam cdegel- culUk ve 6 puanla dördüncü olmuşlnr- d n daha kuvvetli ve tehlikeli olarak '' •• 

oyanın e üzel kızı,, gibi çok 
m~tir. dı. Bu sene Bulgaristan tek bir puan bi- gonneğ imdıden hazırlanmalıyız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı 
Eski Jach turno va teklif edi:vor 

. 
şampıyon Dempsey 

·ının ahıkasına v nnıştır. Artık kendisin-, rnk gözukuyor. Joe Louis'le boy ölçü· 
nin Tornmy fnrra karşı k z ndığı ı:af 

1 
den bu~üne k dar yaptıklarınd~n dah.a ~n F"arrn. celi.nce kendi ~a~kınd~ki ~u: 

Tin aki !eri dah devam ediyor. Eski fazla bır y beklenemez. Fıkrımce bır tun tahmınlerı altust etmıştır. tsımlerını 
l>oks şampıyonl rınd n Jack Dempaey turnuva tl'rtip etmeğe ihtiyaç v rdır. Bu en başa aldı~ım Bop Nestel ve Bop 
bu munas b tle yazdığı bir y z.ıd hu usta Mıkc Jocobos'ın duşunduklcrine Pastôrden sonra Nath m M nn, Harry 
boks§ mpiyon turnuv ı y pdm mı ı tirak ederim. Böyle bir turnuv y i~- Thomu ve Jimmy Adm ek gibi eenç 
teklıf t"derek diyor ki: Joe Louı 'nin gu- tirak etmeleri muhtemel olan genç nam- boksörlerin ilimlerini z.ikredebılirim. 
mın birinde bir Süper mpiyon olm ına zetlcre bir cöz ntalım: Bun! r Amerık nın kendi boksörleridir. 
ihtinuıl vermiyorum. Tommy Farr çok Eski dostum CUA Vılsonun nezaretin- Şimdi yab ncı boksörlere bir gÖ:t atalım: 

a a 

ve l;:ocası Jcın KcıpuraJanet MaJcdona!d ve kocası Nclson Eddy 
adamın oglu bnb:ısını~ vefatı uzerinc 1 karşılaşıl'S'1 her şeyın daha yolun~ gı, 
büyük bır servete konuyor. Gençlığını dcceğıni duşünüyor. Buna teşcbbils cdi~ 
hn}tahn sert ve acı hakıkntlerindcn uzak yor. F kat -zehnbının tahnkkuk ctıncdi

olarak geçırm4lir Babasının scrveUni ğini goruyor. Ne yapaca~ını tayinden· 
kendi nvuçfan içind • ôrüncc saadetin ciz bir halde olduğu bir umıand nleüi

Dünyanın en güzel kızı... Bu biraz 
uzunCJ bir ısımdır. Fokat D1mitri Krisa
nof eserine bu i mi seçmiştir. Dimitri 
Kirsanof fılmının ilk sahnelerini lmak 

1 içın Ba le m mleketlerıne hareket ct-
m~c;tir. M ruf sanatkar hareketinden ev
vel fılminın muhtelif dekupa1ların1 par
ça parça nnlatmışlır. Kırsanofun hazır
ı d ığı na ryoy göre çok z."'ngin bir 

btiltın anahtarlarını ld cttiğane laınl-

dir. • 
Znman g çince l•a' 

mo.n aşkı t nıl"S3, . 
ını anlıyor. O :r.a
f letın acılariylc 

ny Erjavec de bu turnuvnya i tirak ede- ı olnrak fikrımi bıldırmeden once kendı· 
bılecek kudrette boksorlerdir. Nihnyet ini hir k ç maçt cormcğe ihtiyaç his
Avustury lı Mavlicek vnrdır. Son z .1 diyorum. Biz Amcrikad bu i imler
me.nlarda Ameriknya gelen bu boksör d n bahsedıldığini hiç duym dık Bunun 
Jorj Lavrans ve Joe Voodm n'm idare- için Havlıcekin mnç!arını ehemmiyetle 
sinde çalı m ktndır. l-1 vlicek 23 Y - d'l k I k" ı · · Am .. '-a ve ı · nt e t ıp etme ıyız. ..nK -
şındadır. Şimdiye k dnr kırktan faz.la h f d 1 d.. ı· t 

nın er t rn ın an top a ıgım ma uma a 
m çta b11lunmuııtur. Oç sene mütem -
d . A t t · b '-- . çöre boksla ilgisi olanl r yukand i im-
ıycn vu uryanın ama or OKB ~mpı-

ScL _ ı· · lerini ıoydığım şahısl rın bir boks tur-yonu ünv nınt tD.Jtmı tır. ıunc ınr:ı 

yetiotiren meşhur antrencirlerden Maka nuvasında yer bilCc:ek en ehliyetli 
Machon Havticekin i tikbalinden çok namzetlec o1dukl nna kAnidirler. Şimdi· 

de bir kadınla k rşılnşıyor. O kendisi
ne hayatta her şeyin satılık olduğunu 

soylUyor. Halta sa d t bıle satılıktır. 

F kat asıl maharet onun hakiki bedeli-

ni ver bilmekledır. 

Genç ndnın bu d •r ten istifade ederek 

bır giızellık müsabakasında ıuri mevkü

nı satın alıyor. F kat bu mahirane m 4 

nevra da onu tntmin edemiyor. Niluı· 

yet bulun bu teş bbuslerden feragat et

tiğt bir-zamanda saadeti kendi y nında 
buluyor. Delikanlı bwıu nasıl bulmuş

tur. Kirsanof işte fılminin bu kısmın.ı 

henüz gizli tutuyor. Görülüyor ki cDün-

nıunusltar bir bobördür. Boksörlerin en de çalıpnakta olan genç bobör Bon Jorj Brecya, Arturo Codoy, ,Andre ümitrardır. Ben de ayni kanaatteyim. tik wariyet çok müşe..veftir. 
i1ist olar Ü tanınan Schnıelmg lı:udreti- N tel bana en kuvvetli bir namzet ola• l.engle. KaM'omqalı Lec Ramaf, Jbon-, Bunun ta ber ber kendisi akbnda bf t renied ıe.r ak laumdtt. 

Bunun için yanın en gUzcl kw• fıtmi büyük alAka 

1 u.yandınnaktan hAU kalıruyacalc .•• 



Niçin boşanırlar?, Dünyayı tanıyal m 
Bir Hikimin Yamyamlar diyarında ve 
Habraları Panter adamlar peşinde 

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

i Bir kadın ve bir erkek, 5 

i dört boşanma davası- j 
i nın kahramanı nasıl ol- i 
dolar. 

Nihayet olacak oldu •• Es1'i 
: karı koca.Birbirlerini sı~sJk: • • • • 
igörmel~ri neticesi içlerindekia 
E hasedi dökmek fırsatını ele i • • 

~ geçirdilerve kadın, bu seft~r i 
j .-ski kocasının metr~si oldu. i - . ........................................................ ~···· 

.............................................................. 
• • • • • • • • • • 

§ Tamtamların sesleri sus- i 
i tu.. bir baykuş sesi ••• İ 
i Üç defa acı acı öttü •• 
• • 
§ Koca kazanlarla içindeki 
1 alkoJu kepçe i~n vabfiler, : 
! tepinerek, sıçrıyarak mu-! 
i kaddes dans harf'ketlerini 5 
: : 
i ynpı yorlardı.Bu korkunç ol- i 
makla beraber görülecek 
bir manzara idi •• 

............................................................... .1 
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SAHiFE 8 YENi ASIR 

Mahalli Röportaj: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir piyasası normal, fiatleı· 

lzmir Liman işletme idaresinin 
faaliyet · sahası 

lhracatı itibariyle Türkiyemizde daima ı za biraz malumat vermeği faydalı bul- vunalar, demir lariteler, motör ve ı0ı 
birinciliği muhafaza eden Izmir limanı- duk. morkör tekneleri yeniden yapıldığı gibJ 
nın yükleme ve boşaltma işlerini mu- Evvelce Izmirde hiç bir formaliteye hin tona kadar vapurlarla askeri ve dl• 
vaffakıyetle idare eden, bir çok kimsele- bağlı olmıyarak yapılan yükleme ve bo- ğer devlet müess.esatına ait deniz vesai..ı 
rin hala yanlış olarak (Tahmil ve Tahli- şaltma işleri 925 yılında (Izmir liman tinin tamiratı da mükemmelen ifa edil· 
ye) diye andıkları dzmir liman işletme- ve körfez işleri inhisarı Türlt anonim · mektedir. 

•• 

elverişlidir. Uzüm piyasasında 
fiatler mütemadiyen yükselmiştir simin faaliyet sahası ile bugüne kadar şirketi)nin teşekkülü He inhisar altına Tersanede çalışan işçiler için her tür .. 

başardığı işler hakkında okuyucularımı- alınmış ve üç yıl önce bu şirket hükü- lü sıhhi şeraiti haiz yıkanma mahalleri 

tıldığı anlaııılmış ve geçen sene bu husus- ; < 
ta yapılmış olan neşriyatta da 19 36 

4 
~ 

mahsulünün 7 / 9 / 936 alı:şamma kadarki < 

- metçe satın alınarak evvela maliye veka- de beton olarak in§a edilmiştir. 
2898 6 75 13 !etine bağlı (Izmir liman işleri umum KÖRFEZ VAPURLARI 

Şehrimiz ticaret ve zahire borsası tarafından son haf tayı teşkil eden l • 7 / 9 / 
9 3 7 tarihleri içinde neşredilmiş olan gündelik satış listeleri üzerinde yaptığ>
mız tetkikat üzerine mezkfü tarihlerde borsada satılmış olan ticaret eşyasının 
cinsi ve miktarlariyle hafta içindeki ı::.sgari ve azami fiatlerinin aşağıda göster:l
diği gibi olduğu anlaşılmıştır. 

<: 2658 6 75 13 50 müdürlüğü) ve geçen yıl da bu umum 
1233 6 25 13 50 müdüriyet iktısat vekaletine devredile-

Körfezde işliyen vapurların tarifelerin• 
de de bugüne kadar mühim tenzilat ya .. 
pılmıştır. Evvelce lıı:nirden Karşıyaka• 
ya gidecek bir yolcudan birinci mevki 
ücreti olarak 12.5 kuruş alınırken bu

6 < « 
satış miktarının 1724 çuvalı hurrla mal 7 < « 

4026 6 25 14 rek (lzmir liman işletme müdürlüğü) 
2800 6 t 5 teessüs etmiştir. 

15879 TARiFELERDE UCUZLUK 
müştür. Geçen hafta ise 12076 ve geçen sene-

olmak üzere 4 7006 çuval olduğu görül- yekun 
Haftalık fiati 

Malın cinsi Miktarı 

Muhtelif buğday 4224 
« arpa 6IO 

Bakla 640 
Çavdar 13 
Burçak 5 
Kumdan 126 
Nohut .. ,2 
P-.muk ndeli 350 
Yapağı 30604 
Keçi kıh 3005 
Tatlı badem içi 4199 
Muhtelif incir 15 789 

< çekirdeksiz üzüm 2304'0 

Kap 
Çuval 

« 
« 

« 
« 

« 
< 

Bal ye 
Kilo 

« 
« 

Çuval 
« 

Asgari 
3 50 

325 
-4 125 
4 
3 75 
6 75 
5 25 

-i2 
57 
49 
57 

6 
9 

Azami 
3 375 
3 75 
4 25 
4 

3 75 
7 50 
5 50 

42 
61 
52 50 
78 
ıs 

23 
piyasadaki ahcılarııı talebine tekabül 
edecek miktarda lzmirde stok olmadığı 

Son hafta İçinde borsada yapılmış neş· nin bu haftasında da 1724 çuvalı hurda 
riyatın icmeli neticesinden de haftalık sa• olmak üzere 26642 çuval incir muame

ttşın 15 789 çuval olduğu meydana çık- lesi olmuştu. Bu hesaba göre ıat~ mik
mı§ ve gün itibariyle satışların miktar ve tan noktasından bu sene geçen ıeneden 
fiatleri şu ~ekilde icmal edilmiştir: geri hulunmaktadu-. Son hafta ve ge-

Tarihi 
1/9/937 

1936 

Çuval 
'4068 

16377 
4453 
1724 

26642 

Gündelik fiat çen yılın bu haftası arasında incir ea.bı 
Çuval Asgari Azami miktar ve fiatleri üzerinde nevi itibariyle 
2174 6 75 13 50 bir mukayese 

Eylulünün ilk haftası 9 3 7 Eyllllünün ilk haftaeı 
Fiat Fiat 

Asgari Azami Nevi Çuval Azami 
9 13 Süzme 2fr73 1 O 
7 1 f 50Elleme 11968 7 
6 a ısPaçal 1727 6 
4 75 4 75Hurda 

Yekun 15789 

Asgari 
ıs 

11 50 
8 75 

tnhisar şirketinin teşekkülünden ev- gün bu mikdar 8 kuruşa gidip gelme bi
vel limanımızda bir ton eşyanın boşal- lef Ucreti de 15 kuruş; indirilmiştir. 
tılması vasati olarak 350 kuruşa yapıl- B .. . ı· 1 · · · al 

k ik b ikd h b
. ugun ış ıyen vapur arın yerını l§g 

ma ta en u m ar er sene ıraz tın k Uz Alnı d · t ... ıı:ı ... ı e e ere an enız ez6 ...... arma 
tenzil edilerek bugün bir ton eşyanın tö. ı "teha "k ift sk ı . . . mo r e mu m ve ç u ur u on 
boşaltılması vasati (160) kuruşa mdırıl- ·k· mil .. ' tind 700 1 taş bil . . ı ı sur a e yo cu ıya e-
mıştir. cek büyüklilkte ve her türlü konfuru 

1NŞAAT lŞLERt hMz iki gemi ısmarlandığı gibi 1934 
İdare binası, Karşıyaka banyolan, ıl d 1 gilte d ı..... ..J:1_: d~_. y ın a n re e ~a ewıu.ı.ış on 'l.aı 

Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri inşaatı mı'l ur·· ' t• d ift k 1 .. 50 ı . . s a m e, ç us ur u '\it yo cu 
tamamlanmak üzere bulunan Konak ıs- , 
kelesi ile Karşıyaka yüzme havuzu ida- alabilecek bir gemi de satın alınmıştır. , 
renin bugüne kadar yaptığı esaslı inşa- Bunlardan başka idare ecnebi vapUJl-
at işleri arasında sayılabilir. lariyle gelen yolcuları çıkarmak üzere 

havuzlar idaresine bir motör de yaptırBu gibi inşaat işleriyle yükleme ve 
boşaltmada kullanılmak üzere idarenin maktadır. Bu motör de bu ay içinde lz-Son hafta İçinde borsada sah1dığı an

laşılmış olan yukarıda isimleri yazılı ti
caret eşyasının mezkur müddet zarfında
ki nevi üzerinden eatı.ş miktar ve fiatleri 
ve h.er birinin haftalık piyasa vaziyeti 
hakkında alakadarlan nezdinde yaptığı
mız tahkikattan aldığımız netayiç hüla
ıalannı ayn ayn aşağıda arzediyoruz: 

söylenmekted.ir. 

BURÇAK: iki senenin ıatış yekunlannda nazara çar
Kümeli muamele yoktur. Ufak te· pac:ak kadar lıir değişiklik görülmekte 

f~k mevrudat zahir~~i eıınafı tarafı~da~ 1 olmuına rağmen fiatlerdo aşağı yukarı 
alınmaktadır. Bu ıtıbarla esaslı hır pı- yazılmağa değer bir fevkaladelik yoktur. 

3 « < 3699 1' 75 
10 

21 
22 

1 
mire gelecektir. ' 

elinde bir kazık çakına makinası, yirmi 
SO beş ton ağırlığında eşyayı kaldırır bir RIHTIM IŞLERI 

maçona, on tonluk bir ve dört tonluk Evvelce ecnebi bir ıirket elinde bulu-

yasa olmayıp fiat keyfiyeti talep nisbe-
BUCDAY: tine muallak bulunmaktadır. 
Borsa neşriyatına göre1 haftalık buğ- KUMDARI: 

Mevsim lıaşından son tarihe kadar ise 
incir pİyasaaı ayni seviyede kalmıştır. 

Ara sıra satılan fevkalade mallar için 15 
day satışları şu surette cereyan etmiştir: Son hafta içinde borsada mevsimin kuruşa kadar görülen fiatlerin piyasada 

· Haftalık fiati icap ettirdiği derecede geniş mikyasta 1 olmadığı anlaşılmıştır. 
Çuval asgari azami kumdan muamelesi olmamı~ yalnız yu-ı I . · b · · kt 
1180 5 5 w ncır pıyasaşı u eene vazıyett no a· 

O 6 375 karıda görülmüş olacagı üzere 6. 15 - d 1 t }"1_1_· dil ,_ f' 
sın an norma e ıuuı:ı e me~te ve l" 

Nevi Miktar 
Yum uşak malbr 

4 < « 4753 
6 c « 2293 13 23 

7 < « 3759 13 20 50 

Yekıin 23040 
Bu suretle mevsim başından 9 / 9 / 9 3 7 

akşamına kadar borsada 384 70 çuval çe· 
kirdeksiz üzüm ııatılmı§ bulunmaktadır. 

Bundan bir hafta evvel borsada satı~ 
lan çekirdeksiz üzümün miktarı 10526 
ve geçen senenin bu haftasındaki sahş 
rniktan ise 2 8 O 7 1 çuval olarak hesaplan· Sert mallar 2185 5 50 6 25 7.5 kuruıı arasında fiatlerle 126 çuval ti d • dilik l l 

1 
... 1_,_. dl 

Mah]iitmallar 713 5 625 63125 1 tı] k d la er e §ım everişi teAKci e İ· ma sa ma ta ır. r k d' mıştır. 
El direk mallar 12 O 5 8 75 5 8 75 Geçen hafta da fiatier ayni olup geçen me te ır. Çekirdeksiz üzüm piyasasında son haf-
Engin mallar 26 3 50 3 50 senenin bu haftasında 4 - 5.5 kuruş ara- ÇEKIRDEKSlZ OZOM: ta ic;inde göze çarpan hayli değigmeler 
Yekun 4224 sında temevvüç etmekte idi. Borsa ne§riyatına göre son hafta için- olmuş ve fiatler hafta sonlarına kadar 

Bundan bir hafta evvelki satış rniktan PAMUK: de borsada satılmış olan 23040 çuval mütemadi bir tereffü arzeylemiş ise de 

iki vinç bulunduğu gibi yenJden elek- nan lz.mir rıhtımı hüküınetçe satın alı· 
trikle müteharrik beş tonluk bir vinç narak liman işletme idaresine devredil
satın alınmış ve 750 kiloluk 7 vinç te mişti. Bu devri müteakip. rıhtım resmi 
sipariş edilmiştir. yalnız ecnebi memleketlerden getirilen 

İdarenin elinde bulunan gümrük an- eşyaya münhasır kalm.1§, Türk limanla.. 
barlarındaki eşyanın nakilleri için de nndan getirilen eşya ile Izmirden ecne
Almanyadan on tane el arabası getirtil- bi memleketlerine ihraç "olunan eşyadaıı 
miştir. evvelce alınan ve tutarı 200 bin llray~ 

TERSANE baliğ bulunan rıhtım resmi kaldıi-ı1mış-
Karşıyakada Alaybeyinde 30 bin met- tır. 

re murabbalık bir sahayı işgal eden ve idare böyle bir varidattan mahrwn 
içinde şat ve mavıına çekme mahalleri kalmakla beraber geçen yıl 160 bin 11 .. 
vapur kızakları, dekovil hatlariyle gU- ra sarfiyle 45 metre murabbama varan 
zel bir atelye ve dökümhane bulunan Birinci kordonu tamamen Bandırma 

idare tersanesinde her nevi §at ve ma- parke taşlariyle yenilemiştir. 

ise muhtelif nevilerden 3730 çuval olup Bütün hafta işsiz geçmi~ yalnız çekirdeksiz üzümün gündelik itibariyle 7/9/937 de 0.5 santim kadar bir tenez- Hırsızlık B l 
fiatler 5.25 - 6.75 kuruş arasında temev- 7 /9/ 937 öğleden eonra borsada kilo- 'satış miktar ve fiatleri §Öyledir: zül kaydedilmiştir. angiz er 

l d h ba Gaziler mahallesinde ömer oğlu Öme-
vüç eylemi~ti. su 42 kuruştan ilk ve son teşrin teslimi Satılan miktar Fiat Fiat seyil' ve temevvücatının a a - Şimal kutbunda ıabih buz par,. ... ; 

1 1 6 7/9/937 rin terazi ve dirhemlerinl ,.alan Nuri oğ- ,,_. 
Tahkikatımıza göre son hafta içinde kaydiyle 350 balyalık prese birinci pa- Satış tarihi Çuval Asgari Azamt riz anla§t maıı için • ve ta- ~ üzerinde kurulu Sovyet ietasyonunda ı.-;.,.. 

l ı 1 k ı ki 1 _ ı_ lu Bekir zabıtaca yakalanmıştır. .., 
lzmire gönderilmitı olan malın fazlalığı muk satışı olmuştur. 1 /9/937 4702 12 22 rihlerine ait ıiat eri arşı ı ı 0 arnA aaa~ layan heyet bildiriyor: 
karşısında fiatlerde 0.125 eantim kadar 1 Geçen hafta cereyan etmiş muamele- 2 « « 3834 12 22 ğıya dercediyol'UZ! yaralanma . ·cSon on heo gÜn içinde, ilzerinde bu-
bir tenezzül vardır. leıde ise bu nevi üzerinden ayni şartlar- Nu. 1 /9 /93 7 fiati 6/9 /9 3 7 fiat 7 /9 /9 31 fiat Çorakkapıda Melez caddesinde Ah: lunduğumuz buz parçaın, orijinal bir de·· 

Fazla miktarda irsalat devam etmek- la yapılmış 300 balyalık satışta fiat 40 • Asgari Azami Asgari Azamt Asgari Azami met oğlu Hüseyin, Mehmet ~u Ibrahi- vir yaptı. Bugün halen, bundan. on bet 
te olduğundan hu renezzülün devamı ih- ! 41.5 olarak tesbit edilmiş bulunmakta 7 13 50 14 15 25 15 75 \ 4 75 l 5 25 , mi biçak1a yaralaml§tır. Hakkında tah~ gün evvel yani 30 temmuzda· bulundu-
timalinden bahsedilmektedir. Bugün 'idi. 8 14 25 14 75 16 25 16 75 15 75 16 25 kikat yapılıyor. ğumuz noktaya döndük. t 

için mevcut piyasa mallannın fiati nevi 1 Geçen sene bu hafta içinde yine ayni 9 15 75 16 25 17 50 18 25 17 17 75 Bıçakla yaraladı Buz parçasının bir tarafı, buraya yer• 
itibariyle şu ıurette ifade olunabileceği kaydü şa. rtla ve ayni neviden satılan 200 1 19 17 50 18 50 19 50 20 50 19 20 Ieotiğimiz gündenberi açıktır. Bazı yer• 

ı 2 t 2 2 2 2 5 o 2 3 5 O ı 2 2 3 Keçecilerde Demirciler çarşısında anlaşılmıştır. balya pamuğun borsa kayıt1arına '43.5 111 Mehmet oğlu Yakup, blçakla Mustafa lerde burasının geni§liği 50 metreyi geç.i 
Nevi Fiat kuruş fintle geçmiş olduğu o zamana ait 12 24 50 25 24 25 mektcdir. Papanin ve Şinıov, kauruk·· j oğlu demirci Rizayı yaralamıştır. -~ , 

\ Az Çok borsa ne§rİyatında görülmüştür. ' l~hu rakamların mütalaa ve mukaye- ait fiatlerin mukayesesinden ise bu sene tan mamul eandalrmızla bu açıklıkta uzu-. 
Sert mallar 5 75 6 25 Bugün için kat'i ve müstakar bir pa- sesinden ele anlaşılacağı üzere hafta ba· fiatlerinde geçen seneye naz.aran malm Bir firar bir gezinti yaptılar ve bangizin entere-· 
)'umuşak »k el ~ 75 6 50 mu.lı: piyasası mevcut olmayıp işler ele ı şından başlıyan tereffü 6/9/937 akşamı- nevine göre 4.5 ile 5.75 kuru~ arasında Tepecikte Hasan kız1 Fethiyeyi ya- san ve sarp ıahilJerinin · fotograflarını al· 

. Bu vaziyet arşısın a agustoa üçüncü bariz bir durgunluk vardır. il na kadar tedricen devam etmiş ve ge· değişen kuvvetli bir tereff\\ mevcut ol- ralıyan Nuri kaçmıştır. Zabıtaca henüz dılar. 
haftasına göre bugünkü fiatlerdeki tenez- PAMUK ÇEKJRDEöf: J 91937 . b 1 f' tl d . ·· ··ı ek d yakalanamamıştır. Oç defa, büyük bir memnunı'yetle, bü~ çen / ye nls et e ıa er e nevı• cluğu goru m te ir. 
zül miktarı 0.25 santim olarak kabul ve Borsada iş olmamakla beraber teşrini ne göre 1.5' - 2 kuruş arasında yükseklik Son hafta içinde üzüm piyasasında gli- Otomobı·ll k' azası yük deniz foklarının göıünüşünü müşa .. 
hesap edilmektedir. evvel ve eani teslimi kaydiyle 75 tonlgörülmüş ve bunun1a beraber satış mik- rülmüş olan tereffü bilhassa Almanya ile 11 hede ettik. Evvelce de düıündüğüm~ 

ARPA: miktarında bir partinin 3 kuruş üzerin-
1 
tarlannda da kuvvetli yekGnlara rastlan- olan ticari münasebatın yeni baıtan ve Heykeltraş B. Münür Sabriye ait bir gibi. bu husustaki bütün nazaryelerin ak· 

Yukarıda hafta satışı olaral~ gö::.tercli- den satıldığı ve muamelenin epekülasyon ~ kuvvetli olarak teessüs etmek üzere bu- otomobil evvelki geccı Seydiköye gider- sine olarak, kutba yakın şimal mmtaka· 
V• • 61 O l 190 l b · · 1 b l d u • • w ·ı · · mı§tır. k ld b' h d u d ilın. t' Ka 1 d b l h l k gımız çuva arpanın çuva ı e- ıçın yapı mış u un ugu ogrenı nııştır. G ı·ı·· .. 7 . .. .. .. .. lunduguw na hamledı'Jmektedı'r. en yo a ır en ege evr ışır. - arın a angiz er ava isinde i hayat, eçen sene ey u unun ncı gunu uzum 
yaz ve 420 çuYalı çakır olup beyazlar YAPA<".ıl: fiatleri şöyle bulunuyordu: Yakın günlerde kuvvetli ihracata baş- za hafif geçmiştir. Otomobili idare eden çok mütenevvi v~ faaliyetli bir euretto 
3. 75 den çakırlar ise 3.25 kuruştan satıl- Geçen hafta yapağı işlerinde görülen Fiat }anacağı muhakkaktır. şoför Murt.aza oğlu Mehmedin kaza ge- tecelli etmiş bulunmaktadır. Son zaman-
mıştır. Bundan bir hafta evevl ise be- hareket bu hafta da aynen meşhut ol- Asgari Azami UMUMi V AZlYET: cesi sarhoş olduğu anlaşılmıştır. )arda, denizin derinliklerinde biolojik 
yaz mal1ardan 315 çuval arpa 3.625 - muş Ye yukarıda işaretli yapağı işleri ya- 7Nu. 9 25 9 SO Umumi vaziyette geçen haftaya nJs- ~~~fiOY.4r7A~ ilkbaharın ba§langıcını kaydettik. 3000 
3.75 kuruş arasında muamele görmüştü. pılmıştır. Ancak geçen hafta fiatler 8 10 25 10 75 betle daha bariz bir iyilik ve inkişaf var- Karyola metre derinlikte ufak bir deniz yıldızı ya· 

Son günlerde bazı .ihracat evlerinin pi- 5 2 - 61 kuruş arasında temevvüç ettiği 1 9 11 7 S 1 I 2 5 dır. Mevsim ilerledikçe iıılerin çoğalacağı ~ ki ) kaladı.k. Etrafımızda çok defa martıla-
yasada görülmesi üzerine arpa fiatlerin- halde bu haftanın asgari fiati s 1 kuruş-' 10 , 4 50 15 ümidi kuvvetlidir. Mera 1 arına ~ rın uçtuklarını görüyoruz. ŞUl'asm• da 
de tereffüe meyi] vaziyeti görülmüş ise I tan başlamakta ve azami haddi yine 61 1 1 l 7 18 Şimdilik kayde §ayan başkaca yenilik Türkiye ve Istanbulda en maruf i !;ıilhassa kaydetmek is~eriz ~~ son zaman• 
de işler inkişaf etmediğinden piyasa ta-

1 kuruş Qlarak görülmektedir. Piyasada 12 l 8 7 5 20 ve fevkaladelik yoktur. Halil Sezer) Karyola ve Madeni e§- ~ larda ufak · yavruları ıle hızım bulundu· 
vazzuh etmemiştir. · Şu kadar var ki ala-ı alıcı varsa da etraf mallarından stok Geçen ve bu senenin ayni tarihlerine ABDİ SOKULLU ya fabrikasının muhtelif ve en son ğumuz buz parçası üzerine gelen bir cli-
kadarlarca bugün için heyai mallarda kalmamış ve bu itibarla iç Anadoludan od l ka lal Izmird alnız gi ayının ziyaretini kabul ettik. Bütün 
3 75 A 1c l d 1 m e ryo arı e y 

. •"'ve ça11.ır ar a İse 3.25 • 3.5 ku- getirilen bazı partiler üzerine muamele A k H t 1 "-" y . Ka fJ d 66 N d bunlardan da anlaşılacağı veçhile, mer·· 
f k 1 ! enı va ar çarşısın a u. a • 

ruş iati uvvet i görmektedirler. Jbra- yapılmaktadır. · ş as a 1 gı (Aziz. • Şın~) ın Şık Karyola ve Mo- ~ kezı Arktik, hayat bakımından oldukça· 
cat için mal mübayaasına talip vardır. Piyasa sıcak, fiatler yüksclmeğe mey- Jl e e bilya mağazasında satılmaktadır. enteresandır ve hiç te tamamiyle hali vcı 

BAKLA: yaldir. ' ıssız değildir. istasyon ııefi, fok balıkla· 
Borsa bültenleri muhteviyatına göre KEÇt KILI: -BA.ŞTARAFI BEŞlNCt SAH1FEDE- imkAnını bulabileceğime peşinen sevini-

1 ~"''~~~~ "' rı görüp ya:kalayahilmek· için saatlere• 
hafta içinde satılmış olan 24 çuvala haf. . Yukarıya işaretledi~imiz muamelenin mafih yakında Istanbula döner ümidin- yordum. . Hemşıre ara Dl yor buzun ortasında açtığımız menfezin ba-
tanın en son gününde satılan 616 çuval bir kaleme münhasır kaldığı ve bu iti-1 deyim. Ertesi günü sabahleyin Nihale uğra- şında beklemektedir. 

1 
'• Doktor Bay Sadık Ahme• da ilave edilmek suretiyle son hafta hak- barla keçi kılı piyasası hakkında kat'i bir Tabii bu söylediklerim yalandı. Ni- dım. Tedbirli davranmak lazımdı ya... Bu sene, Ukranya sanatoryumlarında, 

din Sıhhat Evi için haatane-la muamelelerinin 640 çuvala baliğ ol- mütalaa > ürütülemiyeceği alakadarların- hat Ankaradan bir yere gitmemişti. Ad- Ona her şeyi tamamen anlatmadım. Sa- 426.500 il ııehlrlerden ve 624.500 ü köy• 

1 
d . lerde uzun zaman çalışmış duğu anla·şılmıştır. Fiatler 4. 125 - 4.25 dan anfoşılmıştır. resini de biliyordum. Fakat ona açık- ece. ]erden gelmek üzere J.051.000 çocuk ie· 

kuruş arasında mütehalif olup geçen haf- Maamafih fiatler elverişli olduğu da ça işi anlatmaktan, dediğim gibi, çel::ni- - Belki bugünlerde Nihadı gönnek- ı~ diplo?"alı veya pratik bir tirahat etmektedir. 
ta muamele görmüş olan 265 çuval hazır sö)'lenmektedir. • yor, zamanını bekliyordum. liğim ihtimali var. Yuvana tekrar dön· hemşıre aranmaktadır. ', Bu çocuklar, ·84 daimt sanatoryum ile 
ve 336 çuval vadeli !:aklanın fiati 4.25 TATLI BADEM JÇi: Bir gün telefonum çaldı. meğe söz veriyorsun değil mi? ~- 115 (1665) 200 mevsimlik sanatoryumlar arasında 

~cıııııııı-•--'Q'Z: ;, um tve~ 
kuruş olarak tesbit edilmişti. Piya~a geçen haftaki vaziyetir.i bu haf- - Allo ... Merhaba doktor, beni ta- Diye sordum. Olur a ..• Kadın aklı caktı. taksim edilmiş bulunmaktadır. Bu sana• 

Son hafta bakla alıcılarında bar;z bir ta da aynen muhafaza etmiştir. Satı- nıdın mı? Ben Nihat... bu ..• Son dakikada belki cayıverir. - Nihadı gördüm, dedim. toryumlara ayrıca bizzat kolkhozlar ta-
İştaha mevcut olmakla beraber satıcıla· lan mallar kalitesine göre geçen haftaki 1 - Oo, maşallah Nihat, hoş geldin... - Nasıl istemem, dedi. Yeter ki be- Heyecan içinde sordu: rafından ·ve Sıhhat Halk Komiserliği 
nn 4.50 kuruş olan taleplerine ancak gibi 75 - 76 kuruş arasında muamele INe zaman geldin? ni affetsin. Ne kadar ıstırap ve azap - Eee?.. mıntaka idareleri tarafından vücuda ge-
4.375 kuruşla mukabele edilmiş oldu- görmüştür. - Bu sabah ... Ve gelir gelmez dese- içinde olduğumu görüyorsun. - Kızım, dedim. Tahammül gerek. tirilmiş olan .300 çocuk sanatoryumunu 
ğundan geniş mikyasta ve fazla miktar- Piyasaya arzedilen mallar bu fiatler ni aradım. Görüyorsım ya ne kadar sa- . *** Dünyaya etme bulma dünyası derler. da ili.ve etmek lazımdır. 
da iş olmamıştır. Satıcılar bu fiatte faz- üzerinden derhal müşteri bulmakta ol- dık bir dostum. Yarın (Güzel köşe) Tam öğleyin <Güzel köşe._. nin kapı- Evvelce sen başkasını sevdin, o ıstırap SOVYETLERDE MEKTEP • ! 
laca ısrar etmekte olduklarından önü- mak1a beraber geçen haftaki neşriyatı- lokantasında buluşalım. öğle yemeğini smdan giriyordum. Köşedeki masa ba- çekti Şimdi ıstırap çekme sırası :ıen- TALEBELER! 
müzdeki hafta içinde bu fiatlerle mua· ı m;zda da kaydettiğimiz gibi mahsulün birlikte yeriz. şında Nihadı gördüm. Yanında genç ve de ... Başkasını sevmek sırası da onda... Rusya Sovyetleri Sosyalist Federatif 
mele yapılması ihtimali r:ı.evcut gibi le- <:zlıf;ı fiatlerin atiyen kuvvetli hamleler- - Olur. ve çok gilzel, kibar bir kadın vardı. Fakat emin ol bu hastalık, aşk hastalı- Cümhuriyetinde önümüzdeki tahtil ıe-

lakki ediliyor. le tereffü edeceği kanaatini vermektedir. *** Takdim etti. ğı yüzünden çekilen ıstırapların ömrü nesinde mekteplere gidecek talebe mik-
ÇAVDAR: lNClR: Nihadın telefondan gelen sesinde bir - Nişanlım .. . Birbirimizi o kadar çok pek kısa .•• inanmıyor musun? Işte ör- tan, 18.5 milyonu bulacaktır. Bunlar• 
Piyasaya arzedilmiş olnn yukarıda işa- Şehrimiz ticaret borsa.sının en son neş- başkalık, bir sevinç ve neşe vardı. Ken- seviyoruz ki, sorma. neği: Nihat... dan 3.3 milyonu mektebe yeni girecek• 

retli 13 çuval mal C:ört kuruştan rnua- reylediği incir satışma mütedair listesin· :di kendime, vay kMir vay, dedim, Ni- Anladım ve tabii artık Nihalden hah- Nihal bitkJn bir halde ld1. )eri teşkil eylemektedir. 
mele görmüştür. den 19 3 7 mahaulü incir piyasasının aç:ıl,. lhalin Istanbula geldiğini ve Aşıkının se lüzum görmedim. Neye yarardı ki... - Evet, diye kekeledi.. Aşk yüzün- Bu sene, R. S. F. S. R.' de 84.000 ilk 

Çavdar fiatleri esas it:bariyle buğday dığı tarihten 7 /9 /9 3 7 akşamına kadar kaçtığını ne çabuk da duymuş... Dönüşte NJhale uğradım. Onu fazla den çekilen ıstll'aplar belki çabuk unu- mektep, genç çocuklara küf tür lflğı ver ... 
fiatlcrini takip etmekte olmakla her.bu boreada 15 789 çuval muhtdij İncil' 1a· Ye yıkılan yuvanın tekrar kurulması ümJt içinde bırakmak daha fena ola .. tulur, fakat azap .•• Vicdan azabı asli... cektir. 

=· 
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' Enternasyona lzmir uarın a i a · i 
i pavyonu bu il"'ye im~z· · osyal e i 
· ekonomik e emmiyeti a kında i ·k · r- = 

• 

)erimizi daha ziyade teb . lür ettirm · şt · r 
Aşağıda rakkamJarla gösterdiğimiz kalkınma Manisa 
çalışkan balkının kabiliyeti ve hiçbir engel önünde 
azmı ile değerli Valileri Lütfi Kırdarın 

vilayetinin 
eğilmiyen 
eseridir ... 

• • . • • • • • • • .. 
• • .. • • • • 
i 
• . . 

• 1. 1 . . ......................................................•........••....•......•.......•...............................•.......................•...... : 
•••••••••••••••••••••••••••• •• 

Yazan: ABiDIN OKTAY ki yaratıcı ruhunu ve netice cılınak ti- öteden beri sıtma tahribatına seQep nm mühinı bir mikyasta art·nasını te-
.Izmtr iunrmı ziyaret eden yüz binler- tizliğini tecrübe elmiş olanlar, Manisa olan su birikintileri ve bataklıkların ku- ınin edecek tesisata yakında başlanacak

?e vatiuıdaşin tnkdir ve hayranlıkla gör- vilayetine g~irildiğini duydukları za- rutulması için esaslı bir faaliyet sarfe- tır. Esasen şimdiye kadar da bu istihsal 
dUklerl pavyonlar nrnsınc1a MANISA man hem memleket, hem Manisalılar dildiği gibi içme su yollarının eksikleri daimi olarak artmıştır. 1928 senesinde 
vilayetinin Cümhuriyet rejimi içinde hesabına haklı o)arak sevinmişlerdi. de tamamlanmakta, münasip yerlerde 2115 ton olan istihsalin 1934 te 4531 ve 
her sahada knıandığı kalkınma eserleri- Filiyat bu intiıara tamamen ~evap çeşmeler kurulmaktadır. Ev odalarını 1935 te 13.558 ton olduğunu kaydetmek 
nl beliğ bir şekilde gösteren müstakil vermiştir. Dr. Lütfü. Kırdar Manısada ahırlardan ayınnak, umuma mahsus ku- bunu göstenncğe kafidir. Türkiye pa-
ı>avyonun en büt.rük' bir alaka celbctU- Cümhuriyet rejimiyle birlikte esasen 'l•ulu helalar yapmak, pis sular için 1

--- k 1 . 1 B k 1 J .J .lUl k o tcsın llŞ\.'C i · · ' ist d•v • 
ğini söylemek hiç tc mUbalüğa olmaı;._ başlamış olıın ka1ktn.rn4l ve terokki ham- palı akıntı tesis etmek gibi temizlik. ''c mu re ımızın e ıgı 
Sayın Başvekilimizln de fuan %iyaretle- lelerini daha hızlı bir şekle sokmak va- sıhhat hareketleriyle askere gi~ köy- gibi ~encde 5.~0 b~ balJ'~Y~ çıknrm.akta 

lillerin tarlalarının imece suretiyle sür- ?\tanısa h1ç ş..ıphcsız ilcrı hır mcvkı tu-

dürUlmcsi. salgın halindeki hastalıklar- tacaktır. 
la mUcadcle tertı'batı zikre değer hayırlı 
teşcbbUslcrdir. 

KOLTOR tŞLERt 
KöylümUzün kUltür seviyesini yük-

seltmek işinde gösterdiği hahiş ve aluka 
şükranla yndedilecck bir hadisedir. Mck-

reıc k .. ı. 



SAHtFE 10 .. 
Trakya Pavyonunu 

Beraber Gezelim 

Trakya kalkınmasının ruhu General Kazan Dirik 
Bilmem neden bu isim bana daima bir açıkça gösteriyor. 

ckalkınma>, bir ciş faaliyeti> feyizli bir !kinci köşe üzüm, üzümcülük ve üzilm 
. -cyurd hnrekefü bir ccanlılı:b ifade cdi- sanayii köşesidir. Trakynnın dört vila-

' yor. Ve Trakya derdemez de dudakla- yetinde geçen sene iki buçuk milyon ki-
rım gayri ihtiyari bir ismi heceliyor: lo şarap ynpıldığı düşünülürse ve bun
.Kazım Dirik... dan hnriç olmak Uzere Inhisarlar ida-

Inkılabın ön safında Büyük ink.ılab- resinin Tekirdağında senede bir buçuk 
cının emri altında büyük işleri muvaf- milyon litre şerap imal ettiği göz önilne 
farkıyetlc başarmış olan Kazım Dirilt, getirilirse pavyonun bu köşesinin değe· 
Ulu önderin el koyduğu Trakya dava· ri ve burada teşhir edilen örnek ve gra
sında da kendisinden beklenen, umulan tiklerin manası daha kolay anlaşılmış 
yeri kolaylıkla nlmıştır. Trakya, şiın- olur. 
di, yurdun diğer bucaklannın gıpta üçüncü köşede, cam kavanozlar içinde 
edeceği bir hızla ve dipdiri bir knlk.ın- tazelik ve körpeliklerini aynen muhafa
ma yolunda ilerliyor ... Koşuyor... za eden Trakya meyvacılık çeşitleri gö-

Bu kalkınmanın manivelası bu ilerle- rülüyor. Ktızım Diriğin güzel eserlerin
me ve yükselme hamlesinin mihveri de den (Edime nümune fidanlığı) nın cti
Kuzım Dirikdir. Bu manivelanın kıy- kctini taşıyan bu kavanozlarda kameri
metini ve bu mihverin yüksek değerini ye kaysılar, nltı parmak kirazlar, vişnc
Trakyn kadar Ege de bilir... ler, şeftaliler, armutlar hakikaten insa-

Iste fuarda Trakya pavyonunu gez- nın gözünü alıyor ve ağzını sulandırı
meğe giderken bunları düşünüyordum yor. 
ve buruda göreceklcrimin oradnki bü- Meyvalnrın ~ ruıında ve } ine cam ka
ttin knlkmma ve çalışma hamlelerini vanozlar içinde güzel bir tertip ile sıra
öntime sereceğine emindim. lruırnış hububnt örnekleri ile karşı kar-
Kapının eşiğinde iki mühim eserle... şıyayız.. Buğdny dan el erini adeta per

Trakyanın ileri yürüyüşünde büyük rol tevsizle büyiitülınUş sanırsınız. Yanya
alan iki canlı örnekle karsılaştım: Tav- na dizilmiş şu kavanozların üzerindeki 
~an ve tavuk... yazılarn bakınız: Anbcrbu, Karmolino, 

Siyah, beynz, lnırşuni renklerde ve Maratelli, Viyolina, Scnçople ... Bunlar 
kafeslerinin içinde nazlı nazlı kırıtan bu ne mi? ... Güzel Trakynmızın eşsiz pi
şirin ve pamuk gibi hayvanların mem- rinç çesitleri... üst tarafında zeytin ve 
leket için büyük fayda ve değeri bu- zeytin ya -;ı k"'şe i... Grafikleri ve ista
gün tamamen nnlnşılmıştır. tistikleri ile bu nimetten Trakyamızın 

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

• 

Trakya, yurdun diğer köşelerine 
örnek olacak dipdiri bir canlılık 
ve hızla, koşarak ilerliyor. Fu
ardaki Trakya pavyonu, bu 
verimli çalışmanın, birçok canlı 
ilerleme hamlesinin acık ve 

' övünclü ifadesidir. 
' 

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

lerini ve badem ezmesi, şekerlemeler gi-ı lerinJ, ormancılık köşesi ağaç sanayilnln zarif çerçeveler içinde Edirnenin şu gü
bi mamul şeker örneklerini görüyoruz. müterakki durumunu adeta ders verir zel manzaralarına bakınız. Işte acı ha
Şeker sanayiinin ve pancar ziraatinin gibi gösteriyorlar. tıralnrın yfıdına vesiyle veren Saray içi, 
Trakya köylüsilne, Trakya işçisine yap- Iyi bir istikbal bekliyen Çanakkale asırlık söğüt ve kara ağaçların birbiri
tığı kalkınma yardımı hiç şüphe yok ki halılarından sonra frijiderin önünde ııe karışan dallarının kemerlediği em
memleket ölçüsilndedir. imrenerek duruyor ve yutkunuyoruz. J salsiz Karaağaç caddesi, ortada, etrafı-
Trakyanın billün gelir kaynaklan ve Çünkü burada şöhretini yalnız Trakya nı içindeki çinilerin çerçevelediği güzel 

servet menbalarının teşhir edildiği pav- ve Türkiyeye değil, yurd dışlarına kn- Snlimiye ... Altta Kanuni ve l\foriç.. köp
yonda pek tabiidir ki süngercilik de yer dar yaymış Edirnenin beyaz peyniri ve rüleri, daha ortada Scliıniye ve Mura
alacaktı. I~tc önünde durduğumuz bu kaşarı var.. diyenin eşsiz çinilerinin örnekleri, Gazi 
köşe hakikaten yeni olmakla beraber Nihayet son köşe... Kapının soluna Mihal ve Fatih köpriileri, her bir şere

fosine ayrı merdivenlerle çıkılan üç şc
rcfcli cami. .. Nasıl, yurdun bu güzellik
leri ve sanatımızın bu eşsizliği karşısın
da hayranlık duymuyor musunuz? .. . 

Truva harabelerinin ve burada ya
pılan kazılnı ın seyrini takip edebildiği
miz şu levhaları da ilave edince Trakya· 
nm Turistik bakımından haiz olduğu de
ğerli yeri tahminde güçli.ık çekmezsiniz. 

Pavyonu fırdolayı dolaştık. Köşele

ri gezdik.. Köselerin üstlerinde pavyon 
duvnrlarını halkalıyan çok güzel grafik
lerin yalnız ekonomik değil, kUltUrcl, 
bayındırlık ve sosyal hamlcleıi işaret 

eden ı·akamları önünde ayrı ayrı düşün
dük .. Şimdi pavyqnun orta kısmı kaldı. 

En baştn beyaz boyalı, kübik bir vil
la nümunesi ve yanmda da Afrika vah
şilerl'lln çerden çöpten yaptıkları bir 
kultibe .. . Herhalde vahşet devri ile me
deni devri mukayese etmek istemişler .•. 
Yanımı yaklaşalım da üzerindeki eti

keti beraber okuyalım ... 

Trakya pavyonunun kapısı 

Pavyondan çıkarken gördüklerimden 
hiç hayret duymadım. Çünkü burada, 
Trakyadaki şuurlu kalkınmanın yapıcı 
ve başurıcı sihirli bir el ile meydana ge· 
tirilmiş en güzel örneklerini göreceği· 

me daha evvelden emindim . 
Kazım Dirik, yapmasını bilen, yapa· 

cağını bilen ve iyi yapan bir idareci vo 
inkılapçıdır. O bizi, daima hayret v~ 
rici ve takdir uyandırıcı güzel eserleri· 
ne o kndar alıştırmıştır ki ... Artık onun 
olan ve ondan gelen her esere, onun 
eserlerine karşı hayret ve takdirden zi· 
yade saygı duymaktayız. 

*** 19 3 7 enternasyonal Pnris sergisinin 
meşhur dört cücesi bütün dünya matbua• 
tını meşgul ediyor .. 

Temelini kendi attığı lzmir fuarına 
Trakyadan iştirak eden Kazım Dirik. 
büyük fuarların kuruluşlarındaki dikka· 
ti çekme noktasına ne kadar hassasiyetle 
temas ettiğini, Trakyanın en uzuh bo.>lu 
adamı ile en kısa boylu adamını burn.> a 
getirmt-k suretiyle i bat eylcmistir. 

Pavyonun kapısında. 2.iyaretçileri gÜ· 

ler yüzle karşılayan bir metre boyunda· 

ki Ali ve ondan bir misli boylu { 1. 90) 
l fasan... Bize ayni 2.amanda dünkü vo 
bugünkü Trnkyanın canlı hamle örneği
ni de vernı!"ktedir. 

*** Küçük bir nokta daha ..• Fakat mli• 
him ... 

Fuardaki Trnkya pavyonunun önün· 
de, bir triyör, yani hububat eleme ma• 
kinesi, c ki tabirle Lir kalbur makinesi 
görürsünüz ... Pavyonu gezdirmek için rehberliğini mısıl faydalandığını nçıkça görüyoruz. 

esirgemiyen • rkadaş bana Trakyada 15 Edirnenin kendine mahsus ve şöhretini 
tavşan istasyonu olduğunu söyledi. Tav- her tarafa yayını~ sabunları da, güzel 
şanların yanında beyaz tüylü Ligorn ve Selimiyenin rcSMini tnşıması bakımın
kırmızı tüylü Rodayland horozları, sağ- dan ayrı bir hu usiyet gösteriyorlar .. . 

Etiketleri okuduk ve yanıldığımızı 
hn;> r tl görduk.. Bunlar ıırı kovanları 
• • 1 Bu mn\.:ine buraya sadece T rakyada· 
ımı .... ki . l 

!arına ve sollarına kendi cinslerinden Yeni doğmuş bir çocuk başı kadar ko-
birer tavuk nlmı lar, Trakya tavukçu- caman so~an v hır boksör yumruğu ka- L........ J 
luk ve yumurtacılığının canlı ve kanlı dar irilikte sarımrak örn~kleri yanında Edime Seliıniye cc.mü 
bir sembolü gibi kuruluyorlar ... Yalnız çiçek demetini andıran iri taneli mısır lbüyük istikbale doğru yürüyen Trakya rnstlıyan köşe, Çanakkalenin meşhur 
bu sene içinde yeniden 75 tavuk istas- koçanlar~'. ~:U-ı saçlı gelinl:r g~~i ~~.ül~- ~üngerci~i~ini~1 yı~an~ış, natürel, bam çanak çömlek köşesi.. . Çanak çömlek 
yonu açılmış olması bu d ğcrli gelir kay- yor ..• Kuçuk s:mdıklnkı gorduğunuz orneklerını bıze gostcrıyor. deyip te geçmeyin ... Iptidat ynpılış tur-
na w ına verilen ehemmiyeti r;"jstenneğe kaz yumurtası de~ il ... Tavuk yumurta- Süng rciliğin yanı başında ve deniz zına rağmen bu eski ve yerli sanntın 

kafidir. sıdır. mahsulü sannyii ile ilgili balık konser- gündelik ihtiyaçlara göre dalına yenili-
Pavyona giriyoruz... Dnllnr nı asına kondurulmuş iri ipek veciliğini görüyoruz. Az zamanda çok ğe doğru ilerledi~inin bir misalini bu 
!sterseniz beraber gezelim ve sağı ta· kozaları, ipek böcel,çilıği için Trakyada ün alan Gelibolu sardalyaları ve konser- köşede görm~k çok kolaydır. 

kip edelim. Kapıdan girince sağınızda başlanan feyiı.Ii çalışmanın başarılarla ve balık çcsitleri glin geçtiltçe ilerliycn Trakya yükseliyor. Trakya hamle ya
llk durduğunuz köşe, el ve ev işleri kö- karşılaşacağı müjdesini veriyor. ve ihraç kabiliyeti gösteren bir tckfunill pıyor ..• Çanak ve çömlekten denizine, 
şesidir. Burada ince bir itina ve emek· Bacalarından servet ve refah fışkıran göstermektedir... taşına, toprağına ve havasına kadar her 
le adeta bir halı gıbi dokunmus göçmen ve Trakya kalkınmasında ileri rol alnn Topraküstü ve denizaltı mahsullerin-! yerde ve her kaynaktan fcyiı.li eserler, 
ve yörük işleri, ya lı boya işleri, isle- Alpullu şeker fabrikasının adam boyu den sonra toprak nltı servetlerinin köşe-, servetler çıkarıyor .. 
meler Trakya 1-adınının da çalışma hı- büyüklügündcki fotoğrafı önündeyiz... si bize Trakyadaki zengin madenleri, Pavyonun turistik köşesi karşısında 
:unda ve erkcğı yanında aldığı yeri Yanı başında da fabrikanın şeker ~e~it- Linyit, bakır, Amyant, reçine nümunc- uzun zaman ayrılamıyoruz. Bakınız, şu 

··························~········· ·• • ı · • • • • • • • • . 
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Hamle 
Yapan 

TRAKYA 
Denizinden ha va
sına,taşındau top-

.., .., 
ragına, çanaguı-

daıı çömleğine 
kadaı· 

Her sahadan, her yerden, he 
kaynaktan çok feyizli eserle. 

meydana getiriliyor .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trakyada büyük bir hızla yayılmnk-
at ol<m modern arı kovanlarından biri 
ve yanındnki eski usul nrı kovanı ... Gü
z 1 \ e faydalı bir mukayese ... 

Arıcılık Trakyada biiyük bir hızla 
ilerlc111ekkdir .. Bunu grafiklerde ve is
taf stiklcrdc gördük. 

Edirnedc, Çnnakkalcde ve Kırklar

cl"r Je açılmış arıcılık istasyonları, arı
cılı a dair nesredilen kitaplar, Kuzun 
D"r ·n Trakyad\lki küçük ekonomi ha
r k tlerine ne kadar yakından ve yerin
de nl:ıka gö terdiğinin bir çok delille
rinden biridir. 
Oı ta camekan, yine el ve ev işlerine 

ayrılmış .. Duruda da kadın çamaşırları 
üzerinde Trakya kadınının göz nurunu, 
el emeğini ve ince zevkini doya doya 
sC'yredcbiliyoruz. 

· zmıi ::alkınmanın bir senbolü olarak 

konmamıştır .. O ayni 2.amanda Türk İş· 

çısının, Türk kabiliyetinin istediği 2.a
man nelere kndır olduğunu da goster· 
mektcdir. 

Bu triyörü bir f rnkyn işçisi, her şeyi 
yerli olmak üzere yapmıştır. Yakın Zi.l· 

mnnlara kdnr Avrupadan gelen em alle· 
rini 300 lirnya satın nlan T rnkya çiftçisi 
şimdi 15 O liraya aldığı bir yerli kalbur 

makinesi ile Avrupa makinelerinden bir 
mislı fazla randıman temin etmektedir. 
Yarı yarıya az para ile bir misli verim ..• 

T riyör bu bakımdan da T rnkyndnki 
kalkınmanın bir sembolü olarak gösteri
lebilir .. Esasen burada teşhir edilenlerin 
hangisi oradaki ileri hamlenin sembolü 
değildir ki ... 

KEMALEITtN ŞUKRU 
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Para biriktirme düşüncesinin gelişimine yardım etmek arzu~unda bulunan 
OSMANLI BANKASI 1906 seııesinde kurmus ölduğu KUMBARA usulünü 

Tekraı· . ürütm .~e - Başlamıştır • . 
Bu iş hakkında bilğile11mek ist iyen1er OSM . 1LI BANKASI gi~elerine baş vurabilirler . 

• 

s NLI ANKAS 
Sernıayesi 0,000,000 Sterlindir 

Dünyanın her tarafında Şube ve ~Iuhabirleri vardır. 

En elıven şeraitle 1-i~'umum Banka ınuamelalını görür vadel' ve vadesiz mevduat kabul 
eder ve son sistem küçük kasaları çok ucuz ücretle müşterilerinin emrine amade tutar. -- ,, 

• 
f o' 

Türk S1

goıta Şiıketi 

Yang-ın • azıı • ayat • Nakliyat 
Sermaye ve ihtiyat akçesi : T. L. 1,376,765 

Şiık t;n Bankası OSMAllLI Bankası 
Şirket, inevcud pek n1ühim vesaiti sayesinde en yüksek sigortaları temin eyliye bilir. 

Hayat sigortaları için, Şirket bir çok nevi sigorta şekilleri, en müsaid şartlar 
ve aynı zamanda en ehven ta1 ifeler arz ve teklif edebilir. 

~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
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IZMIR ACENTALIGI: 

C>Sıv.c.A..~:ı::....I :S..A.~:K:..A.SI 
~-zm:ıc~--ı:s=-=------~-:-=-------------a:mm-------=------cı:zıı==-----------------· 
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< 
Tür ava Kurumu Büyük 

Piyangosu 
23!!~~ TERTİP PLANI 

•••••• 

40,000 Numaradır .. 

1 inci KEŞiDE 2 inci KEŞİDE 3 lincü KEŞiDE 

11 Mayıs 937 1 1 Haziran 93 7 11 Temmuz 937 

Sayi Lira Sayı Lira Sayı Lira 
1 Mükafat 10000 1 Mükafat 10000 1 Mükifat 10000 
1 c 20000 1 c 20000 1 c 20000 
1 ikramiye 30000 1 llaamiye 40000 1 llaaıniye 45000 
1 c 15000 1 « 15000 1 c 15000 
1 « 12000 1 (( 12000 1 « 12000 
1 « 10000 1 « 10000 1 « 10000 

• 2 (2000) 4000 2 (( (3000) 6000 2 « (3000) 6000 « 
4 « ( 1000) 4000 4 « (1000) 4000 4 (( (1000) 4000 

30 (500) 15000 30 
.. 

(500) 15000 30 (500) 15000 « « « 
60 « (ISO) 9000 60 « (200) 12000 60 « (200) 12000 

100 « (100) 10000 100 « (100) 10000 100 « ,( 100) 10000 
400 « (50) 20000 400 « (50) 20000 400 « (50) 20000 
600 (( (30) 18000 600 « (30) 18000 600 « (30) 18000 

. 800 « (20) 16000 800 « (20) 16000 800 « • (20) 16090 - . - - ·-- -. 
2000 193000 2000 208000 2000 213000 . 

.. -
4 üncU KEŞiDE 5 inci KESIDE ~ 6 ncİ KEŞiDE 

. 
- -

11 Ağustos 937 11 Eylul 937 l 1 1-inci Teıriiı 937 
Sayı Lira Sayı Lira -Sayı Lira 

1 Mükafat 10000 1 Mükafat 10000 1 Mükafat 200000 
1 « 20000 1 « 20000 ı il 50000 
1 ikramiye 50000 1 İkramiye 50000 1 llaıuniye 200000 
1 « . 15000 1 (( 15000 ı c 40000 
1 c 12000 1 « 12000 1 « 25000 
1 « 10000 1 ({ 10000 1 « 20000 
2 c (3000) 6000 z (( (3000) . 6000 1 (( 15000 
4 « ( 1000) 4000 4 « (1000) 4000 1 (( 10000 

30 « (500) • 15000 30 (( (500) 15000 2 « (3000) 6000 
60 « (200) 12000 60 « (200) 12000 10 « (1500) 15000 

100 « (100) 10000 100 « ( 100) 10000 20 « (1000) 20000 
400 « (50) 20000 400 « (50) 20000 100 « (200) 20000 
600 « '(30) 18000 600 (( (30) 18000 300 '( (70) 21000 
1300 « (20) 16000 800 (( (20) 16000 ~62 (( (50) 28100 . ·---'-'-

., 
1000 (40) 40000 

2000 \ 218000 2000 2!6000 
(( 

2000 --1 ı (, ıoo 

1 
20000 « (20) 400000 
22000 1110000 

. 

• • • . . . 
• 

~s:mır:smm_. ............ , 
. . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··········································! 

. . 
• • • • . 
• . 
• • • • • • . 
• • • • • • 
= .. 

•••••••• 

········= 

• 

lzmir 
T. A. 

Tramvay Ve 
Şirketinden : 

Elektrik 

Hususi sayaçlar bulunduran abonelere eylul 1937 sarfiyatın· 
dan itibaren timdiki fiatler Üzerinden muvakkat bir zaman ıçın 
tenzilat yapılacağı Sayın abonelerimize" bilinmek üzere ilan 
olunur .. 

1. - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvirat abonelerine : 

Puent saatleri dıtında sarfedecekleri kilovat aaatler on kurut· 
tan faturalanacaktır . 

il. - Sınıfına göre tek batına asgari l ila 4 kilovat takatında 
ısıtma cihazları bulunduran abonelere : 

Toptan 55 kilovat saatten yukarı aylık bir sarfiyat için, puant 
saatleri dıtında aarfedecekleri kilovat saatlerden ilk yirmi kilo
vat aaati 7.5 kurutlan ve bundan ötesi 3.25 kurutlan faturalana• 
caktır . 

111. - Sinemalara : 

Asgari 4 kilovatla kullanılmıt takatın 750 i•timal ıaatinden 
sonra aarfedecekleri kilovat saatler 8 kuruttan faturalanacaktır. 

iV. - Otellere : 

Asgari 4 kilovatla lwllanılmıt takatın 750 istimal saatinden 
aonra sarfedecekleri kilovat ıaatler 8,5 kul'u,tan faturalan•· 
caktır .. 

V. - Kuvvei muharrike abonelerine : 

Hususi sayaçlar bulunduran sanayi erbabına : 

: a) 4 ili. 25 kilovatlık bir takat için, asgari 4 kilovatla kullanıl-
: mıt takatın 1200 iıtimal saatinden ıonra sarfedecekleri kilovat 
: aaatler 6,8 kuruftan faturalanacaktır. 

b) 25 kilovata müsavi veya bundan fazla kullanılmıt bir takat 
için, asgari 25 kilovatla kullanılmıf takatın 800 istimal aaatinden 
sonra sarfedecekleri kilovat saatler 6.8 kuruftan faturalana· 
caktır. 

Fazla mütemmim malumat için Şirketimiz sayın halkımızın 
emrine amade bulunmaktadır. 

• 

•••••••• 

• •••••••• 

·········································~· • • . 
• 

:································~········· • 
• • • • 

• . 
• 

-~·--~----------.... , 

Tiirk anonim şirketi Halkapınar fabrikasının 
.En şık, sağlam Yazlık · ve Kış.ık Kumaşları ve Zarif Battaniyeleri 

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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
····················~··············· ........................ 

Hususi 

İzmirde 
İstanbulda 

• • 
e 
• 

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

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

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

•••••••••••••••••••••••• 

pavyonlarında satılmaktad1r 

Satış }eri • • 

Atatürk caddesi 186 Numara 

Sultan hamamında Numara 2 

Izmir: Telefon: 
'' 

3942 
3564 

~ .................................................................. mm ..................................... s_ ...... _. .................. r 
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Mamuıa a a ı limitetşirketi 

'' URYAG 
'' -

idare Merkezi G lstanbul - Sirkeci Nur Han 3 - 14 • 

Fabrikaları • Jzmir - Turan • 
Sermayesi o 1,326,000 Türk Lirası • 

··~· 

···ııııııııı•••··· ···111111111••··· 

Türkiyenin en aari vesaitiyle techiz edilen en büyük tasir fabr:kasıdır. Senevi tasir kabiliyeti 25.0()() ton raddesindedir. 
Yerli mahıulattan istihsal ettiği yağları asitlerinden ve sair sıhhate muzır bilumum mevaddan tathir ve tasfiye edip dahili ve harici dünya pıyasaıarına sevk ve ihraç eaer. Tasfiye edil· 

mit yağlarımız nefaset ve temizliği itibariyle dahil ve hariçtte umumun rağbetini kazanmı,tır. 
Taıfiye edilmit yağlarımızdan zeytinyağı, susam, pamuk ve Hathat yağlarımız tamamiyle ~af .ve kokusuz olup bilümum yemeklerde ve tatlılarda sade yağ yerine kullanılır.Yağlarimızin 

batlıca mümeyyiz haısası her mideye elverifli oluşundadır. Saf olması ve asitlerden tathir edılmıt hulu ımaıı mideyi yormaz, hazmı gayet kolaydır ve son derece mugaddidir. 

TURYAG 
Bir çok emeJ.ler ıarfiyle memleketimizde imaline ilk clefa muvaffak olunan tamamiyle sif ve Nebati bir yağdır. Tereyağının bilumum evsafını haizdir, hazmı kolay ve sıhhidir, ıon de· 

rece idarelidir. Şi,manlıktan içtin.ap edenlere bilhassa tavsiye olunur. Bu yağla pi.irilen yemekler gayet leziz, ve kok~suz o!u~u da her türlü tatlılarda tereyajma tercih edilir. 

Turan Camasır . , Sabunları: 
Katıksız, saf ve temiz oluşu umumun rağbetini celbetmittir .• Turan çamapr sabunlarını her yerde arayınız. 

Turan Tuvalet Sabunları ve Sabunları: 
Nefaseti, kokuları ve zarafeti itibariyle umumun teveccühünü kazanmıttır. ilaçlı sıhhi sabunlarımızı isteviniz .. 

Turan Diş Macunları (PERıODENT) 
«PERLODENT» emsaline faiktir. Dişleri derhal beyazlatır, ağzı hastalıklardan korur, r.~ı;:cla ·;:un zaman nefis bir rayiha bırakır .. 

Turan Tuvalet Kremleri ve Suları: 
Kremleri ve suları : En müskilpesent bayan ve bayları memnun edecek derec:de Avrupan n en nadule kremlerine muadildir 

Bezir Yağlarımız : 
Saf keten tohumundan yapılmıl1 olup dayanıklı boya elde edilir .• 

Eyi ve temiz mal ve paranızın değerini almak isterseniz daima T U R A N r.ıamulatını arayınız ve tercih ediniz .• 



•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................ 

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

.................................... 
•••••••••••••••••••••••• 

il 

I 
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il • 

Sermayesi 
• 
ihtiyat akçesi 

•••••••••••••••••••••••• . .................................. . . .............................................. . . .......................................................... . . .............................................. . . .................................. . 
• ••••••••••••••••••••••• 

5.000.000 
3.250.000 
8.250.000 

Türkiyenin bütün ticaret merkezlerinde şubeleri ve Dünyanın her tarafında muhabirleri vardır 

Her türlü Banka muamelitı - Hususi kasalar -
--------- -

• 
Anadolu Sigorta şirketinin lzmir hususi direktörlüğü 

Memleketimizin ticari ve endüstriyel belli başlı Büyük teşebbüslerinde alakası vardır 

TArklye 
KURDl/ÔU 

Aniara menaucat Fabriltaaı T iirk anonim ıirlteti 
" Türli sigorta ıirlıeti 
" Palas Türlı anonim ıirlreti 

Burıa dokumacılık tJe trikotaj Türk anonim ıirketi' 
" kaplıcaları Türlı anonim ıirlreti 

Ergani bakırı Türk anenİm ıirlıeti 
Fi/imcilik Türk anonim ıirketi 
Keçiburlu küldirtleri Türk anonim ıir1teti 
Kilimli k6mür madenleri T1irlı anonim ıirketi 
Canlı luıyoan ticaret kroa limitet f irlreti 
lnıaat limitet firketi 
iş G. M. B. H Kommport 
İş limitet şirketi 
Kunduz ormanları limitet şirketi 
Kurşun sanayii Türk limitet şirketi 

VE 

Bankasının 

İŞTİRAK ETTiGi ŞİRKETLER 

Kireçli lıömürü 'madenleri Türk Limitet ıirlıeti 
Kozlu kömür iıleri Türk Anonim ıirlıeti 
Maden kömür iıleri Türlr Anonim ıirlıeti 
Malatya tire oe iplik Fabrilıaıı Tiirk anonim tirlıeti 
Milli Reaaüran• Türk anonim ıirketi 
Süngercilik Türk anonim ıirlıeti 
Tiirkiye ıeker Fabrikaları A. S 
Türkiye fİfe ue cam labrikalarıA. S 
Türk tecim A. S 
Umumi mafazalar Türk anonim ıirlıeti 
Pamuk Iı limitet ıirketi 
Sinema Iı limitet şirketi 
Tel oe çioi İf leri limitet şirketi 
Türk gülyafcılıfı limitet ıirketi .. 
Türkiye lı ve Ziraat Bankaları Uzüm kurumu 
Tütün limitet sirkeli .. 

Yağ ve pamuk limitet şir!zeti 



il • -· 

-
PEŞiN SATIŞLARDAN 

a / E 10 T E Z İ A T 
Bilumum Devair Ve Müessesat Memurları İcin 

r i · Satışlar · 

ÇIKARILMIŞTIR 
-------------

l 
' 

•• 
SUMER 

Yerli Mallar Pazarı 
, ________ .... ı I ' 1 _ı ·- --1-----------------------------------~ 

:·: • ..,_, ......... .,. .,:;; .• ; . - !" . '. 1 < • -'~ ... ... -· ı . .•' .. • . . ' ~ .. . -... 
-~---------~-----------=--=----------------------·------~ -

il 

• 

.. 

-.. Türk Anoni~ . Sigorta Sosyetesi 

, · , ·. ·SUMER BANK 
Ve Emla;k ve Eytam Bankasının kurumudur . - - - -

EGE GENEL ACENTELiGi 
SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARI 

İZMIR ŞUBESİDİR 

NAKLİYAT, 
ıı:ı11111111ıı:11111ıt1::;:11111211111ıı:11111111111111:1::1 

HARİK, 
111111111111111111111111111111111111 

HAYAT 
ııııı:::ıııııııııııııııııııııııııııı'~ 

Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36-4 Telgraf adresi: GÜVEN IZMIR 

IZlllB TELEFON 1 Direktörlük 3308 
Servis 2285 

'-~--------------1-=ıı.-m---------.-ıczm=-mı-.~-,------~ J · ·- ·,·- ~ -
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nonım sı orta 
Sirkeli 
~ 

Sermaye ve ihtiyatı 

T. L, 1.000.000 
Yangın, Hayat, Kaza, Mes'uliyeti nıaliye, 

Nakliyat sigortaları yapar 

İşde doğruluk, muamelede sür' at, şartlarda 
kolaylık tazminatta çabukluk Anadolu Türk 
Anonim sigorta şirketinin mesleki prensipleridir 

lzmir iŞ BANKASI Anadolu sigorta şirketinin 
Özel direktörlüğünü temsil eder 

Türkiyenin her tarafında 
şubeleri vardır 

. .\. .. -. . . . 
.... . . . 

. 
• 

i Vapur acentesi 
W. F. Van Deı Zee 

Henery Co . 
• 

lzmir Birinci kordon 
Telefon Santr.al [2007] • 

• 

~ ····································•·······•······································•·•·•·····························••• 
., ~ ~ •• •• ",() • ;. .. t • . . 

1 

-··. --:. ' •. · !': . 

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

o N o.· e.· 
Genel Sigorta nonim Sosyetesi 

• 
lzmir Genel Acenteliği 

lo Jo u 
Hayat, Harik, Nakliyat 

P. K. No. 415 - Telefon 3304 
Relgraf Adresi: DANÜB 

• 

• . . 
• . 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9 .EYLOL PERŞEMBE 193'. __ , ;;;;;;;;::;;;,;;;;;;;~~~:;;;; --~~~-----;;..;;;;.:;;;;;=--~~- -- 1 
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Çolak zade Halı Llmitet şirketi 
Y apbğı her cins halılal'ı bütün dünya piyasasında tanıtmıgtJr 

Bilhassa en nefis ve her ölçü ve renkte ' 

ISPARTA HALILARI 
iLE 

Divan - Sedir 

Jçin yumutak ve parlak Bertmam halıları .. Birinci Kordonda· 
ki vitrinlerinde le-?hir edilmekte toptan ve perakende satılmakta· 
dır .. 

TELGRAF ADRESi :. ZARAFET - lzmir Telefon 2360 .. 

. 

• • • . . 

. ••••••••• lzmir Halı ve Mensucat T. A. Ş. • •••••••• 

••••••••• 

• 

KULA· 
MENSUCAT FABRiKASI 

En son ve en modern makinalarla Kulada tesis edilen bu fabri
kanın çıkardığı Elbiselik çuli.ki, Paltoluk, Kazmir, Battaniyeler 
gerek sağlamlığı ve gerek ütü tutarhğı,, gerek renk ve deınleri
nin fevkaladeliği itibariyle her kes tarafından takdir edilmekte 
ve aranmalitadır. 

SATIŞ YERLERi : İzmir Birinci kordon Çolak zade halı limi .. 
ted tirketi.. · 

IST ANBUL : Su1tan hamamı Selvili han çıkmazı No. 24 Şerif 
'Ve Çulak f İrketi 

SATIŞ TOPTAN ve PERAKENDE yapılır .• 

lzmir Enternasyonal Fuarında 
223 - 225 numaralı pavyonu-muzu ziyaret etmeden geçmeyi

niz .. Pavyonda aatu~ la yapılır. 

• •••••••• .. 
• . 
• • • : . .. 

• 

•••••••....•...••.................... , ..... . . . . . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . . . .________________: 
• 

IZJIIB 
Enternasyonal Fuarında 

il 

' KAHVESi . , 

lzmirin tanınmış yol müteahhitlerinden Bay 
Niyazi Ersoyun Fuardaki Çin kahvesine 

uğramadan geçmeyiniz 

. ..... 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • . 
: 
t · 

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

Bir fincan kahvenin Kırk 
Yıl hatırı vardır 



a.m-------------ası:------..... ----·----------------------~----=-m--------.ıa-p 
uameıatı ürkiyede ~ok ·rağbet kaz· nan 

Türk A .nonim ş · i r keti 
_ imal ettiği ( K A 8 OT ~ Bezlerini teşllir etmek üzere 

' 
1937 Enternasyonal lzmir Fuarında gördüğünüz Paviyonu 

· inşa et t .i r mi S tir .· 
I ---------~ .. --------·~~~~~~-'------

1913 Yılında kurulup ya\taş yavaş "eni~liy~b ve ulusumuzu benzeri yabancı mallardan 
. kurtaran . fabrikamızın 24 yıllık aralıkşız bir çalışması . vardır 

Türkiyenin her pazarında oneıiıli bir yer tutan ve lktısat Vekaletinin standarize 
. e~tiği tiplere · uygon olan 

Tavşan, At, Değirmen Geyik, Tayyare ve Köpekli 
Markalarını taşıyan Kahot bezlerimizle LEYLEK markalı astarlık bezlerimiz 

muhtelif genişliklerde Silindirli, silindirsiz ve kolalı olarak ima l edilmektedir 

····················· ······················· ············· ····••&•••··· ···················································· . · ······· · ········· ·····~··························· ······ · · · ···~························································· . 

'AKKI 
VE 

. 
• Si 

Resmi Ford Bayiliği 
---------~--------
Rahat - ucuz ve ekonomik çalışmak 
için FORD kamyon ve tenezzühlerini 

kullanınız. 

. . 
• . . . . . 
• . . . .. 

Birinci Kordon Cümhuriyet Meydanı . 
Akdeniz apartman a1tt E 

iz mir TELEFON 3892 

Telgraf: 

iZDiR TiiBEGüN 

. • • • • • 

_, . . . .. . 
• . . 
• • • . 

~m/Bk m 
Bankası 
Türk An~nim şirketi 

• IDlllllllallll111Wlllllllllllllll'lllllllllHI 

.. 

-
. 

Sermayesi: 
20.000.000 Türk Lirası 

idare Merkezi : ANKARA 
Şubeleri: lstanbuf, lzmir, Bursa 

---------~c:ı-------._..~ 

Gayri meokul Mallar Üzerine ikrazatta 
bulunuro 

Vadeli ve vadesiz müsait şeraitle 
mevduat kabul eder 

• • 

• 

. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 ·_.::r :· .. · .. ,,._~ ... :.~ı l '. . . . ;:."• .,_;- # ·~ .. • .' .... : • :• _; 
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KAYISI - ÇiLEK - AHUDUDU 
ViŞNE - GUL · .. NANE v. s. 
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Daima ince .. Daima Kuru .. 
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inhisarlar idaresinin 
K I B M 1 Z 1 şarapları, 

Beyaz C ek ve döm; Sek 

Şarapları bilhassa şayinı tavsıyedir. 
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,.~ ..... ------------------------------------------------·-----------------~ HERKES iÇiN EMNi YET 
ENGl.1EBEBT 

TiP A" D. 
( Anti Derapan ) 

• J. 100 Kaymıyan Listik 

Oynaysn kauçuk parçalarının üzerinde bulu· 
nan dişlerin sayesi~de A. D. Lastikleri yolu 
kurutmak için bir süpürge gilli vazife görür ve 
kuruttuğu yo~un üzerine emniyetli surette fren 
yapabilmenizi temin eder. 
· Yağlı ve ıslak, Asfalt ve tahta kaldınm yollar 
için Japılmış olmakla beraber kuru yollarda adi 
bir )istik gibi vazife görür. Tamamile aşınıncaya 
kadar kaymıyan bir lastik kalır. 

Türkiye Umumi Acentesi 
A.llotti Biraderler 

Eshamlı Komandit Şirketi 

Tel: FRERALIOTI Telefon~ 2801-3709 
~-------------------------------------------.-:a---------

~ - . .. ,,,,, , . 
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li ... "i ... L .. L ... E ... T ....... P ... A···z .. ·A···a· .. ı· 
YERLi MALLARI Türk Limitet Şirketi . 

SERMAYESi: 
· l o o. o o o Tft.rk •~ırası 

" 

• 

ADRES: lzmir Peştemalcılarda N imar ~ 
Kemalettin Caddesi No. 3 O i • 

Telgraf Adresi: Telefon: · 
YERLi IZMIR 3 7 O 7 

MiLLET PAZARI 
Yerli Mallar Satan Yegane 

J_lfte8sesedlr • • • • • • • 
Kadın ve erkel< bil'umum müşterilerinin i 

• 

baştan ayağa kadar giyim, tuvalet ve 
şıklılt ihtiyaçlarını gi:nün ve mevsimlerin 
motla cereyanlarına göre dikkat ve isa
betle karşılar. Müşterilerine li iç bir tica
rethanenin temin edemiyeceği kolaylıkları, . 

. en 2eniş bir tarzda il: zal eder. ipekli, 
Yünlü, Kazmir ve eıJvai tuhafiye çeşit
leri TOPTAN ve PERA'-'ENDE !uretile 
satılır. Millet Pazarının kunduralaı·ı, en · 
yüksek san'atkarların eseridir. 

Millet FazarınC.a her seY 
Uenz, Zarif, Satıam 

•... Devlet ve müessesat memurlarına kr~~f..!.~~.~~.~!f. ... !.~P..~!!':. .... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• 

• 

• 

AKSEki 
Ticaret Bankası 

WIUlllllUlnmtllUlllllHDlftnllllllllll 

. . . . 
M E R K E Z i: 1 Z M 1 R ~ 

•• • 

Şulreleri: ODEMIŞ ve AYDIN = 

Sermayesi: . 
5 o o, o o o Ttlrk Lirası 

Telgraf Adresi: A K B A N K 
Telefon No. 2 7 4 2 

ADRES: Peştemalcılarda Mimar 
Kemalettin Caddesi No. 2 8 

l\!eclisi idare R~isi ve Umum Direktörü 
HASAN SERTER 

• • • • • • • • • • • 

lluamelAiı~ ~ • • 
Banka Muamelitı,BU'amumEmtea i 
Komisyonculuğu, ALIM VE SA TiM 
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A.DBES: 

Büyük Kaıd;çalı Han Numaıa 63 
IZKIB 

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

TELEFON TELGRAF 
i3I 
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§ 937 Model 6 S;liodirli Oldsmobil ~ 
• 

• • 

i 937 model 8 Silindirli Oldsmobil ~ 
• 

·~= - _,.__ _ ___ .. - _;_ 

Her Türlü Evsafı Haiz 

OT O il O BİL ••• 
1 - Karose1i tepesi yekpare çelikten 

2 - Frenler Hidrolik 
3 - Yüksek kuvvet 

- 4 Az sarfiyat 

.:ı---~----------~ . 

Izmir ve Bölgesi Bayii O. K U T A T 
Blrlnel KO:rdOn 

Telefon: 2 704 
m . - , . 

1 



YENi ASIR 

" . . . . .. . 
• . 

D 

" n ., 

En yüksek 
Sınıf 

SAAT 

Tefcih 
Menfeatiniz icabıdır. 

------- ·--······································· .. ·· . - ........... . 

Saman iskelesi: iş Bankası karşısında 

Tele. 3~53 . . . . . . . • • : ......................................................................................................................•. 

r . .. 'ı - .: .. · . . ' : ... -

··················A·:······z··ı··F·F··e·R···················· 

Elektrik Levazımı 
T e 1 e f o o, B R O W N B O V E R i 
Motorları ve Hırdavatiye 

Saman iskelesi, Buldanlı zade Han No. 7 
Posta kutusu No. 413 

1ZM1 R 
Enternasyonal Fuarda 22 4 Numaralı 

Pavyonu görmeden geçmeyiniz 

Telefon : 3SS9 
Telgraf: Ziffer Saman iskelesi 

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

...... MESAJERl·······MARiTiM ..... .. 
KUMPA.NYASI . -• 

MUKAVELFLI SEFERLER i 
IZIVİIR-ISTANBUL- PiRE- NAPOLirl\,'iarsilya~ 
Her i ürlü izahat ve malômat almak için 

1 Z M 1 R' D E 
· LAURANTREBOUL veSERiKiNE müracaat 

. P. K. 394 
Birinci kordon No. 170 

Telgraf Adresi: MESSAGERIE - IZMiR 
T E L E F O N: 2 3 7 S 

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

IZMIR 

ve 

BANKASI 
Say.n yu.-ddaşların Kurtuluş Bayramını 

CANDAN KUTLULAR 
········~·················································································································~ 

~ ' . . ' 

Kazım Taneı 
İHRACATÇI 

. ~·~JJJBJBIE--

Blrlnel Kordon 
No. 146 

Telefon: 2 6 9 2 
IZlllB 

• 1 • ~~r. - :~ ' •• 

-DOYÇE ORiYANT 
BANK 

Deresdner Bank Şubesi 
. . IZftIB 

MERKEZi: BERLiN 
Almanyada 1.7 5 Şubesi Mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
165.000.000 Rayhsmark 

· Türkiyede Şuteleri: ISTANBUL .ve IZMIR 

Mısırda Şubeleri: 

KAHiRE ve ISKENDERiYE 

Her Türlü Banka muamelatını 
r ifa ve kabul eder 

• 

. 
• • • • • • 

• 

• 

• 

. ....................................................................................................................... ~ 



IZMIR 
BEYNELMiLEL SERGiSiNDE 

li 

Sanayii 

• 
• 

• ,,_ a 
ıstlhSal~tı 

Sovyet Pavyonunu Ziyaret ediniz 
Sovyet pavyonunda, S. S. C. i. fabrikalarında imal olunaa muhtelif ziraat makineleri, 

traktör, otomobil, yol makineleri, telefon, elektrik limbaları, fenni elektrik malzemesi 
vesair fenni inşaat gösterilmektedir. 

Sergide teşhir edilen mallar, Sovvetlerin sanayiin 
gittikleri hakkında bir fikir vermektedir. 

bazı kısmıdda n~ kadar ileri 

Sergıde gösterilen mallar hakkında malumat almak istiyenler arzu ettikeri malumatı mahallinde alabilirl~r. 
Fenni malz~menin mübayaası hakkında malumat almak üzere lstanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi 443 Nu. da S. S. C. ı. 
Türkiye Ticaret Mümeaıilliğine müracaat edilebilir. 

S. S. C. l. TORKtYE TlCARET MOMESStWdl 

. • .. • · •• / ' • " ~ - 1 - .· ~ • • -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • "9,, EYLOL ŞEREFiNE • • • • • • 

fBanka Komeıç;yalej 

• 

• 

• 

• 

ita/yana i 
Tamamenib:.~.-maye ve 1 Lit, 847.596.198.95 ltalyan Lirası 

idare Merkezi ve Umum Müdürlük: - M İ L A N Q 
Şubeleri : - ) Bütün iT ALYA' da ve ISTANBUL • lZMIR 

LONDRA • NEW-YORK 

Ecnebi memleketlerdeki 
Teşkilatı 

BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA (Fransa) 
BANKA KOMERÇIY ALE iT AL YANA ve Bulgara (Bulgaristan) 
BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA ve Greca (Yunanistan) 

• 

BANKA KOMERÇIYALE rrALYANA ve Romena (Romanya) • 
BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA per Egitto (Mmr) 
BANKA KOMERÇfYALE ITALYANA Truat Kompani • New-York 
BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA Trwıt Kompani of Bo.ton-Boaton 
BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA Trmt Kompani • Filadelfiya 

Müşterek Bankalar 
BANKA DEILA SV1ZZERA rrAL YANA (lnicre} 
BANQUE FRANCAl'E & rrAUENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD 

(frama n Amerika) 
(Ceaabl Amerika içiıa Fnmm n tt.1r- S.ha) 

BANKA UNGARO rfALYANA CMacariltan) 
BANKO fi'AL YANO (c-bl Amerika) 
HRVATSKA BANKA D. D. (Y.......,._) 

IZMiR ŞUBESi 
ikinci K'f>rdon No. 64 

Ki ·alık kasa daireleri 
B. K. ı. TRA VELLER'S SEYYAH ÇEKLERi SERViSi 

ntLA MASRAF VE KOMiSYON 

• 

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

... 
Kemal Aktaş Hilal eczanesi: 

LE mt& "ms· 

7, 8, 9, EYLÜL GÜNLERİNDE 3 GÜN 
iÇiN FEVKALADE UCUZLUK YAPIYOR 

B'/Jtiin reçetelerde, Kemal AktQf miistalızarah ile Avrupa 
ilaçlarında, G8zl'/Jklertle, BitiJn kolonya ve eaan•larda 

laertiirl'/J. alııveriıte Fevkalade ucuzluk 
100 KURUŞLUK KOLONY Al.AR 90 Kr. 30 KURUŞLUK KORIZOL KEMAL 25 Kr. 
75 c c 65 Kr. «Nezle ilicı• 
50 c c 40 Kr. 50 « OKJNOLIN SAÇ 11.ACI 40 Kr. 
30 « c 25 Kr. 50 « DJŞOUN DIŞ 11.ACI 40 Kr. 

200 « " 180 Kr. 100 « KEMAL l\KTAŞ ESANS 90 Kr. 
30 Naaırol Kemal 25 Ki. 50 « « « « 45 Kr . 

LOKS POROLARDA 100..10 3S « « « « 30 Kr. 
UCUZLUK 25 « « « « 25 Kr. 

50 Kr. KEMAL AKTAŞ GOL.SUYU 40 Kr. 50 « « ÇIÇEKSUYU 40 Kr. 
30 Kr. c « « 25 Kr. 30 « « « 25 Kr 
NOT: M~IN BiR MALDAN BiR TANE ALMASINI RiCA EDERiZ. . 



SAHIFI: 2~ 
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z en r o a 

Vatandaşları alaka uyandırıcı biı· 
tecrübeye davet ediyoruz! 

mm -- -~ ne 

ek , ik Okulu müdürlüğünden: 
1 - Nafıa vekaletine bağlı olan «Teknik Olrulu» mühendis 

ve fen memuru yetiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kı
ımda şimdilik: A «inşaat» Yol, demiryol, u işleri, yapı işleri» 

B «Makine. 
Şubeleri vardır. Her iki tubede mühendislik tahsili dört, fen 

memurluğu tahsili iki senedir. 
2 - Orta mektep mezunlari imtihanla, olgunluk imatihani 

vermiş lise mezunları imtihansız alınır. · 
3 - Kayıt müddeti 1 - 30 Eyliildür. Kayıt muamelesi lstan· 

bulda Yıldızdaki Okul binasında her gün saat 9 dan 12 ye ka· 
·dar yapılır. 

4 - isteklilerin 22 yaşından büyÜk olmamaları ve istida, hü
viyet cüzdanı, mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 12 adet 
Viktorya ebadında fotograf, tam tşekküllü bir hastaneden he· 
yeti sıhhiye raporu, aşı ve hüsnühal kağıtlarından ibaret evrakı 
kayıt müddetinin sonuncu akşamına kadar okul müdürlüğüne 
vermeleri veya işbu günün akşamına kadar okul müdürlüğüne 
vasıl olmak üzere posta ile iadeli taahhütlü olarnk gönderme
leri lazımdır. Postada vaki olacak geçikmeler mazeret olarak 
kabul edilmez. 

5 - Birici tefrİn başlangıcında yapılacak duhul imtihan gün
leri ayrıca ilan edilecektir. 

C - Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin vilayetlerde Nafıa 
Müdürlüklerine, lstanbulda Okul idaresine başvurmaları.«5362» 

22~10 2901 (1S78) 

~.LZZZ7.zT.LT.LZLYLZZz7ZZZ7~ • 

Kokusuz, dumansız, tulumbasız, sessiz 
mavi alevli ve harareti pek kuvvetli 

9 EYLOL PERŞEMBE 1937 
su -- A Z Q 

lzm ·r Vilayeti Defterdarlığından: 
Defterdarlıkça tayin olunacak şekilde Akhisarda Marmaracık 

gölüne atılncak olan 150 kilo diri dil balığının tedarik, nakil ve 
göle ilkası pazarlık suretiyle ve 15 gün müddetle müzayedeye 
konulmuftur. 

Teminatı muvakkate ve kat' iye akçesi 54 liradır. 
Bu iti bn~armak istiyenlerin 18/9/937 tarihinde saat 15 de Def. 

terdarlığa müracaatleri. 4, 9, 13 3089 (1673) 

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

nununa tevfikan haczedilmit olan Karşıyakada Donanmacı ma• 
hallcsinde Şayeııte sokağında kfıin 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 satı{ı şartlarını öğrenmek istiyenlcrin defterdarlık tah· 
r;ilat kalemine gelmeleri. 26-2-9 2975 (1604) 

lzmir Sahil S1hhiye merkezi baş 
tabibliğinden: 

Keşif bedeli 1653 lira 35 kuruş olan lzmir Sahil Sıhhiye mer
kezi binasında yapılacak kalorifer tesisatı attırma ve eksiltme 
kanununa tevfikan 29/8/937 tarihinden itibaren IS gün müd· 
detle münakasaya konulmuştur. isteklilerin keşif planları ile 
fenni şartnameyi görmek üzere Pasaportta sahil sıhhiye merke
zine müracaatleri. Eksiltmeye İştirak edeceklerin yüzde 7.5 te· 
ıninat parası olan 124 lirayı merkezimiz veznesine yatırmalan. 
Münakasa günü olan 15 Eylul 937 çarşamba günü saat lS de da· 
iremizde toplanacak komisyonda bu işi yapacaklarına dair eh
liyetname ve diğer vesaikle birlikte hazır bulunmaları. 

29~2--6-. 10 3035 (1636) 

azot ocak ve sobaları Ticaret lisesi direktörlüğünden: 

gaz soba ve ocakları "l~~aS! .. ~~t~.~~~üle~~~!i~~tt~~i~~i 
ler. 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce kişi huzurunda tecrübeleri ynpılacaktır. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de iştirak 
edebilirsiniz. 
Dünyanın her tarafında~, çiftlik ve süthane &ahiplerinin büyük 

rağbetini kazanan Miele l·rema makineleri! memleketimizde de 
görülmemiş bir alaka ile karşıla.nmıstır. 

fzmir Enternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Miele Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleich Bisikletleri. 
HASAG Lüks lambaları, 100 - 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

ar ahı ar 
Türkiy 11 

l(ızıJay Kuruınu 

~ 

'S , 

Böbrek, karaciğer ra atsızlıkları-

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şifa ı maden suyudu 

• er e e l 
o 

21 Pavyonda teşhir No. 
perakende 

zmir v· ayeti Mu 
üdürlüğü den: 

satılır 

asebei 

ve 

• u usıye 

idarei husuaiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümeninin bu se
neki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 Eylfıl 937 tarihi
ne müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de başlanacak-
tır. . • 

Birçok saf kan ve yarım kan Arap ve ingiliz hayvanlarının ıttı .. 
rak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından çok heyecanlı 
olacaktır. Bahsı müşterek ve çifte bahis mükafatına ilaveten ay
rıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan koşu ma· 
halline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs ve diğer 
nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştir. 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de zevk ve 
heyecan veren yarışları seyretmek için koşu mahalline akın etme· 
lcrini tavsiye ederiz. 

9~11~14--16~18~21 3139 (1706) -
-lZMIR BELED1YEStNDEN • 1 Kemalpaşa tcra Memurluğundan: 

• 936/275 
Belediye Hava gazı fabrikası Şemsi Kavlanya 500 lira borçlu 

için tek teshin jeneratörlü ve kavi Kemalpaşadan Mehdi kansı Mah
gazla ilaveli teshin cihazını havi murenin bu borç için ioptek eyledi-

24 r.aatte asgari yedi bin beş ği Hnrıldak mevkiinde §arkan, Hac 

1 
ve .. . A • • l d Mercan, G. jandarma küçük Osman 

, yu .. z metre mıkap gaz ıstıhsa e e- ş· B H H C Dag .. lı og .. 
ı. ezzaz acı asan . -

bilecek Ji:abiliyette altı şakuli ver- lu veresesi bağlariyle mahdut 360 
1 tikal kamaralı bir hava gazı istih· lira de .. erli ve teı;rini 5ani 323 tarih 

al ocağının malzeme ve montajı ve 1550/ 444/ 445 tapu senediyle 
~apah zarflı ek iltmeye konul· m~tasamf olduğu 6 dönün:'. müfrez 

bagı ile maden altı mevknnde Şa. 

l
muştur. . Çınarlı hacı Osman hafidi Ahmet, 

Şartnamenin fenni lcısmında ya· G. Hiristo şimdi uncu Mustafa §İ-
l zıh olduğ'U veçlıile ocağın müteah· malen kısmen Nuri ve to~al ~li ve 
hide ait makine nlat ve malzeme- clyevm Çınarlı Molla Huseyın Ce. 

G ki. Bel · 1 Ba raktar · 1 ontaJ· ının bedeli muham· evre ı ur e yevm Y 
flIY e m • b -1 · . . . .. . oğlu hacı Mustafa veresesı ag arıy-
menı yetm~ş bın be, yuz lıradır. le mahdut içerisinde 192 aşı zeytin 
Şartnamesı 176 kuruş bedel mu· ve 13 delice zeytini havi sekiz dö-
kabilinde Hava gazı müdürlüğün· nüm üc evlek 300 lira muhammen 
den alınır. Taşradan istiyenler ay- kıymetli zeytinliği ıatılmak üzere 

t ·· t" · d ·· d me müzayedeye verilmiştir. 11 /10/937 rıca pos a ucre mı e gon er • 
l .·d. l Ek "ltm b" · • t ·n"ın pıızarertcsi günü saat 11-12 de Ke-
ı ır er. sı e ırıncı eşrı l . . · d l ak · mo. paşa ıcra daırcsm e yapı ac 

19 uncu salı günü saat 16 dadır. birinci arttırmada teldif edilecek be-
iştirak için dört bin yedi yüz yet· deli muhammenin yüzde yetmiş he
mi~ beş liralıl~ muvakkat teminat §ini bulduğu takdirde ihaleedilecek-

ZAYİ 
. . Hukuk h!_ ,_!_1•1_ makbuzu veya banka teminat tir. Noksan bir bedel teklifi halinde 

1 ödemış Aslıye cı.Kım , • • • •• •• müsterinin mülzemiyeti baki kal-
ğinden : mektubu ıle ılu hın dort yuz dok· mak §artiyle arttırma on be§ gün 

Cilt No. Sahife Sahibi Lira 1 ödemitin Tekke mahallesinden sen sayılı kanunun tarifi dairesin· uzatılır. 26/10/937 salı günü ayni 
2 59 Mustafa 2020 Ahmet kızı Nezihe tarafından İzmir de hazırlann ı teklifler ihale gÜ· saatte yapılacnk ikinci arttırmada 
2 60 Ali 800 Karşıya Hamam mahallesi Hatim nü olan 19/10/937 sah günü ıaat teklif edilecek en. 5?n h_:del yine m~-
2 61 Ahmet 2050 l d M h hammen kıymetının yuzde yetmı§ 
Yukarıdaki numara ve isim ile sokak 1~ numara ı ev e . e met 15 şe kadar Belediye encümen re- bqini bulmadığı takdirde ıatı§ dü-

mikdarı yazılı dört makbuz muhte- çavuş oglu Mustafa aleyhıne açılan isliğine verilir. şürülerek 2280 numaralı kanun 
viyatı sahiplerine iade edilmi§ ise boşanma davasının duruşmasında 2, 7, 10, 15 3068 (1659) mucibince beş sene taksite bağlana-
de asılları zayi olduğundnn hükmü Mustafanın ikametgahı meçhul ol- K h l d ş . k caktır. Almak istiyenlerin ihale vak-

i h b. l .1A bli l a raman ar a emsıye ıo a· . d h kı . .. d olmadığını ilan ey erim. ması ase ıy e ı anen te gat yapı - .. d 
178129 1 

• nk tın e mu ammen ymetm yuz e 
F ı d .. l •w. • • • ek·ı gın a sayı ı evın e azı ed" b k • b . d t • t ak ·evzi paga bu varın a 76 numa- dıgı ha de gelmedıgı gıbı bır v ı .. . . .. y ı uçu nıs etm e emına çe-
rada Zevki Selim oteii müsteciri dah" ·· d d•w• d b d muteahhıde aıt olmak uzere yıkıl- siyle birlikte icra dairesinde hazır 

ı gon erme ıgm en gıya ın a •• b k" . l'k k" k "f •• ŞAHIN d l k .1 ması ışı aş atıp ı te ı etı ve bulunmalan ve fazla izahat ıstıyen-
uruşma yapı masına arar vene- h"l 1 191937 l · b ·· d · 'ba k b 1 1702 . .. .. şartname veç ı ~ 7 cuma erın u gun en ıtı ren açı u u-

el'f:'J".!~~~:c:ıw;~~::.:ls-mc:Erm rel. 30/9/937 perşembe gunu saat .. .. t it d k t nan cnrtnameyi görüp tetkik eyle 
• w • A • • gunu saa on a ı a ncı ar ırma :.-- -

IZMtR StCILt TiCARET ME- ona talıl,. oldUffU ılanen kendısıne .1 "h l d"l kt' K .f b d ı· meleri ve bu mülkler üzerinde bir 
ı e ı a e e ı ece ır. eşı e e ı . . 

MURLUGUNDAN : tebliğ olunur. 3099 (1703) tu lt 1. .. ku tu j t• guna hak ve alacak ıddıasında bu-
H .. b t j··d' . . • l ı o z a ı ıra on uç ruş r. f ı· l l . . .. f d d . u e.. u ısı tıcaret unvanıy e z- . . .. .. . . .. . • unan ann yırmı gun zar ın a aıre-

mirde Birinci l.ordonda 86 numara- yannamcsı tıcaret kanunu hukumle- rnk ıçın uç lıralık muvakkat temı· ye müracaatleri aksi halde tapu ıi-
da sigorta ifleriyle uğraşan Hübert rine göre sicilin 2076 numarasına nat makbuzu ile söylenen gün ve cili ile hakları gabit olmıyanlann 
Jüdisi bu defa ilaveten komisyoncu- kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. saatte encümene gelinir. paylaşmadan hariç tutulacaklan ilin 
lukla da i ti a1 etti-ini österen be-

KA YiT VE KABUL 
Aşağıdaki kısımlara her gün 9 dan 12 ye kadar kayıt ve kabul 

yapılmalctadır. 
1 - ORTA KISMA : Kız ve erkek ilk okul mezunları. " 
2 - LiSE KISMINA : Kız ve erkek Orta okul mezunlar). 
3 - TiCARET KURSLARINA : 

A - 'ısını 2 sınıflıdır. Tedri:ıat sabahtan öğleye kadardır. 
ilk okul mezun kız ve erkekler .. 

B - Kısmı iki sınıftır. Tedrisat sabahtan ögleye öadardır. En 
az orta okul ikinci sınıfına geçmiş kız ve erkekler. 

C - Akşam kurs kısmı Devlet ve Ticaret evleri memurlarinn 
akşam tedrisatı . 

Fazla malumat almak için okul direktörlüğüne müracaat 
e<!ilmesi. 

- 5-7-9 3086 (1680) 

1 

zmir Tayyare alay! komutanlığın-
dan: 

İzmir TAYYARE alayı fabrikasına nı;ağıda gösterilen san'at· 
karlar alınacaktır. Müracaat eylfılün son gününe kadardır. Gir· 
mek ve izahat almak istiyenler her gün Re, adiye de Tamir f abri· 
kası müdüriyetine müracaat etmeleri. 

1- Kontrol ustabaşısı .. 
1 - Motörcü ustabaşısı .. 
1 - Haruri muamele atelyesi ustabaşısı .. 
1 - Yıkama postası ustabaşısı .• 
1 - Demontaj atelyesi ustabaı;ısı .• 
1 - Tesviye ustaba,ısı .. 
1 - Kazancı ustabaşısı .. 
1 - Tahta işleri ustabaşıtı .. 
1 - Labol-ant .. 
1 - Ressem .• 
1 - Fen memuru .. 
1 - Keşif memuru. 

5 9 13 3082 (1682) 

Teknik okulu ınüd .. rlüğün-

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan if: lstanbul Be· 
şiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında şartna· 
mesine göre yapılacak hedmiyat, çatı inşası, betonarme döşe
meler, su ve elektrik tesisatı ve teferruatıdır. 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat 
evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü
hendis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 
lira 82 lmruştur. 

3- Eksiltme şartnamesi ve tef errüatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

4 - Eksiltme 20/9/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
15 de Gümüş suyunda yüksek mühendis mektebi muhasebecili
ğinde toplanacak olan eksiltme komisyo1!unda ya~ılacaktı~. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını eksıltme saatınden hır sa
at evveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan ko
misyon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Pos
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek içi~ nnfıa vekaletinden alınmış v_e 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı ynptığ~na daır 
müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgelerı bulun· 
mak lazımdır. 

(5616) 3012 (1631) 29-5-10-15 

.. 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Mezarlıkbrıtında kain 396 sayılı Vakıflar gazinosunun müste· 

ciri kanuni müddeti içinde kat'i teminatı vermediğinden yapılan 
ihale münfesih olmuı;tur. Bu gazino eski ilnn ve müzayede kai
mesindeki bedel ve şerait dairesinde on beş gün müddetle yeni
den açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 16/9/937 perşembe gü
nü saat on beftedir. 

Vakıflar idaresine taliplerin müracaatleri. 
~- 7 _ n :u\7.:t. ı tı;AA) 
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' cek bütün mobilyeleri alınız. !sterseniz 1 ~-----•-.••••m•,.•••llJ!lll•••n••• ·~ 

bülün evi götürilnüz. F A v s T A :-· •ı••• •k•••••••• •• •••••K• .. ••••• ••••••• ••k••• •• • .. ••• •• • ... d ..................... : - Bizi ~mızdan def etmekte ne ka-

lli L 2 LE u= olmıyacaktır. Siz de fU dertten kurtU( .. 

duldan sonra onua idamına kendiliğiniz. 
den emir \•ereceksiniz. 

·=;.· i 1 z ar eş :j d".'.:_ ·~~.:d:=·:~lince lnsamn pek 
az vakti kalmış olur. Madam ki muta-

ı .................. Biiyiilı aşk oe •ergüuıt ron•anı .................. : bık kaldık, sUr'atle karanmn:ın tatbiki 

r ı• -~-c:: , :naJW • 
, sinirlendirici, ıstırap verici yavaşlıkla-

ra mürcceahtar. Her kes kendi evinde 
Birinci kıınn Tefrika Numarası :31 kalsın, bu rahatlık ve saadet olacaktır. 
Nişanlısına da salonlarda tJe hayır müesse- Vakü vakit beni yemeğe davet eder 

ve ev sahibi rolünüzü zevkle oynarsımz. 

selerinde nur Jatıtan SeVimli bir Fransuvaz mcraretle : 

aenç kız sıfatı Veriliyordu - Neden bunu daha evvel düşünme-
& dik! dedi. önümtızde cennet açılıyor. 

HOLASA - Nikol çekilip gitmekle bize bir Baba kız barıdane kucaklaştılar. 
Barem Danyet de VUlebon Fransuooz ders verdi. Bu muhavereye nihayet ver- XIV 

ve Nikol adlı iki kızı olaw. bir dııldur. mell. lğulp edici bir mahiyeti vardır. F1avi vahşiyane ve gizli bir kıskanç-
Nikol yil.ıbaJı Jercı.r D4ftMft nifanlt- - Olswı, hen her halde derhal bir lık beslediği iki kız kardeşin baba cvin
sı gibidir. Fa.kat zabit LaosUı bir ıefe- netice istiyorum. den hareketlerini tahmin edilen l'Cvinç
re gönderilmiştir. Bu sırada Baronıın - Daha sonra . Si7.c temin ederim ki, le haber aldı. Onlardan hürmet görmek 
metresi Flavi de Marey onunla evlen- baba, benim için çok ıstlraph bir şeydir ve islipdadım kendilerine hL<:sellırrnck 
mck aevdasiyl Nikof.e karşı Mark ~as- bu.. imkanını bulaınaymc..1, hiç olmazsa ba
trıuın iftira.kiyle bir do[ap bıruyor.. - Istıraplı şcylcı·c alı:?·· Hayatta sana ronun yanında taın~ıııcn serbest kalmak
Nikole oda hf..."me~isi Odet tarafından daima yumuşak davrannuyacaklardır ... tan mcınnun:lu .. Nüfuzu karşılıksız ola
bir uyku ildcı içirUmi.ştir. Mark giz- Kaçınmağa çalışma.. Bana evet veya rak hükiim siırccekti. Dununla beraber 
licc genç kızm yatak oda.sına giriyor hayır diye bir cevap ver. Danyct de Vitlcb,m ayrılış haberini vcr
ve doktor olan Fransmxız bir müddet - Hayır demcği tercih ederim .. Sözü- diği zaman kurnaz kadın buna mütces
sonra kardefini1' gebe kaldti1nıı keı- mü tulabilcceğiıne böylece daha eıni- sir oluyormuş gıbi göründü. A:jıkı, oto-
fediyor .. Bu una.da yii.ıb~ı Dansit te nim.. ritesindcn mağrur olarak : 
vakim t1tınılarım&Jfır. Fl.avi meramına - Ben aksini ummuştum .. Madam ki - Size aile neşesini feda ettiğim için 
ennek Uzeredir. hayır diyorsunuz, sen ve kard~inin bu mesudum .. Dedi.. Zaten daima size her 

NikOI. Ovemycı eyaletinde Pont - evden uuıklaşmanız tazım gelecektir. şeyi feda etmekle bahtiyar olacağım, 
VergeT köyü.ne çekiU11or ~ Mtırk ora- - Böyle olması daha iyi

11 
Teoosürle, O kadar muti görünüyordu ki bu va-

& OM müldki olu11or. Nikol ve Fren- fakat kinsiz. ve kaygısız. hareket edece- ziyellCn istifade ederek metresi, Nikol
suvazın haberi olmakıızın doğtın. ıve ğ~.. . le Mark Saslra<;, yani kendı seçtiği nanı
Setj adını tılan. çocuğu kendi evl&l& - Filhakika en iyisi bu .. Bt>n de mü- zet arasında düğıinun tacilini leldif etli. 
olarıık nuftutı kaydettiriyor. Bun.u ah- tcessifim, fakat tekrar ederim. Sadece Aşkının en yüksek bir tezahürü olarak 
tane bar Jeıt aanaw. Nikol de 01'tı"14 bir erkeğim .. Baba artık mevcuı değil- baron bu İii de onun kendi istediğı gıbi 
evlenmeğe razı oluvor .. Mtırk Flavı.. dir. Bu belki de sizin kabahatinizdir .. O, haltef.nicsini kabul elli. Kızın çeyızini 
11e biLtiLn vazifeli"' gördüğünü. ""'" şikAyet ediyorum sanma.. beş milyon olarak tespit etti. Bundan 
latıyor. Çocu6u" Parla cioonnda La• _ Neye yarar ki ... Bütün hareketle- öteşi de F!avinin karar~tıracağı chem
hide bit- ailt nh\eye bınıblm.uına ktı- rimizde mukadderatın bir hissesi var.. miyels~ noktalardı . Çünk.U onu şımdi
rcır verilitlor.. &bcuım" u<ınnt.a dö- _ Birbirinden başka nesiller ayni ça- den kendi karısı telakki ediyordu. Aynı 
t&e1t Nikol ek Muk ile evkmtıek kam.- tı altında kalamazlar. Erkek kadmta be- zamanda da kızlarının üvey annesi. 

-BlTMEDt-rını bildiriyor. 
Bu itiraf buz gıbi bir süktlo.et içine 

düştü. B. De Villebonun sesinde öyle bir 
halavet varc:h ld kızlan bundan mütees
sir oldular. Birkaç dakika içinde başka 
bir adam olmuştu. Adeta mahviyetkAr 

bir tavırla ınerharnet dileniyordu. Nikol 
hu manzaraya tahammut edemiyerek 
çıktı. B. De Villebon Fransuvaza sordu: 

- Niçin gidiyor? 
- Zlra çok mUle~i.rdir. Hem belki 

de babasını bu va.~lyette görmeğe ta
hammUlU yoktur. 

- Ben sadece bir erkeğim. Neyse, sen 
Yanımda kaldın ya, teşekkür ederim.Şu 
halde Flavlyi istcdığirn şektlde karşılıya
caksın ya? .• 

raber yaşamak için yaratılmıştır, çocuk
lariyle değil .• 

- Bu tabiatin kanunudur. Bi7. daha 
ediyoruz sanarak ona muhalif hareket 
etmişiz. Ahengi iade etmenin ümant gel

miştir. Hakkınızda daima hürmet besli
yeceğim, baba .. Bununla beraber soğuk 
kanlılıkla ve henüz kn.rşılıkJı muhabbet 
hisleriyle bağlı iken ayrılmamış mürec
cahtır. 

- Istiy9ruın ki lzdivacıın .• 
- Mümkün olduğu kadar erken ya-

pılsın, değil mi?.. Hele bir apartman 
bulalım, hemen çekilip gideriz. 

- Yerleşmeniz.in masraflarını üzeri
me alıyorum .. Elinizden geldiği kadar 
çok sarfediniz .. Buradan hoşunuza gide-

- su il ---P~ris fakültesinden diplomah 
oı, tablplerl 

Memleket lraslanesi dış tabibt 

Mu7ıılfer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
F 

cm1&1 .................... :_. ...... . 

Yazan : Mltel Zevako 

''--------·--------------------·~ -98-

- Artık yetişir madam .. 

- Nasıl büyük Hanri gözünüzün 

önüne yığıJan cesetler sızı korkutuyor 
mu) Şöyle bir hatıranızı yoklayını.z. 

izin Üzerinizdeki tesirlerine kat'iyen ka
ni oldum. Sizi iti kızm tesiri altından 

kurtarmak çaresini buluncaya kadar ona 
işkence yapmaktan vaz geçeceğim. Si-

- Hepsi bu kadar değil. Madem ki 

çingene muhafaza altında bulundurula

caktır. Nere)•e hapsolunacağım ben de 
bilmeliyim. 

- Benedıktik rahibelerinin Mont 
Marterdeki manastmna 1 

- Demek Madam. ben ıu haatalık
tan kurtulup onun idamına emir vcrece>-

ğim zamana kadar onun oradan bir tara
fa cıyrılmıyacağına yemin ediy<>nuwuz. 

Sapsarı kesilen Dük mınldandı: zi iyi edeceğim. Bu hususta bana mü- - Evet yemin t'diyorum. 
teşckkir oluruz. - Kolinil Rohan, Kondi. MontegÜI Bir kaç dakika iter ,kdi de euatular. 

Favsta tekrarladı: Dük biraz daha scııini yüklelterek de- Ciı:. Favstanm kendi üzerindeki nüfuzu· 
diki: _ Montegü şüph~ bu isim sizi di· no dü~nuyor ne sevg&.inden ne de mev· 

ğerlerinden fazla ürküttu. Bunun i~le· - y bu evlenme ne demelc olacak~ ldinden vaz geçemiyordu. Niha)'d me-

miş olduğu cinayet, belki diğerlerinden Ne için Morover Viyolettanın kocası ol- seleye bir hal çaresi bulundu. V:iyolet• 

daha ğır göründü. Ondaki küfür her-ıdu) Benim {çin doğru olan şey. Morover t Moroverin muhafazasında manastırda 

k . d 'd' ç·· ,_.. "ld"' 'hakkında valı:i değil mi) Şu çingene kı- L I k I esten zıya e ı ı. unıı;u onu o urme- ıı;apa ı a acak ve Ciz • tedıği zaman 
yi k"fi bir ceza bulmadınız! Onun kalbi zının aşkı heni dalalet çamurlarına l>o- on g . b 1 kt' T ld dil. 

d ğ • . d v •• dd 1 ğuyor da Morovere hiç bir şey yapma o k u ore ı ece ı. aç e e e mcey• 
karanlık ol u u ıçın, yaşa ıgı mu etçe Y r adar F avsta ıle .Ciz yine beraber çalı-

. k ·· · · ·· · mu) Ah r o kendini korusun 
kat'iyyen bır ışı gormcmesını ınunasıp . • ' şacaklardı. Anla,ma esaslanm hirbirle-

s. · b' · · · .. · Favsta ıhtar cttı: . buldunuz. ızın ır ışaretınız uzenne . . . . rıne tekrar teyit ettıkten sonra Giz say• 
onun cözleri oyulmuştu. Böyle değil • - ~ançennw yerme koyunuz! Onu 1 gı ile eğildi: 
mi) sıze, duşmanlannızı öldürsün diye ver- Si . . . k d .. .. . . • . - zı evınıze a ar gutureJVR. de• 
Gız derin bir vicdan azabı içi11de kıv- dıler. Y okaa. NZın en sadık bir adamı- di. 

ranara'-·. nızı öldürmek için değil ... Morover si-
&. F vıta buna IÜıı:um görmirerek cevap 

_Pek doğru, dedil zin uğrunuzda kendini feda ediyor& Mo- vetdi: 

-
- Ala" ... Şu Montegu" nu··n na•ıl o·· ıdu" - rover fu çingeneyi sizden uza.ldaıhrmalı.: H L • .. - er yer 11enım evimdi.-. Hec yer• 

ğünü de bıliyorsunuz. Kendi kalbinde için onun koca11 oluyor gibi bir vaziyet de emniyet içindeyun. Hatta bir gün 
kaynıyan dinsizliği kızının ruhuna da atıyor! Yoksa hakik.aten onun kocası h ._ k 

değıldir. ta ta Çtg;tı tan sonra beni Da.tile attıra• 
vermİftİ... Lconorun vu dinsizlilı: saika-

sı le nasıl menfur bir cinayete a.let oldu
~tıııtı da hılirsiniz. O, bir peskoposa, 

kendinin doetu Atıltt, demek euretiyle if
tara etmişti. Leonor darağacı dibinde 

mel" un bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 

_ Aman yarabbi daha nelct" öğrene-

ceğiml 

_ işte Viyoletta darağacının dibinde 

doğan kızdır. Sevdiğiniz: kız. gözlerini 
oydurduğunuz adamın torunudur. 

- Leonor dö Montegünün kızı ha) 
_ Evet. fimdi anlıyor musunuz. çok 

şukur ki bu mer un kn:ı maktele sevket-

hm ..• 
__: Artık onu affediniz! Onu öldür· 

meyiniz. 

- Zaten kurtuldu. Pek Ala biliyor-

sunuz ki. o mel'un Pardayan onu sizin 

göz.ünüzün önünde yakalayıp kaçırdı. 
- Evet kurtuldu. ölmesin. Zira, o 

oliırse, ben de onunla beraber öleceğim. 

- Dük eize acıyorum. Crev meyda
nında o kadar sararmıştımz ki bu kızın 

- O halde nesidir ya) 1 
- Onun zindancısıdır. 

- Siz. bana ettiğim yeminleri hatır· 
lattınız. Ben yeminlerime sadık kalaca-

ğım. Viyoletta)"I dinsiz olarak telli.iti 

ediyorum. Sayenizde bu ckrttcn infa
atlah ku•tulurum. Fakat si:z: de Temin 

ediniz. ki MoroYer onun ltoca.M olmıya
caktır. 

Favata bu dakika.da küçük bir teced
düt devreai geçirdi. Dük bunun da far
kına vardı. Lakin Favıta uvabını ge
cıktırmedı: 

- Yemin ediyorum Dük. Viyoletta 

ne Moroverin ve ne de başkuırun kansa 

cak olsanız, tunu biliniz ki. BaMilin du-

varları ilk ipretimte ydalacaktır •••• 

SöLunü bitiren prenses Cizi hayret 

ve korku içerisinde denmat lnrllkarak 

uzaklaştı. Cidi,C bir kraliçeye delil bir 
periye benziyordu. 

Ciz. kendi CCftdine mmldandı: 

- Acaba bu k.admı talwik eden 1,tt. 

zat Allah mıdır> 

Onu gözleriyle aradL Artık göriin· 
müyordu. O zaman kofkmağa batiadı. 

Muharebe me,.dıuunda titremire. Oiik 
Dö Ciz. timdi tamAmen nndlftll tirtiı 
titreyor ve kaça yordu .••• 

-BtTMEDI-

inhisarlar Tütün fabrikası müdür
lüğünden: 

Alsancaktaki fabrikamız lokantacılığı ekıiltme:re konmuıtur. 
10/9/937 cuma günü ıaat 14 de ihale edilecektir. 

lıtiyenlerin bugüne kadar tafsilat almak üzere f abrikamlzclaki 
komi11onumuza müracaatleri. 4 6 8 3092 (1675). 
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Tüt kiye ;ş ve ZiRAAT 
:) 
Bankalaı, 

il 

iz mir 
fok 

il 

Limit et Şirketi 
VE 

• 
ıncır ve • • uzum • •• 

tarım 

Sayın EGE ve 
KUBTULUS 

~ 

SA YGILARiLE 

satış kooperatifleri birliği 
Z :n: I B halkının 
ayramlarını 

KUTLULAR • 
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Japonların bildirdikleri hücum A 

umumı 

Yeni ·kuvvet gelmeden olmıyacak 
Çang - Kay - Şek Çinin 

llaylang adası 
Japon. harp gemileri 

Bir ihraç hareketinden 

ecnebi gemileri himaye edebileceğine kanidir 

önünde 
dolaşıyor 
korkuluyor 

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

Londrada büyük toplantı 

iki Mançuri Livası Çin ordusu tarafına • 
geçmış 

Akdeniz konferansının göreceği 
işler hakkında nikbinlik yoktur 

üzerine çok ağır bir hava çökmüştür 

JAPON TEBLIC.I 

Londradan bir görünüş 
( ö.R) - Saat 11 de na-) her ıeyi yapacaklardır. İsteyen hükü-,Akdeniz konferansının Sovyet Rusya ta-

%.lrlar meclisi fevkalade olarak toplan- meder bu iki devletle İş birliği yapabile- rafından torpiJlenmesinden bahsetmekte· 
Bu celse çok alaka ile bek leni- ceklerdir. Diğerlerine gelince, onlar da dirler. • Giornale d' ltaliu, « T ribunu 
Bütün nazırlar içtimada hazır mcsuliyetlerini yüklenmiş olacaklardır.• ve «Lavoro Fascistu gazeteleri bu id-

bulunmuşlardı. Bir kaç güne kacar B. SOVYETLERlN TALEBi diada birleşiyorlar. 
Eden Cenevrede muhtelif beynelmilel Roma, 8 (ö. R) _ Akdenizde Sov• ALMANLAR DA ÇACIRlU::l 
işler karşısında Büyük Britanyanın hare- yet vapurlarının bahnlmasmdan ltalyayı Beri in, 8 ( Ö. R) - Akdeniz konfe-
ket tarzını izah me' kiinde bulunacaktır. h ransınn İ•tirak daveti Alman hükumetin-meşul tutan ve hem teminat, em de taz- .,.. 
Bu sebeple bugünkü kabine toplantısın- minat isteyen Sovyet notasına cevap ola- ce alınmışbr. Taşrada bulunmakta olan 
da hariciye nazırına bu hususta direktif- hariciye nazırı baron von Neurath Berli-
1 1 Oıma6• 1 

muhtemeldı"r. Ak- rak bütün Sovyet taleplerini top yekfuı d . . B N h h er veri miş " - ne av et etmışbr. . von eurat e-
reddeden ltalyan tebliğinin dün akşam deni:ı: hadiselerine gelince lngiliz hükıi- men Fübrerle müzakerede bulunmuştur. 

metinin bunlarla siyasi bakımdan değil. Romada neşriyle İtalyan hükumeti Sov- Almanyanm vaziyetini henüz tayin et.: 

sadece teknik bakundan meşgul olduğu yet maslahatgÜzannm teşebbüsünden mediği bildiriliyor. Zira Bedin hiiku
temin edilmektedir. ileri gelen hadiseyi kapanmış telakki et- meti böyle bir davete intizar etmemek-

ACIR BiR HA VA mektedir. te idi. Berlin hüktimeti takip edilecek 
Pariıı. 8 (ö.R) -,- Populaire> gaze- Fakat bazı diplomasi mahfillerinde be- vaziyet hakkında hemen Roma ile tema~ 

tesi 11on hadisıçler münasebetiyle ounlan yan edildiğine göre Jtalyanın bu red ce- sa geçmiŞtir. · Bu meselede de Roma ,-e 
yazı~or: «Avrupa üzerine çok ağır bir vabını kaydetmekle Sovyetlerin iktifa Seriinin harekd hatları hiç şüphesiz bir• 
hava çökmüştür. Bunun daha ziyade ve- eylemesi muhtemel değildir. Moskova birinin ayni olacaktır. 

,, hamet kesbetmesinden korkulabilir. Fa- hükumeti Jtalyan cevabına hiç oüphesiz Berlin, 8 (ö.R) - lta]yan - Sovyet 
daha vahim şekli harptir, mukabelede bulunacaktır. Fakat hu hadisesi dolayasiyle Alman matouatı 

gençliğin yine doğranmasıdır.» mukabelenin ne mahiyette olacağmı ltalyan gazetelerine imtisal etmekte ve 
Bu bedbin mukaddemeden ıonra ııos- şimdiden tahmin ebnek imkansızdır. ayni mülahazaları ileri sürerek Rusyayı 

yalist gazetesi ilave ediyor: cBunun önü- ltalyan akşam gazeteleri sabah gaze- Akdeniz konferantını torpillemek iste-
ne geçmek lazımdır. Bu lüzumu duyan- telerinin hücum taktiğine devam ederek mekle itham eylemektedir. 
lar gözlerini, fırtana ortasında emniyet
li.bir sJğmak gibi beliren Milletler Ce
miyetine çevirmektedirler. Sulhu se

venler, eski muharipler, gençler. bütün 
makul düşünenler ufukta beliren hulut-

1 

ların ortasında yükselen bu muazzam 
sulh müessesesine hala emniyet besliyoI
lar. 

clşte bu ayın 1 O unda Milletler Ce
miyeti Cenevrede toplanacakbr. Ne
leıe muktedir olduğunu göreceğiz. Füh

I rer ve Duçe gösterişli bir şekilde müte-
madiyen sulhtan bahsediyorlar. Ger

i çekten sulhsever midirler~ Bunu henüz 
kimse bilmiyor.» 

KONFERANS HAKKINDA 
BEDBiNLiK. 

Paris, 8 ( ö.R) - c:Oeuvre> gazetesi 

Akdeniz konferansı 
10 Eylül 

-da 
Cuma günü 
toplanacaktır 

16,30 

Paria, 8 (Ö. R) - İngiliz ve Fransız,ter ve her halde Akdeniz devleti olan 
mahfilleri Nyon Akdeniz konferansına ve korsan hareketlerinden en ziyade 

İştirak eden devletlerin miktarı ne olur- müteessir olan ispanya cümhuriyetinin de 

daveti hususunda ısrar eyler. 
Şimdi Almanya ve ltalyanın ve bu so

eylul cuma günü saat 16,30 da toplana~ 
cağını bildirmektedirler. Konferansa da- nuncu devletin peyki olan Arnavutlu

sa olsun tesbit edilen tarihte, yani 1 O 

vet edilen 1 O devletten yedisinin iştira-
ğun verecekleri cevaplar kalmıştır. Ro

ki şimdiden müemmendir. Bulgaristan, 
RI 

Nyonda toplanacak olan Akdeniz kon-
ma ve Berlinin ayni mahiyette cevap 
vermeleri muhtemeldir. Eğer ltalya kon• 

YILDIRIM TESI f .. w .• I h kk d k Yunanistan, Mısır ve Romanya daveti 
gh , ( , ltin eransının gorecegı iŞ er a ın a pe feransa gitmezse gıyabında müzakereler 

Şan a:y, 7 A.A) - B. Ruz\ e "kb" d vi1d' B t ·· ·1t· kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Türkiye 
Amerika tebaasına kısa bir zamanda lnı 1~ eg ır. u .. gazeyeyek gofre 

1 1 
ve Ynaoslavyamn da kabul cevabı vere- yapılacak ve le.ararlar ittihaz edilecektir. 

. arazıye hatıra gelebılır. a on erans -
Çini terketmele~ini tavsiye i~~ va~ be- toplanacak. fakat içinde belirecek ihti- cekleri bildiriliyor. Rusyaya gelince §U İtalya ve Almanyanın Sovyetler hariç 
yanat burada hır yıldırım gıbı tesır le- ı~n d l . l h. b" t" . Akd d bırakılmak şartiyle konferansa iştirak ce• 

• • • • • ö . .uar o ayısıy e ıç ır ne ıce vermıye~ kayıtla kabul etmiştir: eniz e emni-
Tokyo, 7 (A.A) - Tebligw: Şanghayın ra etmıştır. Bırçokları Çındekı men- k . y h ık ·· k""ll k tkik k O vahı vermeleri ihtimalinden bahsedili• . ce tir. a ut ta, ç an muş u er ar- yet meselesini te · ebne üzere 1 ey-

şimalinde karaya çıkarılmış olan Japon faatlerine yapışıp kalmak istemekteldır- •ısında '·onferanstan vaz geçilerek i• yi- yor. lngiltere ve Fransanın bunu I:a• 
ı K tl halind ç hl· d" ,.. JL ,.. llılde İçtimaa davet edilen konferansa iş-

ordusu 6 Eylfilde sabahl~yin saat 6 da er. Ü e e inin ta ıye e 1 me- ne londra komitesine bırakılacaktır. in- bul etmiyecekleri muhakkakbr. Şu tak· 
sın- e ale htar..ı·-lar tirake Sovyet Birligıw· hazırdır. Şu kadar 

Londra, 8 (ö.R) - «Daily Tclegraph) 
gazetesi Japonya tarafından Çin sahil
lerinde ilan edilen ablokanın meşru In
giliz seyrü sefainine engel olamı:ı,'racağı

umumi bir taarruza başlamıştır. Şimali M yaf.h uıcAm. •
1 

y ll . d h. gi)izler birinci ihtimali terviç eder gibi dirde ikisi ortası bir şekil olmak üzere 
a Ç e 17.· var ki konferans Akdenizde dogv rudan 

Ç. d K 1 d l k l J am 1 ıra ame ın -,; -- ·· ·· 1 F k 1 d d Almanya v lt l N delegelen'ni ın e a gan an geme te o an apon . gorunuyor ar. a at mese e ora a e- ... . _ e aya yona 

kıtaatı düşmanı tardetmek .suretiyle 6 
Eylfılde «Chen Si• eyaleti dahilinde ve 

nın hükümet mahfillerinde beyan edil- Kalgana 200 kilometre mesafede kain 
diğini ve esasen Japonyanın da bu isti- Kov Chuan Tien şehrine varmışlardır. 
kamette teminat \·ermiş olduğunu kay- JAPONLARIN HAREKETi 
dediyor. Tiençin - Nankin şimendifer hattı 

ECNEBİ GEMILERI HTh1A YE IÇIN üzerinde ilerlemekte olan Japon kıtaatı 
Londra, 8 (ö.R) - Bn. Çan-Kay-$ek 4 Eylı'.il tarihinde Tang Kuan Tungu iş

tflJ"afmdan cDaily Hern1~... gazetesine gal ettikten sonra Tiençine 64 kilometre 
gönderilen bir mektupta Çin sularına mesafede bir noktaya vasıl olmuşlardır. 
gelecek ecnebi gemlerini Çin kuvvetle- SVATOV iSTiHKAMLARI 
rinin himaye edebilmesi için muvasalaat- Cenubi Çinde Japon tayyareleri 6 E:ı.·-
larından 48 saat evvel haber verilmesi lfıl tarihinde öğle vakti Svatov istihkam
istenilmektedir. larını bombardıman ederek büyük ha-

HA YLANG ADASINDA saı·lara sebebiyet vermişlerdir. 
Roma, 8 (Ö.R) - Hong Kongtnn ya- Japon donanması, Japon deniz tayya

rı resmi olarak bildirildiğine göre Çln relerinin yardımı ile 6 Eyllılde Paoan 
sahilinin cenup müntchasını te kil eden istihkamını ve Humen askeri mühimmat 
Haylang adası boğazında üç Japon harp depolarım bombardıman etmiştir. Ge
gemisinin görünmesi endişe uyanrlırınış j rek bu istihkam ve gerek depolar Can
ve bir Japon ihraç hareketinden korkul- l ton körfezi sahillerinde olup Cantona 
duğu cihetle adanın garnizonu takviye mütekabilen 80 ve 50 kilometre mesafe-

met eden zabıtan ve efradın çocukla~ı- ğiJ. Muhtelif devletler unutmamalıdır- dogruya sahılı bulunan devletler arasın- göndereceklermiş, fakat bunlar Sovyet 
na nakliye vasıtalarının müsaadesi ms- • lar ki, lngiltere ve Fransa Akdenizde da yapılacağı halde Almanyanın buna delegelerinden ayrı bir masada yer ala· 

muna a atın emnıyetını teman etme JÇın ne sı a a avet e ı ıgım ogrenme ıs- ca armış. betinde süratle Amerikaya avdet etme-1 .. k IA • • • • k - . f ti d d"ld·w- · ·· w k · ki 

leri için emir vcrıniştir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JAPON TAARRUZU DOLAYISIYLE mektedir. tırmağa muvaffak olmuştur. Çinlilerin tıklarım anlatıyorlar. Muharebede ya· 
Japonların Amoy ve Poochova taar- IKI MANÇURI LIVASI cüretkarlığı Japon gemicileri arasında ralanan Japon zabitlerinden Vatnabe 

ruzları dolayısiyle Amerika sefareti bu ŞanghaJ, 7 (A.A) - Sentral Nevs hayret ve asabiyet uyandırmıştır. ÇinlHer eline esir düşeceğini anlayınca 
iki şehir ile cenubi Çinde diğer bazı nok- ajansının Yeholdan bildirdiğine göre, GENERAL MATSU YENI KUVVET karnını delerek harakiri yapmıştır. Za· 
Uılardaki konsoloshanelerin kapatıl- General Şank Kay Paııg tarafından ku- iSTEDi bitin bu hareketini yaralı daha elli Ja-
masını emretmi~tir. Bundan başka bu manda edilmekte olan ve efradından bir Central News ajansına gö~e Şanghay pon askeri takip etmişlerdir. Japon as· 
şehirlerde Amerikalılar buralardan çı~- kısmı geçenlerde on Japon zabitini öl- civarındaki Japon kuvvetlen kumanda- kederi Çinliler eline esir düseınktense 
mağa davet edilmislerdir. dürmüş bulunan iki Mançuri livası Çin- nı General Matsu Çin ordusunw1 mu- hayatlarına nihayet vermeği :ercih edi· 

BÜYÜK MUKA VE.1\fET liler tarafına geçmiştir. kavemetini kırmak hususunda rastgel- yorlar. 
Şanghay. 7 (A.A) - Japon makamatı Şanghay 4 Eyllıl (P.S) - Burada ş:ı- diği büyük zorluklar karşısında Japon KAGOŞIMA BOMBARDIMANl 

namına söz söylemeğe salahiyettar bir yanı hayret bir cüretkarhk hadisesi ol- ordusunun tecavüzde devam edebilme
zat bugün öğleden sonraki beyanatında du. Çin1i bir kadının idare ettiği si için daha iki fırka asker gönderilıne
J aponların Yangt~cpou şarkında büyük bir sampan on kişilik mürettebatı ile Ja- sini istemiştir. Çin müdafaa ordusu 
bir mukavemete maruz kalmış oldukla- ponların Amiral gemisi olan dduzmo»- mütemadiyen taze kuvvetlerle takviye 

Nagazaki şehrinin 200 kilometre cc
nu bunda Kagoşimanın bombardımanı 

JaponyaJa korkunç akisler yapmıştır• 

rını söylemiştir. ya yaklaşmıştır. Sampanda bulunan si- edildiğinden Japonların vaziyetleri çok Büyük sanayi merkezi olan Yokohama• 
ŞIMALt ÇlNDE vil Çinliler gemiye ateş açmışlardır. Ja- nazik.leşmiştir. da Çin tayyarelerinin ani bir hücumun-

Şanghay, 7 (A.A) - &kj Japon har- pon Amiral gemisi mukabeleye vakit LOTIENDE TOPYEKON dan endişe ediliyor. Tokyo ve diğer bÜ• 
biye nazırı general Ferauchinin Şimali bulmadan on Çinli denize atılarak su- HARAKIRlLER yük şehirlerde tesis edilen yeni hava ÜS" 

Çindeki Japon kuvvetleri kumandanlı- lar arasında kaybola kaybola kaçını lar- Lotien cephesinden gelen Japonlar leri ilk işarette harekete lrnade birÇo1' 
· • ....lilmlc:.tir. 


