
\:' 
j\C 

ti' 

I• 

r ' Yirmi yedinci yıl 
No. 7285 

Cuma 

Ağustos 937 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

lzınir Fuarı 

Fuar ve Kültürparkın bir görünüşü 

Yedinci ___ lktısad Vekilimizle belediye reisi 
enternasyonal Dr. Uz, birer !!.'!tuk vereceiıler 
fuar karşısında Ziyaretçiler için hertürlü isti

Enternıısyonal İzmir fuarı bu. 
t'Ün yedinci defa olarak ac:ılıyor. 

Fuarı; üz~rine konduğu her işi 
daima muvaffak Lir neticeye nr· 
dırııu de~erli lktısad Vekili ve sa· 
yın mebusumuz Celal Bayann eli 
açacak. 

Bu hadise fuarımız ,.o lzrniri· 
nıiz için aynca bir kıymeti haizdir. 

J1 uan, ı;eı;en ene Baovekil 
1 met İu6niluiln, hu sene 1ktısud 
\eki inin açmabn, h-ku hu 
işe verdiği ehemmiyet ,.e kıymetin 
apaçık bir ifadesidir. Bundan mem· 
nun \'e milteşekkir olduğumuzu 

bildirmek vazifemizdir. 
lzmirde her sene açılan ve 

açılma ına devam edilecek: olun 
fuann tarihçesi tıöyleoe huli'isa 
edilebilir: 

Türk vatanı ve bu urada İzmir 
düşman istilaSJndan kurtarıldıktan 

sonra yurdun iktı adi ve ticari ha· 
kuoından en mühim bir parçıısı 
oları İzmirde bir iktısad kongre i 
Yapılması büyük Şef (Atatürk) ün 
ilbamlannın eseri oldu. 

Kendilerinin oeref verdikleri 
ve ba~kanlık yapbldarı hu kongre 
rtıünaaebetile kongre binası içinde 
küçük bir 11ergi de yapılmıştı. Bfi· 
Yiik ~cf daha o zaman mütckfimil 
sergiler vücude getirihnesini tavsi· 
Ye ve işaret buyuroıuolardı. Bu 
iraret; miiteak1b senelerde 9 eylO.l 
liergisini, daha sonra lzmir pana· 
)'ırını, en sonunda enternasyonal 
l~rnir fuannı meydana gctirmİ§tir. 

Fuarda her sene, cvclki ~ene 
Ue mukayese cdilemiyecek kadar 
güze çarpan bir inki~af vardır \ie 
hıı ilerleme seneler geçtikçe ve 
hUyüklerimizin değerli yardırnlan 
\'e direktifleri devam ettikçe daha 
t()k mesafeler katedecektir. 

Seneler geçtikçe milli müe c· 
'tlCl'imizin ve ecnebi firmalannın 
~llara İ§tirak için gö!terdikleri rağ· 
l!t ve itina da artmaktadır. Bunu 

l!lkraola kaydederiz. lı:mir beledi· 
~esinin ve müesseselerioio fuar 
ıçı la u her eene daha etıaslı hazırlık-

. t yaptığını, gelen mi afirlerin 
18\irabatlerini temin için her türlü 
~relere batvurduğunu da sevinçle 
t<lrnıekteyiz. 

rahat tedbirleri alındı 
~~~~----~----~~~~ 

Fuarımızı geziniz! 

iktısad Vekilimiz, Vali ve Belediye reisi ile birlikte 
Yedinci Enternaııyona\ izmir otellerde müşkülat çekmemeleri 

fuan, bugün İktısaıl Vekili Bay için belediyece tedbirler alınmıştır. 
Ctliil Bayar tarafından açılacaktır. Bo sene İzmire geleceklerin oteller· 

Açılma töreni eaat 18 de, de, paniiyonlarda istirahatleri te• 
Lozan meydanında yapılacak, bele· min edilecek, hiı; .lı.imee açıkta 
diye ve fuar komitesi rei~i doktor kalmıyacaktır. 

B. Behçet Uz ~··bir namına bir - Sonu 6 ıncı sahifede 
nutuk irad edecek.tir. İktısad Veki· -------

limiz. de bir ıöylev verecek ve kur· Jktısad 
deleyı keeerek fuarı açacaklardır. 

Aı;ılma tö~er~ine ıehrimizdek.i me· Vekilimiz 
buslar, hukumct rüeea11ı , kuman• 
danlar, gazeteciler ve bankacılar 

davet edilnıi~lerdir. 

Fuar, saat 19 rla halka açıla· 
t•ak ve beıı kapıda lıilet satı~ına 
ha~laııacaktır. İzdihama meydan 
bırakılmamak. ü~crc saat yediye 
kadar• muhtelıf gışelerde hHet ~atışı 

yapılacaktır. 

Belediye reisi doktor Behı;et 
Uz, dün akşam fuara giderek t1on 
hazırlıkları da tetkik etmiş ve bir 
kaç yerde açtlan rauseyeıııan büro· 
lanoı tefıiı eylemiştir. Fuar müna
sebetile eehı-imize ı;eleceklerin 

- - -----
nıoda belirmesi elbette ki yüzümü· 
zü güldürecek bir ittir. 

Tepik \·e yardım gördükçe 

Bugün kotrasile 
şehrimize geliyor 

lktısad Vekilimiz R. Celal Ba· 
yar, İpar kotraııile Çeameden K>t· 
raburuna ve oradan da Foçaya 
gelmiotir. Sayın \ ' ekilimiz, dün 
geceyi Foçada geçirmi~tir. Bugün 
1zmire geler.ek ve kotra ı, Kar§ı· 
yaka önünde demirliyecektir. 

Yamaolarspor kulübü mensuh· 
lan, İktıead Vekilimizin oeref le· 
rine Karoıyakııdaki kulüb hinaeın· 
da bir çay ziyafeti verect>klerclir. 
Ziyafette gençler, eayın Vekilimi:ı:le 
görüşmek şerefini elde edecek· 
lerdir. 

Jktısad Vekilimiz; saat 18 de 
fuarın açılma merasimine riyaset 
ede<·eklerdir. 

Telefon: 2776 

r ~ 

Portekiz 
Çekoslovakya ile olan siyasi 

münasebatını kesti 

Açılıyor 
• • • 

Saida Büyük Şef bir Mehmedçikten izahat alıyorlar, solda manevradan bir intiba 
r 'j ıstanbul, 19 [Manevralan takib kdt halı.kında kendilerine izahat M l l • eden arkadaşımızdan] - Büyük verıli. 

QV Unmese eSl manevralan takib için gelen Dal· Bu esnada Büyük Şef Atatürk, 

Hükumetimizin kan .an~antı ve .Şark p.ak.tı. e.rkanı· refakatlerinde Başvekil t;eneral İs· 
harbıyeı umumıye reıslerı ıle a• met İnöuü ile Çayla tepeye te§rif 

noktainazarı keri heyetler ve ateşeler bu sabah buyurdular.· Kendılcrini Mare~al 

l b ld 
lzmir vapuru ile Tekirdağına Fevzi Çakmak karşıladı ve misa· 

ga e e ça ı geldiler. firlcrimize izahat verilmekte oldu· 

Ecn hi Hıpur kumpanpılurı· liııafirler karaya çıkınca Lü· Runu bildirdi. Erk5nılıaıLiye rcis-
uın :navlunl:m kırk şilioden elli k.Ctmet konağına giderek Trakya leri ve GencraUer, Bilyük Şefe 
oilinc çıkarmak hu u undaki te· umumi müfettişi General Kıi:r.ım takdim edildiler. Atatürk, aekeri 
şebhfü•Jt>ri. hükumet nok.taioaza· Diriği ziyaret ettiler. Müteakıben heyetler reislerine iltifatta bu· 
rının galehesile neticelenmiştir. otomobillerle iki saat me afcde 61 lundular. 

ihracat maddelerimize Tem· inci fırka karargahının bulunduğu 'l'am bu sırada 61 inci fırka 
muz iptidasından itibaren 40 Çayla tepeye geldiler. 61 inci fırka topçu ateşile taarruza geçti. Misa· 

~ilin yerine .'iS filin esasına müe· kumandanı General l\lazlôm, hare- - Sonu 5 inci sahifede 
tenid tarife tatbiki, ecnebi vapur 
kumpanyalan tarafından ısrarla 

taleb edilmekte idi. Bu hususta 
iki aydanberi vilayet makamı ile 
alilı.adarlar arasında devam eden 
müzakereler, dün ncticclenmiotir, 

Yanlan neticeye gfüe, kum· 
panyalar, 48 oilin eııae tarife üze· 
rinden yapacak.lan nakliyattan 
aynca yüzde 15 tenzilat kabul 
etmişlerdir. Şu hale nazaran, ih· 
racat mahımllerimizin beher to· 
nundan alınan navlun ücreti, 40 
küsur şiline inmio, oluyor. Tari· 
fenin kabul ve tatbiki, bizzat 
vapur kumpanyalannca da hüsnü 
ıuretle telakki edilmiotir. Zira 
ihracat mallarımızın maliyet f iati 
ne kadar azalırsa, memleketimiz· 
den mal nakleden kumpanyalar 
da o derece müstef id olurlar. 

Bozcaada açıklarında 

Bir lspanyol vapuru 
daha torpillendi 

Vapur, buğday yüklü idi ve bat
mak üzere iken karaya oturtuldu ___________ ...:_ __ 

İstanbul, 19 (Ilueu~İ) - Meçhul Lir denizaltı gemisi; dün Çanak· 
kale boğazı açıklarında Armira adında bir İspanyol vapurunu batırmıştlr. 

Papurun süvarisi, batmak tehlikesini anlar anlamaz, baştan kara 
ederek gemiyi Bozcaada kıyılannda karaya oturtmağa muvaffak. olmu~tur. 

Armira, Odetıadan buğday yüklemiş ve lstanbuldan traoeit geçmiştir. 
Londra, 19 [Radyo] - Odesadnn dönerken Bozcaada açıklarında 

meçhul bir denizaltı ı;emiei tarafından torpillcnen fspaoyol vapuru, yedi 
bin beo yüz tonluktu. Vapur, karaya oturtulmak üzere iken devrilmi~tir. 
Vapurun mürettebatı, biidiee esnasında geçen Kemal vapuru ile bir Yu· 

~ nan şilebi tarafmdan kurtarılmıştır. 

.. 
Uzüm ve incir piyasaları dün açıldı 

Heriki mahsulümüz bu yıl 
az,. fakat çok nefistir 

incir piyasasının açılması, b Fuann tekemmülü için gerek 
\ı 6lumetiınizin, Litba a İktıııad 
ltl~~Uletinin ,.l'l diğer ınües e eleri· 
g •ıin ııarfcttikleri gayretler bize 
, ~lteek seneki fuarların daha ı,ril· 
<tl b• 

durmadan çalı)tığımızın örneği bu· 
gün herkesin gözü iinüne koyabil
diğimiz bu umran, irfan ve tica· 
ret eııeri olıın (kültürpark) ve 
(fuar) dır. Bu değerli teşviklerin 
Ye yardımlann devam edefeğinden 
şüpbf'miz olmadığı için biz de ı;ay· 
retlerimizi artırarak her eene bi· 
ribirinden güzel eeerler vücude ge· 
tirer.t•ğimize ~öz veri}oruz. 

r 
Sonu 3 ncü sahifede 

Potasa 
, akşama kadar satılan 

çok münakaşalı oldu, 
üzüm, 918 cuvaldır • 

,
11 

ır e er olacağını mutlak bir 
tettc vadediyor, diyebiliriz. 

ltı lı"ııar müc sesesinin içinde (kül· 
lıttıJak) ın canlundığına fabid olu· 
b-~n:c; bizler için güzel bir maz· 

tiyettir. 

,,( it llalkımıza epor, sıhhat ve ne· 

~C\'~ verecek olan Loyle eaerio 
ı;tbi faydalı bir münseae ya· 

Yedinci defadır açılan (fuar) ın 
memlekete çok bayırlı faydalar 
temin etmesini diler ve misafirle· 
rimize hoşgeldiniz deriz. 

Hagdar Rüştü Öktem 

"LEiPZIGER" markalı po
tasa en çok rağbet kazan· 
mış potastır. 

"LEiPZIGER" markası yük
sek evsah ve verdiği fevka
lade randman dolayısile her 
yerde aranmaktadır. 

~------------.....-J 

Evelce kararlaatırılmıo olduğu 

üzere dün ogleden evel ,.aat 11 de 
üzüm ve ö~leden sonra da incir 
piyaeaları açıldı. 

Vali B. Fazlı Güleç, öğleden 
eve) horsa idare meclisi ealonunda 
toplanan alıcı ve satıcılarla birlik· 
te üzüm aauo dairesine çıktı ve 
tezgahlar üzerindeki bütün nümu· 
neleri birer birer tetkik ettikten 
sonra: 

Dünkü satış 
~umara Kr. S. 

7 
8 
9 

10 
11 

12 75 
13 50 
15 
18 
22 

Kr. S. 

13 25 
14 
15 50 
19 
23 

• 

' - Hayırlı işler dilerim. Mah· 
&ulümüz çok nefistir. Gelecek se· 
neler için daha iyi olmasını can· 
dan temenni ederim. 

Diyerek piyafiayı açtı. 
Piyasa açıldıktan sonra derhal 

eatı~lara baolandı ve muameleye 
öğleden sonra saat 17 buçuğa ka· 
dar devam olundu. Akşama kadar 

\. ________________ ,, - Sonu 5 inci sahifede -
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}!ik ve otokrit~ 

Denizaltı gemilerimiz 
İstaııbul tersanesinde, kendi denizaltı gemilerimizi kendimiz 

yapacak bir hale gelmiş bulunuyoruz. Bu, milli istiklal yolun· 
da, başhbaşma bir merhah·dir. 

Ahmed Mitat efendi Mcnfasının bir yerinde, osmanlı impa· 
ratorluğunun bütün mağlubiyetlerini, kendi silahlarını kendisi 
yapamamasiJe izah eder. Belki birçoklarında değil amma, 
"kırk ambar,, sahibi, bu görüşünde tamamile haklıdır. 

Ista~bul ~1s:ıa(ı insan kemikleri kö 
mumessı ıerı • v d 

Heyet,A--;~türk hey_peklerın agzın a ... 
imparatorluk, ~ağdad ile Viyana arasında ordularını hare· 

kete getirmezden önce bunları giydirir, iaşe eder ve silahlan· 
dmrdı. Ve bunu milletin yüksek endüstri kabiliyeti ile yapar· 
dı. O devirlerde 300,000 kişilik orduları böyle tepeden tır· 
nağad1:k mücehhez bir halde ayağa kaldıracal.:t ve yürütecek 
daha bir tek devlet yoktu. Dördüncü Murad, Bağdadı almak 
için, Ba~dadın önünde ordunun toplarını dökerdi. 

Zamanımızda, Almanyayı üç sene içinde yeniden bir biiyük 
devlet mertebesine çıkaran, şu veyahud bu politikadan ziyade, 
Alman endüstrisinin ve bunun arkasında duran Alman ilminin 
rüksek kabiliyetidi:. 

Türkiye, biliyoruz ki, kısa bir zaman içinde, kara ve hava 
ıilihlarmı kendisi yapan bir devlet olacaktır. Fakat bu sefer 
de iıitiyoruz ki, Türk deniz silahlarını da, kcndı sularımızda 
kendi inşaat.;ılarımız ve kendi işçimiz ile yapmağa başlamışız. 

Milli müdafaa, milli varlığm bir parçasıdu. Ve bir bakıma 
göre, milli müdafaa milli varlığı değil, milli varlık milli mü· 
dafaayı yaratan esas kuvvettir. Denizaltı gemilerimize aid olan 
sevinç haberi, asıl bunun :çin mühimdir. 

Burhan Belge 

keline çelenk koydu 
İstanbul Esnaf cemiyetleri 

reisi ve idare ·heyeti üyelerfo· 
40 kişilik bir ·grup, B. Ferit 
Hammalın riyasetinde lstan· 
buldan Karadeniz vapurile 
şehrimize gelmiştir. Heyet, 
fuar münasebetile İzmire gel
miş, :wapurda lzmir İşçi ve 
Esnaf kurumları birliği namına 
karşılanmış, Vali B. Fazlı Gü
leci, Belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uzu ziyaret etmiştir. 

Öğleden sonra Cumhuriyet 
meydanına giden heyet üye
leri, Atatürk heykeline bir 
çelenk koymuştur. 

--------~..----.......::ıc-:::::>oc::::ı<x:::ıcır.::...;ı.e>oc::::ıoc:::ıoc::::xx:::«:>oox~..............,__.....,_... 

Yeni tehiri icra 
kararları geldi 
Köprü .. Güzelyalı 
parke yolu için halk
tan para alınmıyacak 

Çillliler, artak Çince 
öQreneceklerl 

Çinde o kadar çok lehçe 
vardır ki, bir eyaletin Çini di· 
ğer eyaletin Çinile anlaşmakta 
müfkülita uğramaktadır. Hem 
de bu eyaletin şimalinde baş· 
ka, cenubunda başka, belki 
de şark ve garbında daha 
başka bir lehçeyle karşılaş

maktadır. 
Bu Babil kulesini andıran 

vaziyet önünde Çin hükumeti 
bütün Çinlilerin asıl Çinceyi 
öğrenmelerini mecburi kıl· 
mıştır. 

DUk dö Kentin ökçeleri! 
Dük dö Kent maalesef zev· 

cesi prenses Marinadan kafi 
derecede kısa boyludur; işte 
bu qziyet, Dük dö Kenti yük· 
sek ökçeli kundura kullanmağa 
sevlcetmiıtir. 

Bir mecburiyetten doğan bu 
vaziyet, şimdi moda olmağa 
başlamıftır. Boyu kısa veya 
uzun birçok kimseler Dükü 
taı ı etmiş olmak için yüksek 
ökçeli kundura giymeğe baş· 
lamış:ardır. 
Maymunların 

cenaze alayı! 
Arz üzerinde ne olmaz, ne· 

ler yok sanki? Bu yazdğımız 
hadise de onlardan birisidir. 

Royter Ajansının Hindistan· 
da Simladan lngiliz mecmua
larına verdiği bir habere göre, 
bir maymun bir duvardan di
ğerine atlarken bir elektrik 
teline tutunmak istemiş ve cer· 
ya"na kapatarak ölmüştür! 

Maymur tabii yere ölü ola· 
rak düşmiiftür. Fakat beş da· 
kika sonra elektrik kurbanı 
maymunun ölüıi başına yüz
lerce maymun toplanmıştır. 

aıflrmunun cesedi en yaşlı 
dört maymun tarafından kal· 
dmlmıf, diğerleri de arkadan 
gelerek mükemmel bir cenaze 
merasimi yapmışlardır. 
8 Çocuklu kadmm 

bir marifeti dahal 
Cenubi ltalyada Taranto şeh

rinde deniz amelesinden Kar
delinko adında bir adaman 

Güzelyalı şosesinin parkeye 
tahvilr münasebetile belediye 
tarafından tramvay caddesinin 

sekiz çocuğu vardır. Bu sekiz iki tarafında oturan halktan, 
çocuk yetmiyormuş gibi karısı evlerinin önlerine isabet eden 
ona bu sene dört çocuk birden cadde için yapılan masrafın 
daha doğurmuş bu suretle yarısı istenmekte ve hatta para 
çocuk miktarı düzüneyi bul- tahsil edilmektedir. 
muştur. Tenasül bereketi işte 
buna derler! Halk, belediyenin bu parayı 

Dikkati haksız olarak tahsil ettiğinden 
ve evelce burada yol inşa 

Karıkoca kavgalarından şı· 
kayet eden karı, koca, ana, edildiğinden bahisle belediye 
baba ve komşu pek çoktur. aleyhine Şurayı devlete dava 

Nevyorkun maruf ruhiyatçı açmıştı. Şurayı devlete gönde· 
doktorlarından profesör Hot- rilen birçok arzuhaller üzerine 
taguyun, derin tetkikatına isti· icraatın tehiri hakkında karar
nad ederek: lar gelmeğe başlamıştır. Dün 

- Karı ve kocalar, eğer Vilayete birçok tehiri icra ka· 
günün en ziyade kavgaya mü· rarları gelmiştir. Bu kararlarda, 
said saatlerini bilseler, bu nevi Şurayı devletçe bu mesele 
kavgaların miktarı az olacak- hakkında son karar verilinciye 
tul demiştir. kadar icraatın tehiri muvafık 

Profesörün tecrübesine göre, görülmektedir. 
öğleden sonra 2-3, 6-7 saat- ---
leri arasında pek çok karı koca i zmir iskan mü. 
kavgası çıkmaktadır. dürlüğü 

Bu saatlerde kavganın ne· 
den çok olduğunu profesör Vilayet iskan müdürü Bay 
izah etse .. Tavsiyesi belki daha Tahsin Akgünün Kars vilayeti 
pratik ve kıymetli olurdu! iskan müdürlüğüne ve Elaziz 
Adis-Ababa hakkmda iskan müdürü Dr. Bay Ziya 

bir kararı Fuadın da lzmir iskan müdür-
Son haberlere göre, İtalyan· lüğüne tayinleri hakkındaki 

lar Adis·Ababayı Habeşistanın emir Sıhhat ve içtimai Mua· 
merkezi olmaktan çıkaracak· venet Vekaletinden telgrafla 
lardır. Dcsyenin Habeşistana vilayete tebliğ edilmiştir. 
yeni payitaht olacağı anlaşıl- Bay Tahsin Akgün, lzmirde 
maktadır. vazife gördüğü iki senedenberi 

Adis·Ababa Ambara dilinde eski iskan işlerinin tasfiye ve 
.. Yeni çıçek" demektir; ve bu mühim bir kısmının intacmda 
isim bu şehre Habeşistanın muvaffak olduğu gibi yeni 
en kudretli hükümdarı büyük 
Menelik tarafından verılmiştir. göçmen sevkıyatının intiza· 
-------------- · mmı ve yerleştirildikleri yer· 

Atyarıı ları 
Kıymetli atlar getirildi •• 

12 Eylfilde başlıyacak ve üç 
hafta ıürecek olan Sonbahar 
atyarışlan ıiçin şimdiden lzmire 
birçok kıymetli atlar getiril
miştir. Bucada yarış heyetinin 
ahırlarında bulunan bu atlara 
şimdiden alimler yaptınlmak
tadır. Koşuların iki haftası, 
fuar esnasında geçecektir. 

65 yaşmı bitiren memur
lar tekaUd edilecekler 
İstanbul, 19 (Hususi) - 65 

yaşını ikmal eden memurlar, 
30 Ağustosta tekaüde sevke· 
dileceklerdir. 

lerde göçmenlerin iaşe, ibate, 
sıhhi durumları ve müstahsil 
vaziyete geçmeleri için arazi 
tevziatında azami gayret gös· 
termiştir. 

Son zamanda da göçmen 
evlerinin inşası için ihalelerini 
neticelendirmek üzere idi. 

ihtisas imtiham 
lzmir Memleket hastanesi 

eski velidiye ve nisaiye asis· 
tanı B. Nuri Kamilin ihtisas 
imtihanmda muvaffak olduğu 
ve ihtisas mazbatasının gön
derildiği Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden vila· 
yete bildirilmiştir. 

-·-· 
Bayraklı civarındaki depoda en
k":z altından kafatasları çıkıyor -Bayraklı civarında oturan 

halktan bazıları, dün ağızların· 
da yanık insan kemikleri bu
lunan bazı köpekler görmüş
ler ve zabıtayı haberdar et· 
mişlerdir. Bu kemiklerin, Bay· 
raklı civarında Saidkuyu mev
kiinde yanan Anadolu Türk 
petrol limited şirketine aid 
beznin ve petrol deposundan 
çıktığı anlaşılmıştır. 

Hadise, müddeiumumiliğe 
haber verilmiş ve yangın tah 
kikatını yapan müddeiumumi 

muavini B. Sabri Atamaner, 
yerine giderek tetkikat yap· 
mıştır. Yanan deponun enkazı 
temizlenirken yanık eşya ara· 
sından bir insan kafatası ile 
birçok kemikler daha mey
dana çıkmıştır. 

Kemikler, bir araya toplan· 
mışttr. Bugün doktor tarafın· 
dan muayene edildikten soma 
gömdürülecektir. 

Bulunan kafatasının ve ke· 
miklerin yanarak ölenlerden 
kime aid olduğu anlaşılama-

mıştır. 
------~-o--=...,.,..,=-=-=-====-------------

Paraşut kulesi 
- - -··---

Yarın merasimle 
açılacak .. 

Fuar sahasında inşa edilmiş 
olan paraşut kulesi, bu~ün 
merasimle açılacaktı. Kulenin 
kabul keşfini yapacak olan 
heyetin, Ankaradan hareket 
ettiği ve keşiften sonra açılma 
merasimi yapılması bildiril
miştir. Heyet, bu akşam lzmire 
gelecek ve keşfi yaptıktan 

sonra yarın paraşut kulesi 
merasimle açılacaktır. 

Pasaport ve huruç 
• • 

vızesı 

Dahiliye VekAleti tedbir 
aldırdı 

Bazı yabancıların Maliye 
dairelerine veya hususi eşhasa 
olan borçlarım ödemeden Tür· 
kiyeden çıkabilmek için sahil-
lerimizde kaputaj .yapmakla 
beraber civar memleket, ada· 
lar ve limanlarma uğrıyan 
gemilere, bir Türk limanına 
gidecekmiş gibi binerek, hu· 
ruç vizesi almaksızın seyahat 
ettikleri ve geminin uğradığı 
yabancı memleket limanında 
karaya çıktıkları ve orada 
kaldıkları görülmüştür. 

Dahiliye Vekaletinde gelen 
bir emirde, bunun önüne ge· 
çilmesi için ecnebi limalanna 
uğraması mukarrer olan Türk 
gemilerine binen yabancılara 
kanaat bahş teminat gösterme· 
dikçe pasaport ve huruç vi· 
zesi verilmemesi bildirilmiıtir. 

Tire ortaokulu 
Bu sene açılacak 
Bu ders yılından itibaren 

Tirede ortaokulun açılması 
için vilayetçe Kültür Bakan· 
lığı nezdinde yapı1an teşeb
büsler müsbet şekilde netice· 
lenmiştir. Dün Kültür Bakan· 
lığmdan vilayete gelen bir 
telgrafta Tire ortaokulunun 
bu sene açılacağı bildirilmiş, 
fakat mektep binasının ne za· 
man biteceği, ders yılı başına 
kadar bitmediği takdirdi! mu· 
vakkaten başka bina temin 
edilip edilmiyeceği her sınıfta 
kaçar talebe bulunacağı, sınıf 
miktarı sorulmuştur. 

8. Mecdi 
Maliye Vekaleti Divana mu

hasebat idare ve hesab işleri 
müdürü B. Mecdi, mezuniyetle 
lstanbuldan şehrimize gel
miştir. 

Yolcu tayya
releri --·-·····--Hangarın temelleri 

bugün atılıyor 
Cumaovası nahiyesinde te· 

sis olunan yolcu tayyare istas· 
yonunda inşa edilecek han· 
garların temelleri açılmıştır. 

Bugün merasimle temeller atı· 
lacaktır. 

Tuz istihsalatı 
fazladır 

Sıyırma ameliyesi için 
amele bulunamıyor 

Bu sene havaların müsait 
gitmesi, tuz istihsalatı üzerinde 
tesirini göstermiştir. lstihsalat, 
bu yıl geçen seneden çok 
fazladır. 160 bin ton kadar 
tahmin edilmektedir. 

Tuzlada iki gündür sıyırma 
ameliyesine başlanmış bulun· 
makta ve cedvellerdeki tuzlar 
yığınlar haline getirilmektedir. 
Ancak sıyırma ameliyesi için 
mevcud amele ihtiyaca kafi 
gelmemektedir. Tuzla mü lür· 
lüğü, birçok yerlerden amele 
istemiştir. 

Burada çalışan amelenin 
her türlü istirahati temin edil· 
miş, asri yatakhaneler ve ye· 
mekhaneler tesis edilmiıtir. 
Amelelerin, güneşten ve tuzun 
beyazlığından gözleri bozul· 
maması için Avrupadan hu
susi gözlükler getirtilmiş ve 
kendilerine dağıtılmıştır. Mev· 
cud vinç adedleri de yediye 
çıkarılmıştır. 

Şarpi ve yüzmeler 
Haber aldığımıza göre Şar· 

pi yarışları İzmir birincilikleri 
21-8-'l37 saat 16 da Karşıya· 
kada, 22-8-937 saaf 16 da 
gene Karşıyakada, 29-8-937 
saat 16 da lnciraltında yapı· 
lacaktır. lzmir yüzme birinci
likleri de 22-8-937 sabahı saat 
dokuzda Karşıya kada deniz 
banyolarmda yapılacaktır. 

lhracatm kontrolu 
Üzüm ve Palamut ihracatını 

kontrol edecek memurlara ha
zırlamak ve kendilerine lazım 
gelen bilgiyi vermek için şeh
rimiz Ticaret ve Sanayi oda· 
sında açılmış olan kurs müd
deti bitmişse de lktısad Veka
letinden şehrimizdeki alaka· 
darlara gelen bir telgrı-fta 
kursun bir müddet daha uza· 
tllmasının muvafık görüldüğü 
bildirılmiştir. 

20 At••11 '" 

Tirede iki ya 
gın oldu 
---·--~ 

Yeni tedbirler al-
mak gerektir 

Tire, ( Hususi ) - Bug 
saat 12 ve 14 raddelerind 
Tirede iki yangın vak'ası 
muştur. Birisi bacası tutuş 
bir fırın olduğundan kolaylıkl 
fırıncılar tarafından söndür' ..... 
müştijr. . 

Diğeri Kurtuluş mahallesiı 
de kahveci Abdullah oğ 
Osmana aid yeni yapılan 
evde zuhur etmiş, kendir 
saman dolu dama siray• 
ederek ani bir feveran halin 
birden evin ber tarafını 
mıştır. 

Yangının zuhur ettiği e 
yeni idhar edilmiş bulu 
400 bağ kendir (takriben 160 
kilo), yüz yük saman, y 
ayar buğday ve birçok tüf 
levazimatı ve eşyası yanm 
bir saatten kısa bir zam · 
içinde kül haline ıelmiştir. 

Bidayet zuhurunda bü · 
bir istila ve sirayet istidadı 
gösteren yangın, halkın 
jandarma kumandanı Bay H 
lid Andacın gayretile sönd' 
rülmüş, Tirenin en büyük 
fakir mahallelerinden biri ol 
Kurtuluş mahalleside bu ı 
retle bu büyük badireden k 
tulmUftur. Maahaza bir 
içerisinde mühlik iki yangın 

zuhuru şehirde büyüle bir he 
can ve korku tevlid etmiştir 

Belediye dairesine 
200 metre mesafede bulun 
yangına belediyenin pek i 
tidai itfaiye vesaiti ancak y 
rım saat ve hatta daha faz 
teahhurla yetişebilmiştir. 

Tire müstahsil bir meml 
kettir. Ve bilhassa birinci d 
recede istibal maddelerind 
birini tetkil eden kend' · 
yüzünden ekseriyetle bu 
bundan sonraki ;mevıimlerd 
sılc sık yangın zuhur edebi 
ve, bir gün kazanan b.. " 
bir kısmanı yakıp geçebilir. 

Hakikaten isabetli bir 
gramla memleketin inHrrJJl"ll 
çalışan Tire belediyesinin, 
gınlarm önünü almak b 
sunda daha eaub tedb' 
almasına temenni ederiz. 

Aydında 
Tütün vaziyeti 

çok iyidir 
Aydın, (Hususi ) - A(; 

inhisarlar bqmüdürlüti. JI 

gesinde Aydın merkez Pf 
sile Çine kazasmda b~ 
tütün mahsulü geçen yı 

nisbetle gerek kemiyet \fi~ 
rekse keyfiyet itibarile ~ 
yıllardan üstündür. 937 ~ 
!lulü Aydın kazasında 2~•·;;oo 
ve Çine kazuında da 4'!1~· 
kilo tahmin olunma"""""j,it 
Ekiliş geçen yıla niabe~t; 
buçuk misli fazladır. . elet' 
havalann kurak gitmıfitl fO' 
rekolteyi az düıürmÜf~t 
na mukabil mahsul . idit• 
itibarile geçen yıldao ~· 
Bu mıntakadan bu 1"' .,_ı.r 
nn fazlaca mübayaa'!:tedif · 
nacakları ümit edilol 

Bir seçllll,. _ 'j,.a' 
Sultanhisar, (Hu,..11~ JI. 

yümüz muhtarı 8. I{~ JI'. 
cerik istifa etti. Yerill4' ~ 
muhtarlardan Ma-'• l ,, 
seçildi. Mustafa. l(e~ ; 
denberi kendi•İll1 b •çisi, 
dirmiş ve Sultanhisar 1 

çahımıı bir arkadatW'· 

Pazar günü UŞAK vapuru ile ÇEŞME. LTI tenezzühü 7 5 kurUftur 
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Portekiz, Çekoslovakya ile 
siyasi münasebatını kesti -------... - - -

Heriki devlet, sef irlerini geri çekiyor. Sebep, Por· 
tekizin, Çekoslovakya fabrikalarına ısmarlamış 

olduğu silahların verilmek istenmemesidir 
Lizbon. 19 (Radyo)- Por- A ., s t d d v · 

tekiz hükumetinin resmi b_ir Si er, a an ere ogru 
tebliğe göre, bugün Portekız • ı 

1 
kt d • 

ile Çekoslovakya hükumeti 1 er eme e ır 
arasında siyasi münasebetler •-· ... -------
kesilmiştir. Hükfımetçilerin 17 taburdan ibaret kuv. 

Bunun sebebi, Portekiz hü- vetleri kuşatılarak kısmen imha edilmiştir 
kiimetinin Çekoslovakyaya ıs-
ınarl:ıdığı silahların tesliminde 
müşkülat gösterilmiş olması~ 
dır. Çekoslovakya hükumet• 
ademi müdahale kararı muci
bince Portekize bu silahları 
vcremiyeceğini bildirmiştir. 

Bu mesele üzerinde teati 
edilen notalar neti\;csinde, 
Portekiz hükumeti siyasi mü
nasebetleri kesmcğc karar 
vermiştir. 

Portekiz hükumeti, silahlan
masına karşı yapılan bu sui
kasdi affedemiyeceğini bildir
mektedir. 

Portekiz hükumetinin Prag 
sefarethanesi erkanı Pragı ter
kederek Viyanaya gitmek üzere 
emir almışlardır. 

Portekiz menafiinin müda
faasına İtalya sefarethanesi 
memur edilmiştir. 

Çekosvakya hükumetinin 

Londra, 19 (Radyo) - Roy
ter Ajansı bildiriyor: 

Satander cephesinde çok 
miilhiş bir harb devam etmek
tedir. Asiler Val dö Turo, 
Ayosu, Alatabyo vesair yer· 
leı i ve askeri kıymeti haiz te
peleri işgal etmişlerdir. 

Paris, 19 (Radyo) - Bi\ba
odan bildiriliyor: 

Hükumete mensub kuvvet
ler, Satander cephesinde bir 
hezimete uğramışlardır. Bu 
kuvvet 17 taburdan ibarettir. 
Bunların hattı ric'atı dünden 
itibaren kesilmiştir. 

Bu kuvvet tamamen ihata 
edilmiştir. Kısmı azamı teslim 
olmamış ve öldürülmüşlerdir. 
Onbin kadarı esir edilmiştir. 
37 köy ve kasaba bu harb 
neticesinde asilerin eline geç
miştir. 

Salamankn, 19 (Radyo) -

General Davilanın Satander 
cephesinde ileri hareketi de
vam etmektedir. 

Bugün Sinega, Ekseho, Ko
rosya mevkileri de işgal edil
miştir. Elde edilen esir ve 
ganimetler pek çoktur. Saat 
9,40 ta üç tayyare Satündere 
bombalar atmıştır. 

Marsilya, 19 (Rndyo)-Son 
haberlere göre, Barselon ve 
Katalonya sah!lleri asi toyya-
reler ve harp gemileri tara· 
Fından bombardıma edilmiştir. 

Frankonun bir emri 
Rahat, 19 (Radyo) - Ge

neral Franko, neşrettiği res· 
mi bir tebliğle, ispanya Fası 
üzerinden yabancı tayyarele· 
rin geçmesini yasak etmiştir. 

General Franko, bu karar 
hilafına hareket edecek tay
yarelerin, derhal tob ateşi ile 
karşılanacaklarını ilan eyle-
eylemiştir. Lizbon sefiri ve sefarethane 

erkanı pasaportlarını almış

lardır. 

----"""--'-'=----'-------.~~-

lngiltere 
lzmir-Ada_n_a __ ve Fransa 

ve /stanbul İtalya ile uz.laşmağa 
Tayyare seferleri 1 EylOI- karar vermişler 

den itibaren başhyor.. Paris, 19 (Radyo) - Parisin 
lstanbul, 19 (Hususi) - f z- iyi haber alan siyasi mehafi· 

mir - Adana· İstanbul-Ankara line göre, İngiltere ve Fransa 
tayyare postalarına bir Eyliil· hükumetleri İtalya ile uzlaş-
den itibaren başlanacaktır. mak kararını vermişlerdir. Her 

lngiltereye sipariş edilen iki devlet, Habeşistanın ilha-
yeni posta tayyareleri bugün- kını resmen tasdik edecekler-
lerde gelecektir. d" B ·k· d 1 UI ı ır. u 1 ı ev et us ar 
Rumen sosyetesine giren devletlerin-

mektep gemileri de bu ilhakı tasdik etmeleri 
için tavassut edecektir. lstanbul, 19 ( Hususi ) 

Yarın limanımıza iki Rumen Fransa hükumeti, ltalyan as-
tnektep gemis: gelecektir. Ge- kerlerinin Balear adalarından 
tniler merasimle karşılanacak, çekilmesini temin etmiştir. 
gemi kumandam Taksin ahi- ltalya; lngiltere ve Fransa aley-
desine çelenk koyacaktır. hine Arap diyarındaki pro-

T. Fikret ihtifali pagan dasına nihayet verecektir. 
İngiltere de, uzlaşmadan 

lstanbul, 19 (Hususi) - sonra Haile Selasiyenin fnO'il-
Bugün Halk'!vinde şair Tevfik tereden çıkmasını temin ede· 
Fikret ihtifali yapıldı. cektir. 

ANADOLU-, Müzakeratın resmen başla· 
• dığı sırada bu gibi meseleler 

üzerinde anlaşılmış bulunula· 
caktır. 

Günlük siyasal gazete 

Sahip \'e başya1.gam 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

'-tüdftril: Hamdi Nüzhet Çan~.ar 
idarehanesi: -
İzmir lkinci Beyler sokağı 
C. Hal.it Partisi hina81 içinde 

'l'elgraf: İzmir - ANADOI.U 
1'elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
'Yılhgı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruıtur. 
\' lbencı memleketler için eenelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde S kuruıtur -~ geçmiı nüshalar 25 kurnıtm, 

4NADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Bu uzlaşmanın Avrupa İçin 
faydalı olacağı tehmin edil
mektedir. 

Suriyede vaziyet çok 
fena ve karışıktır 
İstanbul, 19 ( Hususi ) -

Suriyede karışıklıklar devam 
etmektedir. Cezireden kaçan 
bin kişi Mardine iltica etmiş
lerdir. içlerinde Araplar da bu
lunan mülteciler, orada vazi
yetin çok karışık olduğunu, 
söylemişler, bir takım çapul
culuklarla yağmagerliğe oaş· 
landığını bildirmişlerdir. 

lktısad vekilimiz 
Bugün geliyor 

Aydın. 18 (Hususi) - lktı· 
sat V ckiJimiz Bay Celal Bayar 

İpar yatilc geçen gün Söke
nin Kuvala limanına uğramış

tır. Kendisini ilçe ve Akköy 
kamun erkanı karşılamışlardır. 

Bay Celal Bayar ve arkadaş
ları Yenihisar köyüne gide-

rek Didim mabedini gezmiş
ler ve köylülerle temas ede-

rek, Eğe bölgesinin en iyi tü
tün yetiştiren:Akköy tütünleri 
hakkında malumat almışlardır. 
Vekil, köylüye bu yıl tütün 
mahsulünün çok para edece

ğini müjdelemiştir. Geceyi 
Kuvala limanında ve yatında 

geçiren B. Celal Bayar dün 
Sısam adasına gitmişler ve 

adada çok büyük merasimle 
karşılanmışlardır. 

Aydmda göçmen evleri 
Aydın (Hususi) - lıbayımız 

B. Ôzdemir Günday, Söke· 

Akköyde yapılmağa başlanan 

göçmen evlerini tetkik etmek 

üzere bugün Akköye gitmiş
tir. Akköyde yapılacak göç-

men evleri geçen hafta müte
ahhide ihale adilmiştir. 

B. Avenol 
Litvanyaya bugün vardı .. 

Kono, 19 (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi genel sekreteri 

B. Avenol, bugün buraya gel
miş ve Litvanya Hariciye Na-

zırı tarafından karşılanmıştır. 
B. Avenol, Hariciye Nazırile 

uzun süren bir mülakattan 
sonra Litvanya Cumburreisi 
tarafından kabul edilmiştir. 

-~- Çin.Japon muhasematı 

~~~ Ş_anghayda ~okak ~ ~-u 
• 

lzmir fuarı , 

acılırken 
' 

Bundan yıllarca evel, galiba 
6 yıl evet, bir mekteb bahçe 
ve salonlarında, iptidai malıi· 
yt~lk ve yliksek maksad ve 
davalardan çok uzak hir şe
kilde kurulan 9 Eylul sergisi, 
şimdi göziimün önünde du
ruyor. 

Büyükçe ve karmakarışık 
bir bonmarşeden farkı olını

yan o serginin, bir gün o sa
londan kalkıp İzmirin tam 
ortasına geleceğini, o çelimsi7., 
çarpık çurpuk bünyenin böyle 
büyük ve iddialar taşıyan bir 
eser olabileceğini hiç hatırla· 
mamıştım doğrusu .. 

Eskisinde, mevsimlik, mev· 
zii, gelip geçici bir zevk ve 
eğlence iştihasının her çeşid 
tezahürleri vardı. Bugünkü 
fuar ise, memleket hududla
rını aşmış, şehir, memleket, 
iktısadi endişeler gibi geniş 

ölçüdeki çetin işleri başarmak 
yoluna dökülmüştür. 

Birisi, sergi veya panayırdı. 
Diğeri fuar. Bunları ayırd et
mekliğimdeki sebeb, taşıdık
ları manadan sarfınazar, ruhun 
ayrı olmasıdır. 

ilk sergilP.r, halk arasında, 
maksadı tebarüz ettirmekten 
çok uzak oldukları içindir ki, 
bizim lzmir fuarı da maksad 
ve gayesinin getireceği büyük 
faydalari ve yarattığı büyük 
neticeleri halka tam bir vu
zuhla anlatıp kabul ettirmekte 
epeyce güçlük çekti. Onun 
idrakini ve takdirini tam ma
nasile ayaklandırabilmek biraz 
zor oldu. Fakat her yıl, hiç 
esirgenmiyen bir enerjinin ve 
hele hele, daha tecrübeli, da
ha kavrayışlı, daha metodlu 
bir çalışmanın tam harabeler 
ortasında büyük bir abide 
halinde yükselttiği eser, niha
yet kendini şehirliye de ka
bul ettirdi, halka da, dost 
milletlere de .. 

Ben, dost bir iktısadcı ta
nırım ki, ikinci yıl sergisinde 
bana aynen şöyle demişti: 

- lzmirde sergi olamaz, 
mavaffakıyet imkanı yoktur. 
Faydasızdır, masrafa yazık 
olur. 

Ayni dostu dün gördüm. 
Bahsi dokunmadan o açtı: 

- Kısacası-dedi-fikirlerim
de yanıldığımı itiraf ederim. 
Bu fuar muvaffak bir eserdir 
ve istikbali parlak olacaktır. 

Bu fuar iktısadidir, içtimai
dir, terbiyevidir, medenidir ve 
şehrin iman ve o geniş ha
rabe sahasının kurtarılması 
hesabına bir imar amilidir. 

Fuar, bu şehirde bizim ha
yat faaliyetimizi, başkalarının 
da menfaat ve zevk iştirak
leri ile birleştirerek toplu fay
dalara götüren, parlak bir yol 
ve esaslı bir vasıtadır. 

Şehir namına kısaca söy· 
liyelim: 

Dışarıdan gelen bir iki 
yüz bin insan, birkaç milyon 
ve senenin bir ayı mütemadi
yen iş ve çalışma .. 

Bu kısacık cümlenin virgül
ler ve atıf edatları arasındaki 
her parçasını, ayrı ayrı işliye
bilirsiniz. 

Fuar en güzel meyvalar ve
ren bir bahçeye benzediği, gibi 
işlendikçe servetini yüze çıka· 
racak olan bir ıpaden kuyu· 

harebelerı başladı ~ 
Japon tayyareleri Nankini de rbom~rdı 
man ederek bir barut ~fabrikasını yaktıla 

Japon zabitleri 
V1tşington, 19 (Radyo) - 14:~ ağusto~tanberi ilk defa 

Amerika hükumeti, Japonya olarak Şanghayda hiçbir Çin 
ile Çine yeni bir nota ver- tayyaresi görülmemiştir. Japon 

miştir. Bu notada uzak şarkta tayyareleri Şanghay etrafmda-
Amerika tebaasile Amerikanın ki hava üslerini bombardıman 
her türlu menafii aleyhine vu- etmeğe devam etmektedirler. 
kubulacak herhangi bir hare- Japon tayyareleri Çinlilerin 
ketten dolayı Çin ve Joponya- Futun ve Kiangvandaki topçu 
nın mesut tutulacağ·ı beyan kuvvetlerini de bombardıman 
edilmektedir. etmişlerdir . . 

Son haberlere göre, Çin - Şanglıa)', l 9 (A.A.) - Ja· 
Amerika telgraf kablosu, dün pon topçuları kısa bir mitral-
kesilmiştir. yöz ateşini müteakıb bu gece 

Şanghay, 19 (Radyo) - Üç yeniden ve saat l den 1, IOa 
Çin fırkası, Çintao şehrini mu- kadar Poutoung ile Nantoyu 
hasara etmiştir. Japonyanın, bombardıman etmişlerdir. 
şehri muhasaradan kurtarmak Şanghay, 19 (A.A.) - Roy-
için takviye kuvvetleri gönde- ter Ajansı muhabirinden: 

receği söyleniyor. Japon kıtaatı, Japonyadan 
Şantung cephesinde müthiş gelmiş olan kuvvetlerin yar-

bir muharebe başlamıştır. dımile Kivangvani Voosunga 
Paris, 19 (Radyo) - Yu- bağlıyan Çin hatlarına karşı bir 

ango cephesinde başlıyan mu- taarruz İcra etmişlerdi. Japon-
harebe, şiddetle devam et· lar ilerilemekte olduklarını . 
mektedir. iddia ediyorlar. • 

Japon kuvvetleri, Çinlilerin Tokyo, 19 (A.A.) - Japon 
taarruzuna mukabil hücuma gazeteleri Şirn.ali Çinde Ja-
geçtiler ve Çin kuvvetlerini ponyanın imar faaliyetinin baş-
ricata mecbur etmişlerdir. lamış olduğunu, merkezi Çinde 

Son haberler, Japon kuvvet- ise birçok tayyaare meyeanla-
lerinin, Çinlilerle Şanghay şeh- rının ve 150 Çin tayyaresinin 
rinde sokak muharebelerine tahribi üzerine Japon hava 
başladıklarını bildirmektedir. kuvvetlerinin faikiyeti elde et-

Japon tayyareleri, mütema- miş olduklarını kaydelmekte-
diyen bomba yağdırmaktadır. dirler. 

Bu sabah, imtiyazlı ımnta- Tokyo, 19 (A.A.) - Mik-
kaya girmek istiyen müsellah tarları 150 ye baliğ olan ve 
Çin kuvvetleri, Amerika müf· aralarında konsoloshane me-
re:zeleri tarafından menedil- murin ve müstahdemini de 
miştir. bulunan Cantondaki Japon 

Paris, 19 (Radyo) - Japon tebaası fevkalade bir Japon 
tayyareleri, Nankin şehri üze- aleyhtarlığı hüküm sürmekte 
rinde uçarak bombalar atmış- olan bu şehri terketmişler ve 
!ardır. Düşen bombalar, barut dün öğleden sonra Hongkonga 
fabrikalarından birine isabet gelmişlerdir. 
etmiş ve infilakler husule ge· Diğer taraftan 200,000 Çin-
tirmiştir. linin Japonların hava bombar-

Tokyo, 19 (A.A.) - Fo- dımanından korkarak Cantonu 
ochovduki Japon konsolosu terketmiş oldukları istihbar 
oradaki 2350 kişiden ibaret edilmiştir. 

' Japon tebaasına şehri terke- Şarıghay, 19 (A.A.) - Sen-
derek Japonyaya dönmelerini tral Nevs Çin Ajansı bir ta-
tavsiye etmiştir. nesi tayyare gemisi olmak 

Tokyo, 19 (A.A.) - Mer· üzere birçok Çin gemisinin 
kezi Çin hükumeti kıtaatı Pe- Kotohiao civannda bulıın-
kin ve Tientsini hedef ittihaz makta olduğunu ve Japon 
ederek şimali Çinde yapmak- Sonu 4 ncü sahifede -
ta oldukları ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Dün ....................... 
suna da benzer. Onu işlemek, 
ona hakkını vermek lazımdır 
ve bana öyle geliyor ki, onun 
üstünde işlemesi lazımgelen
lerin başında biz İzmirliler 
varız. Bu sütunda doktor B. 
Behçet Salih ve arkadaşlarını 
ayrıca hararet ve samimiyetle 
tebrik ve kaydetmek isterim. 
Çünkü mavaffakıyette hisseleri 
büyüktür. Hem de çok büyük .. 

O. R. G. 
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jcar gümrüklerinde garib bir hadise İnsan enerjisinin eseri: 

adın değil erkekmiş __ __,;~· 
Bu Lord vaktile 

bir garsondu Zabıtaca aranan hırsız, karısının memuriyet Qesi-
kası ile Amerikan dilberlerini muayeneye başladı 

Güzel Eva Leyla karşısın

da!. inin bir erkek gibi sal
dırd ğını görünce feryada 

Gözlerini hayata yumduğu vakit 
ise mevkii çok büyüktü .. 

Kendisi söylüyor: 
baş adı ve meşhu1· Yuhan 

da bu suretle tutuldu 
Hayatta ancak bir 
defa ıstırab duymuş. 
karısının öldüğü gün! 

Eva Legla 
Peşte g z telerinde son gün· 

Jerde oldukça gürültülü ve 
dedikodulu bir hadiseden 
l ahsedilmektedir. 

Bundan birkaç hafta eve!, 
hudud şimendifer gar ve güm· 
rüklerinde kadın yolcuların 
üzerini yoklamak üzere beş 
kadın gümrük kolcusu ahna· 
cağı ilan edilmiştir. 

Her yerde olduğu gibi, bu 
hizmet ilanlarına bir yerin~ 
on kişi müracaat etmiş ve 
Ma :ar hudud gümrük idaresi 
ılan mucibince ancak dört ka
dını matlüba muvafık bulmuş· 
tur. Fakat müsabakanın kapa
nacağı sırada, güzel, fakat er· 
kek yapılı hır kadın müracaat 
etmiş ve beşinci olarak vazi
feye alınmıştır. 

Bu kadının adı Mağda Kal
zidir; ve Peşten:n en meşhur 
ve aranmakta olan hırsızı Yu· 
han Kalzinin z vcesidir! 

Evrakı iyıden iyiye tetkik 
cdılcn Mağda, yeni alınan beş 
memurun en kabili)'etlisi ol
muştur. Mağda, vazifesini her 
m m rdan iyi yaptığı için, çok 
çabuk ilerlemiş ve en son 
A'1ıerika kadın seyyahlarının 
muayenesine memur edılrnıştir. 

Bundan bır hafta kadar ev· 
vel, maruf ve dılber bir Am
rikan kadınının mühim mik
tarda yasak eşya ve döviz 
kaçıracağı hakkında Macar 
hümriıklerine bir ihbar yapıl· 
mıştır. Macar gümrük idaresi 
bu ihbar üzerine bilhassa 
Mağdayı faaliyete scvketmiştir. 

Macar gümrük idaresi Mağ· 
daya umumi bir emirname 

vennistır. Ve 
M::.ğda bu emir
nan .. ye istinad 
ederek icabında 
her Amerikalı 
kadını çmlçıp· 
lak yaparak mu-

ayene edebile
cektir. 

Mağda bu 
emirnameyi ge· 
çenlerde bir de
fa kullanmağa 

mecbur kalmı~· 
tır. Amerikalı 

güzel, şuh bir 
kadın olan Eva Leyladan şüp
helenmiş ve kompartımanları 
kapalı kapı usulü muayeneye 
başlamıştır. 

Eva Leyla Macar usulü böy
ledir, diyerek Mağdanın her 
emrine itaat göstermiş ve: 

- Lütfen soynunuzl Emrine 
de itaat etmiş ve tam hazreti 
Havva kıyafeti almış yani çırıl

çıplak olmuştur! 
Öyle ya ... Karşısında kadın 

var, kompartimanın kapısı ka· 
panmış, ve pencere perdeleri 
indirilmiştir; çekinecek ne var? 

Şunu da haber verelim ki, 
Evv, bilhassa vücud itibarile 
fevkalade güzel bir Amerikan 
dilberidir. Bu sırada Mağdada 
bir kadına yakışmıyacak, bir 
kadından beklenmiyecek bir 
takım haller arzetmeğe başla
mıştır. 

Eve, evvela ehemmiyet ver· 
mediği bu hallerin, tam bir 
erkek ihtirasının eserleri oldu· 
ğunu çabuk anlamış ve Mağda 
da bir erkek sıfatile güzel 
Amerikan kadınının beline sa· 
rılmıştır. 

iste bu sırada kıyamet kop· 
muş, Amerikan kadını 'kompar· 
tımandan kendisini dışarı hem 
de çıplak olduğu halde at
mıştır. 

Memurlar koşmuş, halk top· 
lanmış, Amerikan kadınını bir 
memur bir manto ile siper 
altına almış ve: 

- Ne oluyor? 
Diye sormuştur. 
Eva: 
- Kompartımanda erkek 

vat 1 Kadın kıyafetine gırmış 

izli Cihangir 
-38- Nakleden: F.Şemseddin Benlioftlu 

Ve Lidya ayağa kalktı: 
- Lidya, gidiyor musun? 
Lidya etrafına istıf afkiirnne 

bir göz atarak: 
- Artık burada bir işim 

kalmadı ki, dedi. Siz erkekler 
hep böylesiniz. Bir kadını 

yeni bir vaziyet doğuncıya 
kadar s versıniz. 

Mnrs, Lidyayı elinden tut-
mak istiycrek: 

- Lidya .. 
Dedı. 
Lidya usta bır hareketle 

çekildi, ellerini Marsa tuttur· 
madı. General: 

- Bu fenni araştırmaların 

sana bu kadar fenalık yapa· 
cağını sanmıyordum. Bir defa 
düşün ki, bu adam cihanı 
altüst etmiştir. Arzın en alim 
adamları, bu adamın kuvveti
nin esrarını araştırıyorlar. 

Fakat bu kuvvetin nerede ve 
ne olduğunu söyliyecek tek 
adam benim. 

Dedi. 
Fakat Lidya amir ve sert 

bir tavırla: 

- Hayır, Viktor, bunu 
yapmıyacaksın. 

Dedi. 
- Beni bu hareketten kim 

men edecektir? 

izbandut gibi bir erkek beni 
soyduktan sonra üzerime attldı, 
kendimi güç kurtardım! 

Demiştir. 

Mağda kolayca yakalanmış 

ve yapılan tahkikatta kendisi· 
nin zabıtaca aranan Yuhan 
olduğu ve zevcesinin evrakın
dan istifade ile kendisini ka
dın diyerek gümrük idaresine 
arzettiğini söylemiştir. 

Adamcağız, kadın rolünde 
büyük bir hırsızlık yapmak 
fikrindeyken güzel Eva Leylanın 
çıplak haline dayanaımyarak 
bu hatayı işlemiştir. 

/ sviçrede ko
münistlik yasak .. 

Bern, 19 (Radyo) - fsviçre 
federal meclisi bugün Komü· 
nizm aleyhindeki 13 Haziran 
kanununu tatbik mevkiine koy
muştur. 

Bu kanunla bundan sonra 
lsviçrede komünistlik yasaktır. 

B. Mussolini 
Bugün söylev verecek 
Palermo, 19 (Radyo)- B. 

Mussolini büyük nutkunu yarın 
irad edecek ve nutuk radyo1arla 
cihana neşredilecektir. 

Eskiden garson olan 
müteve/fa Lord 

lngilterenin en maruf adam· 
farından ve zenginlerinden 
Lord Runçimon Ağustusun 
14 üncü günü 90 yaşında ol· 
duğu halde ölmüştür. 

Lord Runçimon, babadan 
lord değildir. Kendisi sabık 
lngiliz Ticaret Nazırı B. Val
ter Runçimonun babasıdır. 

Lord Runçimon, öldüğü za· 
man lngiliz ticaret filosunun 
en kuvvetli ve en nafiz bir 
rüknü idi. Hayatı ve muvaf· 
fakıyetleri akla hayret vere
cek şekildedir. Henüz on iki 
yaşında iken, yani 1859 se
nesinde, küçük ve mütevazı 
bir: tir:aret vapuruna kabine 
garsonu olarak yerleştirilmiştir. 

Runçimon on sene kadar 
denizlerde cihanın her tara· 

frnı gezmek uret le ve çok 
az bir ücretle b ı vazifeyi gör
müştür. 

21 yaşında evlcndiğı vakit, 
biril.'"'tirmiş olduğu hirkaç bin 
franklık tasarrufu ile küçük 
bir kömür nakliye sefinesi 

satın almıştır. 

işte milyoner ve Jngiliz ti· 
caret filosunun hakimi adamın 
müstakbel deniz filosunun "ayni 
vahid kuvveti,, bu sefinedir. 
Halbuki bugün lngiliz bayrağı 
altında bütün denizlerde na
zarı dikkate çarpan V. Runç
mon limited şirketi vapurları, 
muazzam bir ticaret filosu teş
kil etmektedir. 

1933 te Beşinci Corç Run
çumona baronluk rütbesi ver· 
miş ve az sonra da lordlar 
kamarasına girmiştir. 

Hayatı, daimi muvaffakıyet 
içinde geçmiş olan bu adam, 
çok mesud ve bahtiyar idi. 
Kendi rivayetine göre, haya· 
tında bir defa elem ve ıstırap 
çekmiştir, o da bundan dört 
sene evel 85 yaşında ölen ka· 
nsmm elem ve matemi imişi. ------

Yeni neşriyat: 

~A~n==k~a~ra~, D~e!!!!n~i~zl==i~b~i:!!s==ik~l==e==t~ç:!!il:::e~rı~. "Mevlana 
rübailerinden,, 

Bisikletçiler Aydında mıntaka başkanı ile bir arada 
Anlrnragücüne ve Denizli mıntakasına mensub altı bisikletçi, 

Orhan Günlünün riyasetinde yaptıkları tura devamla Aydın 

üzerinden şehrimize gelmişlerdir. 
Bisikletçiler Ankaradao Bünyamin Cantürk, Mustafa Sön· 

mez, Alaeddin Yıldırım, Denizli ldmanyurdundan Ali Ören 
ve Mehmettir. Denizlili bisikletçiler, Ankaralı gençlere Deniz· 
lide iltihak etmişlerdir. 

Lidya generalin gözlerinin 
içine baktı ve aynı sert, amir 
sesle: 

- Beni. 
Dedi. 
Mars, güzel kadının bakış

larının kalbini yaktığını sandı: 
- fakat, ne sebeble?. 

Niçin?. 
- Evvela, ismim etrafında 

yeni dedikodular olmasını hiç 
istemiyorum. Arkadaşlarının 

benimle uğraşması doğru de· 
ğildir. Ben sair kadınlara ben· 
zemcm. Rica ederim beni 
ıstırablarımJa yalnız bırakınız. 

Bu kadın sözlerinde çok 
samimi idi. Hele son sözl~

rinde o kadar derin bir elem 
ve ıstırab vardı ki, Mars da 
müteessir olmaktan kendisini 
alamadı. 

Lidyaya yaklaştı ve onu 

kucakladı: 
- Lidya .. Sevgili Lidyam .. 
Dedi. 
Lidya da Marsı, kollarile 

sıkı sıkıya sıktı. General: 
- Lidya... Lidya .. Seni se· 

viyorum .. Beni affet, beni ma· 
zur gör. Sen bu meselelerde 
masumsun, buna hiçbir zaman 
~üphe etmedim. Fakat benim 
emir kulu olduğumu unutu
yorsun. Nihdyet, rütbesi yük· 
sek bir memur, bir emir ku· 
)uyum. Ayni zamanda vatanı
mın da bir kölesiyim. Bilsen 
Borisi ne kadar kıs'kamyorum. 
Ben de onun yerinde olsay
dım, kendime, sonra istedik
lerime hakim olabilseydim ... 
Ne kadar mesud olacaktım. 
Fakat müsterih ol, hiçbir 
kimseye senin için bir şey söy· 
liyecek değilim. Senin en kü-

Birkaç gündenberi şehri
mizde bulunmakta olan şair 

arkadaşımız Hüseyin Rif atın 
.. Mevlana rübailerinden man
zum tercümeler... adı altında 
nefis bir eseri çıkmıştır. Eserde 
Fars şairlerinden manzum ola· 
rak tercüme edilmiş elli kadar 
ayrı parça da vardır. Gerek 
tercüme, gerekse bu tercüme
nin nazma tahvilinde, .arkada· 
şımızın zaten tecrübe edilmiş 

olan kudret ve muvaffakıyeti, 
zevk verici bir şekilde kendisini 

göstermektedir. 
Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Havacılık ve spor 
Tayyare cemiyeti umumi 

merkezi tarafından çıkanlmak
ta olan bu güzel mecmuanın 
197 inci sayısı da çok zengin 
mündericat ve bol resimlerle 
intişar etmiştir. 

çük arzun, benim ıçın en 
büyük bir emirdir. 

Dedi. 

General, bu güzel ve ılık 
vücudü kolları arasında sıkı
yor, seviyor, okşuyordu. Lidya 
kendisini terketmiş, gözleri 
yarı kapanmış duruyordu. 
Cözlerinin etrafındaki iki si· 
yah hale, Lidyanm bu yarı 

baygın halindeki güzelliği ve 
cazibeyi büsbütün arbrıyordu. 

Lidya da kendisini en derin 
bir hazza kaptırmıştı. Mars 
birdenbire bir fikre kapıldı, 
Lidyayı kucağında bitişik oda
ya götürdü ve karyola üzerine 
yavaşça bıraktı, fakat Lidyayı 
hala seviyor, hala öpüyordu. 

Lidya gözleri yarı kapalı 
kendisini başka bir alemde 
farzedıyordu. Çünkü Marı, 

20·~ 91'1 

Hır5ızlık 

Bayram oğlu Cezmi, Burna
vada Türkmen sokağında otu· 
ran Destan oğlu Dilaverin 25 
lira kıymetinde eşyasını çal· 
dağından yakalanmıştır. 

Dövmek 
Şekerciler -çarşısında Han it 

oğlu Şükrü, Muzaffer adındaki 
çocuğu dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

Tabanca çekmek 
Slirmeli sokağında sarhoş

luk .saikasile umumi kadınlar
dan Kadri kızı Emineye ta
banca çeken Receb oğlu Ce· 
mai yakalanmıştır. 

Eve girmek 
Tepecik meydan sokağında 

Osman oğlu Mehmed, Veli 
kızı Sultanın evine girdiğin
den yakalanmıştır. 

Çin.Japon harbi . 
tayyarelP.rinin burada Çin kı· 
taatını bombardıman etmekte 
olduklarını bildirmektedir. 

Dün gece Şanghay cebhe· 
lerinde yeniden sükunet tees
süs etmişti. 

Japonlar, Japon t~yyareleri· 
nin bir çok noktalarda Şan· 
ghay · Nankin demiryolunu 
keserek Çin takviye kltaatını 
kamyonlarda hareketsiz bir 
halde kalmağa mecbur etmif 
olduklarını iddia etmektedirler. 

Gazeteler umumi muhası· 
matın henüz başlamış oldu· 
ğunu yazıyorl&r. 

Halihazırda Nankinde taba'· 
tüt etmiş olan 800,000 kişi 
ile takviye edilmif buluDaP 
140,000 Çin askeri Şanghay· 
daki Japon mevzilerine ta· 
arruza ·hazırlanmaktadırlar. 

Chantoungda general Han· 
gouchounun Mareşal Çang· 
Kay·Şekin emrile şimal cep· 
hesine göndermek üzere birÇok 
fırkaları seferber etmiş olduğU 
haber verilmektedir. 

Dün Japon müfrezelerine ınii· 
him miktarda takviye kıtaatı 
gönderilmiştir. 

Şanghay, 19 (A.A.) - Bu· 
gün fecir vakti tayyare "e 
topçu faaliyeti yeniden bat· 
lamıştır. 

Şanghay, 19 (A.A.) -
Royter Ajansı bildiriyor: 

itimada layik Çin mahfel· 
)erinden alman malumata gö· 
re Şanghayda bitaraf bir böl· 
ge ihdası teklifi reddedile' 
cektir. Çinliler lngiliz ve ArJJ~ 
rikalılarm Japon kuvvetlet' 
tarafından böyle bir nııPt"° 
kaya tecavüz edildiği takd~~ 
kuvvete müracaat etmiyeCe 
lerine kanidirler. # 

evelki günkü, veya ilk ta~~:~ 
ğı zamanlardaki Mars d~~ 
Gizli bir kuvvetin t';i· 
başka bir adam olıallf 
biydi. 

. 
. . . . tik· 

Aradan bir müddet ıeı11,. 
ten sonra, G~neral M'1'•

0
eri11 

yola içinde gerindi, k 
d . d. .. 1 ·n·ı ço 
erın esne ı- goz erı • . • . y•· 

derin bir uykudan yen•. u üç-
myor gibi çok büyük bır g 
lükle açtı. 7 

hrıuşlU 
Neredeydı'? Ne -~ ""nüyor, 

General bunları duşu gel· 
aklına hemen hiçbir şe! liikle 
miyordu. Nihayet t1e guç 111,.ı 
Lidya ile bu karyola)'~ bildi· 
ge!diklerini aklın• getlr~dın8 
Ve, yananda yatan oJadan 
baktı, dehşetle "::' _., 

- So11• ,. "' 
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kadar sürdü. Öğleye doAru Çayla ld kt 

Solda Vali ve diğer zev t Borsa Öniinde, sağda uzum masaları etraJında tacirler 
- ılaşı 1 inci sahifede - reısı Bay Mazhar lzmiroğlu, Üzüm rekoltesi <le 50-52 
J 2. 75 23 kıırııı.ııırı '> lB ""'"ıl ü ünı uzun süren ve sabahtan beri bin ton raddesindedir. 
atıldı. atılan frzüınlcr. boı~mız ha\ledılemiyen bu işin iyi bir H~r iki 'mahsulün, gerek 

he> eıi tarafınılan ~u ııretle ta nıf · 
netıceye ba~lanması için olan· müstahsil ve gerekse tüccar olıır11lıı: ~ 

Üzüm pıyasası açıldıktan ca kuvvetile çalışıyor, alıcılarla ve ihracatçılar için faydalı ol-
sonra vali B. Fazlı Giileç; re· müstahsilleri yaklaştırmağa gay· masını candan dileriz. 
fakatinde borsa reisi B.Mazhar ~et ediyordu. Bir aralık, Bay * * * 
lzmiroğlu, Ticaret odası reisi izzet Aydınlı, toplantı salo- Üzüm ve incir hanlarında 
B. Hakkı Balcıoğlu, uzum nunu terketti. Ticaret odası dünden itibaren faaliyet baş· 
kurumu direktörü ve incir sa- reisı Bay Hakkı Balcıoğlu da, lamıştır. 
tış kooperatifleri birliği genel tayin edilen fiatten aşağıya ihracatçıların mühim bir 
direktörü B. Hakkı Vera!, B. mal verilemiyeceğini kat'i su· kısmı, aldıkları malı derhal 
Şerif Remzi, B. Salahaddin, rette beyan etti. işletmeğe başlamışlardır. 
B. Marsel ve daha bir çok Bunun üzerine, Borsa reisi incir ihracatçıları da bugün 
ihracetçılarla müstahsiller ol· Bay Mazhar lzmiroğlu: faaliyete geçiyorlar. 
duğu halde borsa idare heyeti "-Tesbit edilen fiat, gerek Her iki mahsulden işlene-
salonuna indiler. Burada uzun müstahsiller ve gerekse alıcı- cek olan ilk partilerin, önü· 
münakaşalara başlandı. lar için muvafıktır. Müstahsil- müzdeki Pazartesi günü Av-

Ticaret odası reisi B. Hak- lerimizin, malı yetiştirmek hu- rupaya sevkolunması mukar· 
kı Balcıoğlu, maim bu sene az sosunda nelere katlandıklarını rerdir. 
ve fakat nefis olduğundan hep takdir ederiz. Bunun için Dün akşam borsa haricinde 
bahsetti. alıcılann, tenzilat istiyecekle· yapılan incir satışları, bugün 

Alıcılarla müstahsiller, fiat rını zannetmiyorum. Gerek tescil ettirilecektir. 
hususunda bir türlü uzlaşa- Bay Marsel ve gerekse Bay Aydın, (Hususi ) - Bugün 
mıyorlardı. Şerif Remzi ve diğer arkadaş· Burhaniyeden Selçuğa kadar 

Vali B. Fazlı Güleç, tesbit lar da mümaşatkirdırlar. Bu bütün İata•yonlardan lzmire 
edilecek fiatlerde tam bir i..- sene mahıulü ikiye tefrik et· ilk incir mahsulü gönderildi. 
tikrar olmuına istediler. mek suretile fiat tesbit ettik. Bunun İçin Devlet demiryol · 

incir Sataş Kooperetifleri Gelecek sene mahsulün dört ları iki marşandiz kaldırdı. 
Birliği genel direktörü B. Hak- kısma ayrılmasını temin ede- 900 ton yükle geçen birinci 
kı Veral, kooperatifler birliği· ceğiz. Böyle bir şekil, mahsu- marşandiz treninde yarıdan 
nin, bir barem teşkil ettiğini lümüzün nefaseti namına çok fazla incir olduğu halde ikinci 
ve bu baremin, mahsulün hal iyi olacaktır. Ben, tayin olunan tren tamamen incir yüklü idi. 

Ve atisi için çok faydalı olacağını fiatleri muvafık buluyorum. Bir pnde iki tren kaldırmak 
söyledi. Gerek alıcılar ve ge· Hayırlı işler temenni ederim.,, ıuretile Devlet demiryollarmın 
rekse satıcılar, böyle bir ba· Dedi. müstahsile karşı göıterdıği 
reme ihtiyaç olduğunu söyle· Bay Mazhar lzmiroğlunun ilgi ve kolaylık, incircileri çok 
diler ve incir Satış Koopera· bu sözlerine kimse itiraz et- memnun e_tt_L __ _ 

tifleri birliğine uymağa hazır medi ve piyasa, bu suretle Irakta isyan yok 
bulunduklarını beyan ettiler. açıldı. lstanbul, 19 ( Huıuıi ) _ 

Fiat tesbiti ve malın kalite· Piyasa açılışı geç oldug" u A lrakın nkara büyük elçisi B. 
lere tefriki, gittikçe uzun sü- halde çarşıda derhal satışla- N 1 k aci, ra ta ısyan çıktığı bak-
rüyor ve bir türlü karar veri- ra başlandı ve geç vakte ka- kındaki Londra haberlerini 
lemiyordu. Münakqalar, saat dar hayli muamele oldu. tekzib etmiş ve : 
13 buçuğa kadar uzadı ve lzmire gelen incirin miktarı 

- "Irak tam sükiin~t ıçın· nihayet, mal vizite edildikten dokuz bin çuvaldır. Bu mal, 
d dedir.,. demiştir. 

IOnra fiatlerin tesbiti kararlaş· turf an adır ve hepsi için de 
tırıldı ve toplantıya son verildi. hemen hemen alıcı vardır. '\ 
Öğleden sonra saat 16 da Üzüm müvaredatına gelince; Kitapçı Hüseyin 

tekrar toplanıldı. Münakaşa- dün öğleye kadar piyasaya Avni 
lar, bu sefer daha kısa sürü· gelen üzüm miktarı yedi bin Ht>r lisandan eeki kitablar, ga· 
Yor ve fakat, kararsızlık tama· beş yüz çuvaldır. at'te, mecmua ve romanlar alınır 
llıen hükmünü gösteriyordu. Her iki mahsulden müvari- ve satılır. Sorulacak suallere veri· 

Müstahsillerden Bay izzet dat biribirini takib etmektedir. lecek cevıblar için altı kuroıluk 
~ydmh, Malik, (çıkuıtı hariç) incir rekoltesi, geçen seneye pul kouulmaııı lazımdır. Hariçten 
iL.:...e tefrikini teklif etti ve 9-10 nisbetle bu sene azdır, Tah- aiı-~ kabul olunur. 

tepeclen hep birlikte b11rekct edil· ayrı 1 an sonra ... 
ıli vı• ordu k11rargiihına, lla)akaya 
lepe ine '~ sııııra ıfa t•ı•hlıelerio 

di!!er kı,.ıu.lnrıııa giılildi. Oğle )'C· 

mı··~ı. auılıl\ 11; olarak ··ehlwde 
\ PıtİJılı. 

1 l~lt·ılı•n onra kırıııı:ıı t:ır:ıf 

hiı ük lırnrruz ı g* ı;ı ı. 1 •)) .ırdı·r 
ıııiilıiııı lıarf'kı•tln yuptılur. n,,, m 
alıilııı ( ıiikı·rrı rlı• lıııul rı r nr,ı"ıır•),ı 

ıdL 
:\ti~ ıfir ht'~ctlt!r akı;:ıııı otomo• 

hıllr•rle Tı·kirdıığ.ı rliıoılıılı·r. Gıı· 

t•ı·p luııır 'aııııruııt.ln gı•çırn·ı>lder, 
sabalılt) iıı tt-k.ıar mııucuahırı ıaki· 

hı> lıa~lı\m .ıkJ;ırclır. Aleri heH!tler . , 
rl'i~leri, ordumuzun oıükcmmdiyc· 

tinden takdirle haheeııııektccJirler. 
Tekirdağ, 19 (A.A( - 1rakya 

mancvrnlıırını takib etmek üzere 
do3t devletler mümessilleri gece 
ııaat 11 Jc lzmir vapuru ve refa
katlerindeki Tıoaztcpe muhribile 
Tekirdeğmda gelmişler, geceyi va· 
pordı g~rmiolerdir. 

Misafirler bu eabab SHt 8 de 
Akayın Üeküdar vapurile iskeleye 
çıkmıılar binlerce halkın cookun 
alkıılanle karıılaomıolardu. 

Miııafirler otomobillerle dog
ruca manevra sabaema gitmiolerdir. 
Manevra devamı ıoüddeıince misa· 
firler geceleriui 'f ekirdağtndaki 
fzmir vıpurunda geçireceklerdir. 

Tekirdağ, 19 (A.A.) - Hu· 
susi muhabirimizden: 

lzmir vapuru da gece saat 
23 te Tekirdağa vararak de· 
mirledi. Yemekten evci Orge· 
neral Fahreddin Altay misafir 
askeri heyetlerle ateşemiliter
lere manevranm vaziyeti hak· 
kanda izahat verdi. 

Bu sabah saat 7 de Tekir
dağ belediye reisi gelerek mi· 

..safirlere hoşamedide oulundu. 
Mareşal Fevzi Çakmak ve 

Orgeneral Fahreddin Altay 
ve Genelkurmay erkanı ve ec
nebi misafirler saat 8 de şir· 
keti hayı iyen in bir vapurile 
Tekirdağı iskelesine çıkmışlar, 
iskelede Vali ve mevki kuman· 
danı tarafından karşılandılar. 

Heyet, doğruca vilayete gi
derek valinin ziyaretini iade 

ettiler, müteakiben otomobillerle 
manevra sahasına harket edildi. 

Misafirler saat 10,20 de ha
rekat hakemlerinin bulunduğu 
Çaylak tepesine geldiler. He
yetin muvasalatmdan biraz 
sonra Reisicumhur refakatle· 
rinde Başvekil ismet lnönü, 
Milli Müdafaa Vekili Kazım 
Özalp, Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüşdü Aras, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya; Nafıa Ve· 
kili Ali Çetinkaya, Adliye Ve· 
kili Şükrü Saracoğlu, inhisar
lar Vekili Ali Rana Tarhan, 
ve Londra büyük elçimiz F et· 
hi ve daha birçok elçiler ol· 
duğu halde Çaylak tepeyi teş· 
rif ettiler. 

Ecnebi heyetler burada Ata· 
türke takdim olnndu. 

Futbol Ajanı Karagöz p 
ekzersis yaptırıy desinde 
-----------

Tanınmış bazı sporcular ve i 
recilerile hususi bir mülaka _____ ...,. __ 
Dün (işin şaka tarafı) baş· Gına, sahalar ayni saha, 

lığı altında. hakikaten şaka cular aynı oyuncu, idar 
olarak karalanmış bir mektub ayni idareci.. Hatta, ay 
aldık. Aynen neşrediyoruz. bılar, donlar, toplar 
Me!dub şudur: şeyler. Eskiye yeni deme 
Şu bizim spor işleri, döne moda ise ben de kabul 

dolaşa, eski hamam, eski tas yorum. 
şekline girdi. Kulübler gene Fakat Karşıyakada o 
ayni kulübler, forma ayni for- iki oyuncu; Ateş kulüb 
ma, yalnız firmalar baıka.. Alsancak takımlarında, 
Amma, bana öyle geliyor ki, Eşrefpaşada oturan oy 
birkaç ay sonra birer kongre Yamanlarsporda oynar 
toplanaeak, firmalarm iade- buna mıntaka esası deni 
sine müsaade edilmesini validen orasını bilmem. Uzatmıya 
yalvarılacak, vali de dayana· Benim maksadım spor k 
mıyarak: yapmak değil, dostlarla ş 

- Peki diyecek, haydi ba· )aşmaktır. 
lcahm, öyle olsun! Ben, bazı sporcu arka 

Ve, yaşasın ondan sonrası.. farla kendi zaviyemden 
lzmir gazetelerinden biri ku- nuşmuştum. Muhterem 
lüblerin bu tekrar eski kalıp doluda bana söylenen 
ve kıyafete girişlerini •yeni tesbit etmek istiyorum. 
şekil, saha ve mıntaka esa- Eski siyah, beyaz Altayl 
sına göre, bilmem ne., ileriye Orhan Rahmi Gökçe, şi 
sürüyordu. Üçok kulübünde bulunu 

KuJübler ayni kulübler, for· Kendi kulübünün dirilip 
malar ayni forma, binalar ayni mesine rağmen, o gene 

oklu. 
Burada Orgeneral Fahreddin Dün kendisini gördüm 
Altay misafir heyetlere ma- sordum: 
nevra hatırası olarak madal· - Yaliu, sen artık O 
yalar dağıtb. lusun ha? 

Misafirlerimiz saat 1/30 da 
Arkadaşım içini çekti: 

Kapaklı köyünde kırmızı or- Bana noldu ben ben b 
dunun sıhhiye karargahını 

gezdiler ve gördükleri inti· Eski halim farkedcme: 
zamdan çok mütehassis ol-
dular. Diye tutturdu. Ve so 

ilave etti: 
Müteakıben heyet bağlar 

- Ne yaparsın, hiz pr 
sırtına gelerek mavilerin hare- O sib adamıyız. çok diye 
katım tetkik etti. Ve ordu 

kulüb teşkil ettik. Zavallı 
kumandanının izahatını din-

başına gelmedik hal kaim 
ledi. Bir müddet sonra Mu- F akat ömrü vefa etmedi, b 
ratlı üzerinden Tekirdağına ka bir kalıba girdi. 
hareket etti. 

Bay Orhan Rahmiden so 
Çorlu, 19 (A.A.) - Ma· d k B H H Ik o tor ay üseyin u i 

nevrayı takıbe memur hususi polis müdür muavini Bay 
muhabirimizden: mail Hakkıyı gördüm. 

Bugünkü harekatın hulasası _ Siz. dedim. Üçok k 
şudur: 

bünde bulundukça ... 
Kolordu mavilerin Saray Doktor, birdenbire sözü 

cenubundaki bağlar sırtı ve kesti: 

ortabayır hattında bulunan -Sus yahu, hangi Üçok 
ileri mevzilerine taarruz etti. lübünden bahsediyorsun se 
Bağlar sırtına ilerleyen tüme· Biz Alsancak kulübünde 
nin taarruzuna bir tank tabu- Ben reisim, arkadaşım da 
ru da iştirak etti. Tanklar pi- _ Peki amma, siz O 
yade hatlarının önünde düş- kulübünün müessislerinden 
man mevzilerini geçerken pi· ğil mi idiniz? 
yadelerde topçu himayesinde _ idik amma bizim oğla 
tankları takibederek düşmanın - Amması, mamması y 
ileri mevzilerine girdiler. siz Üçok kulübüne geçm 

Kırmızı taraf yarın sabaha diniz? 
kadar asıl düşman mevzileri Bay lsmail Hakkı durama 

k' Ege kitap evi Bisarönü 
Urla§ fiat biçti. Bu noktada mine göre, busene 34 bin ton i'Cumara 4·6 Reisicumhurumuz misafir b~ 

tekrar münakaşalar oldu. Borsa incirimiz vardır. \.. ____________ .-/ yetlere iltifatta bulundular. 
üzerinde keşif yaptıktan sonra _ y ezidliğin üstünde 

Burada manevra hakkında esas taa kt' k k rruza geçece ır. nin .. Sıra arıştırma şu işle 
verilen izahat dinlendikten Kırmızı süvari livası mav·ı- ü k k ı··b- 'da - ço u u u ı re 
ve bu sırada cereyan eden nin sağ cenahını kuşatmak yetinden eski Altaylı Bay 
hareketler tarassud edildikten üzere ıevlcedilmiştir. Mavinin san ile Bay Salim Hakkı 
sonra Çaylak tepeden ınüfa- ileri mevzideki kıt'aları asıl şimdi Alsancak kulübünd 
rakat edild . mevzilerine çekilmiıtir. Mavi, imiş öyle mi?. 

Tckirdağdan itibaren butün Saray mıntakasındaki mevzi- - Bilmem. 
yol boyu ıdaki kasaba, köy- !erini tahkim ile meşguldür. - Şu Altınordulular olm 
ler<lc haf k misafirleri alkış- Sabahleyin her iki tarafın saydı, Üçok kulübü gurbe 
JarJa karşıladı. En mütevazi keşif tayyareleri kendi avcı düşmüş evlid gibi kalacak 
köylerde bile taklar kurulmuş, tayyarelerinin himayesinde ke· desenize!.. 
evler bayraklarla saslenmişti. ıifler yapmışlardır. Bu arkadaşlardan ayrıldıL 

Çaylak tepeden hareket Bu meyanda iki taraf avcı tan sonra spor mmtakası daı 
ettikten sonra misafirlerimiz tayyareleri arasında Saray Üs· resine çıktrm. Baktım, bir ıe 
Bazapa mevkiinde istirahat tünde bir hava mııman~:.sı....wr:re..ıJllC.,__ _______ _ 1 _________ ___..ıı.a..1..a. ....... ..._~~-a.~-------L.-----lı--~~----------------~_._ __ _:.. __ ~~--~----...-L~'-=-'---=--oc=.--= 



.. 
,,. 6 - SPOR TEŞKiLATI Fuar büyük 

arihi ve milli oyunları- bir eserdir 
• h d · ı k - Başı 1 inci sahi/ede -

mız 1 ya e 1 ece Fuar konıitt'~i, lrcnlc h:ıoiro 
gdenlcrc şehir Jıakkıocla ınaliımal 

\ermek üzere Lir memur tnlı is 
etmi tir. Bu memur her giin Kar· Dahiliye Vekilimiz Bay Şükrü Kaya ile 

Spor Kurumu bafkanı B. Adnan Menderes 
arasında yapılan görüşmeler 

ıyokad n po ta trenlerine binecek 
ve en-ahlara her bu u ta malümat 
\Crc<ek, Ba ınabaneye kadar keu· 
clilcrine reli kat ederek, otelleri. 
cğlt'n<"e } erlerini bildirecek, rnn t'· 

) eıuan huro unu go terecektir. 

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

istanbul, 19 (A.A.) - Bun· 
dan bir hafta evel Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekre· 
teri Şükrü Kayanın Ankarada 
spor başkanı Aydın saylavı 
Adnan Menderes ile yaptığı 
görüşmeleri kaydetmiştik. 

Bu hususta alınan tedbir 
ve kararların bazılarını aşa· 

ğıda yazıyoruz: 

Spor işlerinde daha müessir, 
verimli, düzenli ve disiplinli 
çalışmanın temini maksadi\e 
bölge başkanlıklarına Vali \'e 

Partı başkanlarının getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Spor genel merkezi mevcud 
bölge başkanlıklarına geçmiş 

hizmetlerinden dolay1 teşek
kür ederek vazifelerinin vali 
ve parti başkanlıklarına dev· 
rini bildirmiştir. 

Parti genel sekreteri de bu 
ödevi deruhte etmelerini An· 
karada spor genel sekreteri 
ile temasa gelerek Türk spo· 
runun umumi mahalli durumu 
ve çalışmaları hakkında tali· 
mat ve malUmat almalarını 
vali ve parti başkanlarına teb· 
liğ etmiştir. 

Bir taraftan sporun mem· 
leket gençliğinin fizik terbi
yesindeki ehemmiyetli mevkii 
bakımından yurd içinde geli· 
ştmının yayılması ve değeri 
ile mütenasip bır surette ni
zamlanması, disiplenmesi ve 
spor faaliyetlerinin tertip, tan
zim ve murakabesi, diğer ta· 
raftan bölge ve kulüplerın va· 
ridat, masraf ve hesap işle· 
rinin tetkik ve teftişi yonun· 
den vazifeli bulunan Türk 
spor kurumu bu hususta par· 
tiden de aldığı direktifler dai· 
resinde bölge ve kulüplerin 
hesap işlerini tetkik ve tef
tişe başlattmlmıştır. 

nevri teslime kadar olan 

Yar bana bir eğlence!. 
Kendi kendime: 
- Tamam -dedim· mıntaka 

katibi ile Ömer ağa Karaköz 
oynatıyorlar galiba!. 

Daldım içeriye.. Çoktandır 
Karagöz seyretmemiştim; bir 
de ne bakayım: 

F udbol ajanı Bay Suad 
Yurdkoru, mükemmel bir per· 
de kurmuş ... Mumları yakmış 
ve sahneye Karagöz, Hacivat 
şeklinde altı tane sporcu çı· 

karmış. 
Benim girdiğimi görmedi, 

köşeye çekilip oturdum; baş· 
ladı oynatmağa: 

Yamanlarspor - Heey hey 
yar aman. 

Diye başladı. 
dımı koydum.a yaman, 

Bakmayın halim ılumım! 
Seyreyl yin siz beni, 
Maça çıktı~m zaman ... 

Diğer beş sporcu kahkaha
larla gülüştüler. Bay Suad, 
onlara hitab etti: 

- Y ooook, şamata istemez. 
Bu bir fikir meselesidir, pren· 
sip meselesidir. Haydi bakalım 
sen söyle Ateşspor: 

Doğdum Doğansporda: 

Aldım Ateı adını: 

Kendi kendime: 
- Eyvah -dedim· bu son 

mısraa ıöre- i~isin: 
Sevelim 7uıp eolarak 
llnl ..,.. Ulamı 

zamana ait bölgelerin büdce 
ve hesaplarım Vali ve Parti 
başkanları kulüplerin hesap 
ve büdçelerini de bölge baş
kanları tetkik ve teftiş ede
cek bunların vereceği rapor
genel merkezinde toplanıp 
incelendikten sonra neşrolu· 
nacaktır. 

B. Şükrü Kaga 
Bütçe ve hesap mefhumları 

bölgelere ve kulüplere anlatı
lıp bu iş nizamlandıktan sonra 
müteakip zamanlarda ve sene· 
nin muayyen aylarında bütün 
spor merkezlerinde planlı tef
tişler yt.phrmak da karar ara· 
sındadır. 

Tarihi ve miJli oyunlarımız 

arasında bulunan atlı cirit 
oyunlarının esaslı ve teknik 
bir surette yapılması ve yapıl· 
ma$ının teminini Türk spor 
kurumu faaliyetlerinin arasına 
almıştır. Bu hususta icab eden 
tedhirleri almaktadır: 

Spor bölgeleri mevcud ol· 
mıyan bazı vilayet merkezle
rinde yeniden bölge teşkil 
edilecektir. Bunun için spor 
genel merkezi vilayetlere di· 
rektifler vermiştir. 

Diye söylesin ... Bereket so· 
nu öyle çıkmadı ve şöyle idi: 

Birleştik fakat aldık. 
Ağzımu.ın tadını 

Bay Suad dayanamadı: 
- Ben de söyliyeyim ·dedi· 

dinleyin: 
Ha retini çekerken 
Olılum fudbol ajanı! 

Adı .kafidir onun; 
Olmasa da darjam 
Doğanspor atıldı: 
- Bu da prcsip meselesi· 

dir, bravo Bay Suad ... Müsa
ade edin de ben de söyli· 
yeyım: 

Yakıı beni firakın; 

Ey Ate~ .. cvdiciğinı 
Hundan onra maçlarda 
Söyle ben nidecc~im .. 

Alsancak kulübü bir 
bastı ve yetiştirdı: 

Bakmayın siz namım , 
Bilıliğinİ7: Altayım; 

Tutkun ruhum ayrılmaz 
Ben o isme baltayım 

nara 

Fuar muclcletince foar tiyatro· 
unda temsiller rnrecek ol:ın 1 tan· 

bul ~chir tiy tro u nrıi tlcri dün 
1 ıonbuldan gclmi .. lerdir. .:ehir 
ti)&lro u bu ak .. amdan itibaren 
tem illere başlıyacaktır. 

Fuar komiıe i, fuıır murın ebr· 
tile lzmirc gd<'n. tanıdıklnrrnın 'r 
akrabnlarınm \'lerinrle misafir 
olaolarııı ınikt rrnı ıigrcnuıek irin 
her eH~ lıir nıektuh S' ddrrmiştir. 
Bu mektuhda, fu·ır için kendile· 
rioe "elen mi nfirlerin aılcdlcriniıı 
Lildırilıoc~i rica olumu tadır. Bu 
urı tlı• bir D) zttrfmda f,:ıııirc kaç 

ki~iııin ı;t•lip gittiği, otı ller \ t" 

pan İ) onlarda kalaııl. nn miktarı 

ıla ilih c edilerek mıla~ılacııL:tır. 

Fuar biletleri atılmamalıdır. 
Çünkü, bir firma dört tane 
radyo makinesi koymuştur. 

Biletlerdeki numaralara göre 
bir piyango tertip edilecek 
ve kazanacak ııunıaralat ın sa· 
hipleri bu radyolara sahip 
olacaktır. 

Fuar münasebetilc tertip 
edilen spor tamaslarına yarın· 
dan itibaren başlanacaktır. 
Saat 16,30 da Alsancak sta· 
dında Fuar kupası için Do
ğanspor ve Yamanlarspor ta· 
kımlan, ilk müsabakayı yapa
caklardır. 
........ mill ......... !11111 

Demirspor kulübü de söyle
meğe hazırlanırken, Bay Suad 
beni gördü: 

- Ooooo·dedi-burada idi· 
niz öyle mi?. 

- Evet, şöyle hem dinliyor, 
hem dinleniyordum. 

- Bizi de gördünüz de
mek? .. Ne yaparsınız, çocuk
lara bir ekzersiz yaptırıyor· 
dum.. Mübarek Meserret kı· 
raathanesine gidemiyorum ki .. 
Hakikatte, bu Karagözün orada 
oynanması daha muvafıktır. 
Çünkü orası, sporumuzun yu· 
vasıdır, mektebidir, futbolun 
estetik, fizik ve felsefi izahı 
orada yapılır. 

Profesörler, mütehassıslar,• 

kompetanlar hep orada bu· 
lunuyorlar .. 

- Pardon, bizim Altınor· 

dulu Mnstafa ile Hoca Meh· 
med geldiler mi hiç buraya! 

- Aman rica ederim, Al
tınordulu, demeyin, Üçoklu 
deyin... Malum ya, prensib 
meselesi.. O arkadaşlar gel· 
ml!diler maalesef... İsterseniz, 
Göztepeli Alaeddin şimdi ge: 
lir.. Şey; pardon, Göztepeli 
değil, Doğansporlu Alaeddin 
onunla konuşabilirsiniz. 

- Fakat bizzat sen bu iş
lere ne dersin? 

- Ne mi derim? Vaktile 
kulübler birleşsin diye gazete· 
lerde fikir yürütenler, birleş· 
me vukubulunca köşe buçak· 
ta, durma dinlenme, homur-

lzmir Enternasyonal 
komitesinden: 

Fuar 

1937 lzmir Enternasyonal Fuarı bugün saat 18 de sayın 
iktisat Vekilimiz B. Celal Bayar tarafından açılacaktır. Lozan 
meydanında yapılacak açılma törenine lzmirde bulunan say· 
lavlarımızın teşrifleri rica olunur. 9899 

Kültür Lisesi Müdürlüğünden 
Kız ve erkek öğretmenlere 

(Fuar) münasebetile lzmire ıelecek kız ve erkek öğretmen· 
ler (Kültür Lileai) yatı dairelerinden iltifade edebilirler. 

• 

rı 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

FUARIN AÇILIŞ TARİHİNDEN 
İTİBAREN 

Sütana istiyenler - ' 
Sütanalık yapmak istiyorum. 

ihtiyacı olanlar Karşıyakada 
Hürriyet sokağında 53 No. lı 
evde Mahmed kızı Bayan 
Zehraya müracaat etsinler. 

danıp durdular. Birleşmeyi al
kışlıyanlar ve kulüb teşkil 
edenler de birleşme bozulunca: 

- Evet, en doğrusu budur, 
olmaz efendim, olmaz, üç dört 
kulüb olmaz. Rekabet yok, 
çocuklar biribirlerini tutma· 
dılar. 

Diye söylenmeğe başladı· 
lar. Vaziyet böyle olunca, in· 
san ne diyebilir be birader, 
ne diyebilir? 

Dopnıpordan F. A. 

Kredili Satışlar 
4 AYDAN 

6aya 
ÇiKARILMIŞTIR 

Sümerr Bani' 
Yerli Mallar Pazarı 

,_,, 
~ K.. ..k H ·ıııı! :::s uçu arı 

::; Büyük kola)'~ .... - "'" • .- Çamura - Çukura - /(ili 
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(1111 ..... 
..= 

tU 

karıı sigorta 
Yelek cebine ve el çant35111
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sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOF' 
Eı- Ceb fener/eri 

Türkiye umumi satış lıalckı: /smail ô,,,.r /ff6" 
Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pao
yonu lıarıuıntla 



Nuıuara - 72 Yazan: M. Ayhan 

Doğan, bu karanlık yollarda saat
lerce boşuboşuna dolaştı, durdu. 
El yordamı ile etrafı araş· duvar çıktı. Tavan burada ga· ışık sürülüb girdi. 

tırıyordu. Bazı yerlerde mun- yet alçaktı. Bir adım dalıa Bu ışık çıkar çıkıııaz, Do· 
tazam duvarlar, bazı yt>rlerde atmak islt'<li, takat ayakları ğan, bağırmamak için k~ndioi 
yandan fulamış, yukarıdan bir taş ınl'r<lıvcnc çarptı : zor tuttu ve t:lrafma baktı. 
aşağıya doğru· inmiş kaya par· Tamamdı!. Artık burada Dört, beş metre geride küçük 
çalan. Bazı kısımlarda ıslak, araştırmak lazımdı. Duvarları, bir köşe vardı. Oraya doğru 
ratıb toprak kısımlar vardı. tavanı yoklamağa başladı.. gitti. Burası, küçük bir girinti 
Bunun içinde, gittikçe artan Dışarıdaki gürültüler gayet halinde idi ve tavanında bir 
bir rutubet hissediliyordu. Ni· yakın geliyordu. kapak vardı. Artık dayana· 
tekim biraz sonra vücudündc Dokunduğu dört köşe bir madı: 
bazı sızılar duymağa başla· taşm kımıldadığını hisseder - Tamam! 
mıştı. gibi olu. Taşı tekrar sarsınca, Diye bağırdı ve kapağın 

Hakikat çok korkunçtu. yerinden çıkıverdiğini gördü. tam ortasındaki bir noktaya 
Doğan, bir gemi üstüne dü· Fakat o kadarla kalmıştı . Ken· kuvvetle bastı. Kapak, birden· 

şen güllelerle parça parça di kendine: bire açıldı. Burada da üç ba-
olmağı, bir at üstünden uçu· -Doğan -dedi· buradan hiç samak vardı . Doğan bu basa-
rumlara yuvarlanmağı, dalga· ayrılmağa gelmez. Kurtuluş makları tırmandı ve kapaktan 
lar arasında uzun uzadıya çır· deliği burada çıkacak. evvela başını çıkararak etrafı 
pınarak boğulub gitmeği, kı· Doğan bunu müteakıb tek· tedkik etti. Sarayın bahçesin· 
lıçlar ve silahlar altında can ru faaliyete geçti. Saatler, de idi. Durmağa, tereddüt et-
vermeği, bir hapishanenin en saatleri takib "ediyordu. Karnı meğe gelmezdi. Aksi takdirde 
derin, en izbe köşelerinde ip· iyice acıkmıştı. içindeki boş· ebedi olarak bastırılabilirdi. 
lerle boğulmağı, asılmağı, balta luk genişliyor · ve elleri, ayak· Birdenbire, dün akşamki 
altında boynu koparılarak dün- lan hafifçe titriyordu. kadını görür gibi oldu. Bulun· 
yayı boylayıb gitmeği ve daha Kiınbilir kaç saattenberi duğu yer, saraym arka kısmına 

neleri tahayyül etmişti. Bunların burada bulunuyordu. düşüyordu. Güzel hizmetçi, 
hepsini, peşinen kabul etmiş Taşın çıktığı yerden hafif küçük bir demir kapının )'&· 

bulunuyordu. Geçirdiği haya· bir rüzgar geliyordu. Bu en nına yaklaşmış ve evvela üstte 
tın, böyle neticeleri olabilirdi. büyük bir müjde idi. Demek ki, bir taşa, sonra da sağ tarafta 
Fakat hiç bir zaman için, bir aralıklar vardı. Diğer bir taşı bir noktaya dc,kundu. Kapı 
kadın elile, böyle bir yeraltı yokladı ve çekti. yukarı doğru açıldı ve hiz-
yolunda diri diri can verece· O da çözülüb çıkınca bir metçi kayboldu. 
tini hiç hatırlamamıştı. Müm· delik açıldı ve içeriye bol bir - Sonu Var 
kün olduğu kadar itidalini el· 
den bırakmamağa çalışıyordu. 
O takdirde belki hakikaten 
rnahvolub gidecekti. Bunun 
aksine olarak, ihtiyatlı. itida· 
ili davranır ve her çareye baş· 
vurursa kurtulmak ihtimali de 

vardı. 
- Vay canına -diyordu· 

kollarımın arasında yatar, be· 
nimle kadeh tokuşturup şarap 
içer. Fakat bir saat sonra beni 
alır, mezarın içine bırakır, ca
dı gibi kaybolur.. Kadın na
aıına, Venedikli kadmın işliye· 
bileceği marifet namına mü· 
lcemmel bir ders ... 

Doğan, böyle diilüne düşü· 
ne, boydan boya dolaşıyordu. 
Bu yolun. bir takım çıkmaz· 
lan da vardı. Bazan onlara 
firiyor. Sonra yolunu şaşırı· 
yordu.. istikamet tayinine im

kan yoktu: 
- Belki de ayni yere girib 

çıkıyor da farkında değilim .. 

Diyordu.. Saatler geçtikçe 
bava da bozuluyordu. 

Vaktini bilmiyordu .. Yolda· 
ki karanlığın tabii bir karan
lık mı, yoksa gecenin karan· 
lığı mı olduğunu anlayamıyor· 
du. Belki de gürıdüz olmuştu 
da haberi yoktu. 

Yolun bir noktasında oturdu: 
- Hele şurada biraz din

leneyim, sonra gene başlarız. 
Yere tahminen bir saat ka· 

dar uzandı. Biraz uyusa, belki 
daha zinde, daha sağlam ola
tak kalkacaktı; fakat imkan
•ızdı. 

Tahminen bir saat kadar 
OlUrdu ve kalktı. Sola doğru 
lapta. Bir müddet gitti. Kendi 
kendine: 

- Allah Allah -dedi· bu 
~afa hiç gelmemişim .. 

Buradaki yol, ayni zamanda 
'llıuntazamca idi. Gizli bir se· 
"İnç. kafasının içinde çaktı: 

8u yol, iki uçtan birine gi· 
~ekti. Adımlarını ııklqtırdı 
we b" · tr noktada karşısına bir 
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iz.mir Komutanlıtı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 

Deniz komutanlığı ihtiyacı için (52000) kilo ekmek ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmu$tur. 
ihalesi 31181937 Salı günü saat 16 da kışlada satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli (5980) lira olup teminatı (448) lira 50 
k.uruştur. 
Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyonda gö· 
rebilirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı 
bulunmaları lazımdır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunnn 2 ve 3 cu 
maddelerinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya 
banka mektubu ile beraber ihale saatinden an az bir 
saat evvel kışlada satın alma komisyonuna tekhfname· 
!erini vermiş bulunmalar. (2838) 

15 20 25 29 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 30 kuruş olan 

(495800) dörtyüz doksan beşbin sekiz yüz metre haki 
astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiati 
24,S kuruş olan 120 bin ila (167000) metre çama-
şırlık bez ayrı f ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezin 

3 

4 

~a~tnamesini 255 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
ıstıyen lerin her gün komisyona gelmeri. 
Astarlık bezin ilk teminata 8687 lira ve · çamaşırlık 
bezin ilk teminatı 3068 lira 63 kuruştur. 
Astarlık bezin ihalesi 1 191 937 perşembe günü saat 
1 ~ ~e ve çamaşırlık bezin ihalesi 1 191 937 perşembe 
gunu saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatındıan en az 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. rs. e vermeleri. 

14 20 25 29 2830 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiat 208,5 kuruş olup mü· 

teabhit nam ve hesabına alınacak olan 20000 kilo 

2 

sarı sabunlu kösele teklif edilen fiat bahalı görüldü
ğünden pazarlığa bırakılmıştır. 
Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 lık teminat miktarı 3127,5 liradır. 
4 ihalesi 23/8/937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
tam ihale saatında M. M. Vekaletin satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. 5 10 15 20 2679 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan ( 257600 ) iki yüz 
elli yedi bin altı yijz kilo kuru otuna münakasa günü 
ve saatte istekli bulunmadığından 2490 sayılı kanunun 

2 

3 
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40. uu11f desi ınu\'ıLiuc~ bir !:t) zarfıııJa pazarlıkla 

alınmnk ii?ert" münakasası nzatılmışt1r. 
Eksiltmesı 'l6 Ağıs./937 Perşembe günü (16) da Ma· 
ni a t iı nıt n salın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Ş;ırtnaıne. i b:..delsiz olarak her gün mezkür komisyon
da görülebilir. 
Kilosunun muhammen fiatı üç kuruş elli santim ve 
muvakkat teminatı (677) liradır. 
ilk taksit 2. Te~/937 den itibaren alınacaktır. 
istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün ve 
saatta komisyona müracaatları. 5 10 15 20 2694 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
l - Maııisa merke.zindeki kıtaatınrn senelik ihti) acı içirı 

knpah zarfla münakasaya konulan (65) ton sığır etine 
münakasa güıı 'e saatind~ istekli bulunmadığından 
2490 sayılı kanunun 110. maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınmak üzere münakasası uzatıl· 
mıştır. 

2 - Eksiltmesi 26/a Gıs./937 Perşembe günü saat onda 
tümen satın alma komisyonunda yapıla-

3 

4 

5 

Manisa da 
caktır. 

Şartnamesi bedelsiz olarak her gün Manisada tümen 
satın alma komisyonunda görülebilir. 
Kilosunun muhammen fiyati 25 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1219 liradır. 
istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün 
ve saatta komisyona müracaatları. 5 1 O 15 20 2693 

İzmir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede bulunan 9/81937 pazartesi 

2 

3 
4 

günü saat 16.30 da ihalesi yapılacak olan 360 ton 
kuru otun Ankara Levazım amirliği satın alma ko
misyonundan ilan edildiğine dair telgraf gelmediğin-

d ~n ihalesi 28/8/937 cumartesi günü saat 11 re bı-
rakılmıştır. 

Muhammen tutarı 15300 lira olup muvakkat teminatı 
l 147 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin Ticret odasında kayıtlı bnlnumaları şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
!erinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuz 
ve teklif mektuplarile ihale saatından en az bir saat 
evvel kışlada Mst. Mv. satın alma kömisyonuna mü· 
racaatları. l 1 15 20 25 2782 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma ıkomiıyonundan: 
1 - Açık eksiltmede olup 19-8-937 perşembe günü saat 

17 de ihalesi yapılacak olan 1000 lira bedeli mu· 
hammenli tayyareye ait 400 ton kara nakliyatına gü 
nünde talip çıkmadığından ihalesi 31-8·937 salı gü· 
nü saat 15,30 da kışlada satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi ber gün komisyonda görülebilir. 
3 Teminatı 75 liradır. 

4 İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunması şarttır. 
5 isteklilerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 cü maddele· 

rinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 
mektuplarını ihale saatinde kışlada satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki sıhil kıtaat ihtiyacı için açık 

eksiltmede bulunan 171000' kilo kuru ota istekli tara· 
fından teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden pazar· 
lığı 30·8·937 Pazartesi günü saat 16,30 a bsrakilmıştır, 

2 - Muhammen tutarı 7690 lira teminatı 578 liradır. 
3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazılı belgelerle teminat makbuzu veya banka 
mektuplarile birlikte ihale saatında kışlada satın alma 
komisyoauna müracaatları. 2891 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - İki adet perçln makinsi kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 17000 lira olup ilk teminat 

3 
4 

parası 1275 liradır. 

ihalesi 5 Birinci Teşrin 937 Salı günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye geleceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarım ihale gününde en geç bir saat ~v· 
veline kadar M. M. V. satın alma komisyonona ver· 
meleri. 20 A. 4 19 Ey. 3 B, Tş. 2889 

Tecim lisesi direktörlüğünden: 
Okulun, lise orta ve kurs kısımlarına talebe kayt ve kabulü 

başlamıştır. Gerek kayt ve gerek sair malumat için her gün 
9 dan 12 ye kadar okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

20 23 27 2898 

IZMIR 

.QORS4-v. 
Üzüm sallşları 

Ç. Alıcı K. S. 
107 ı\lyoti bira. 14 50 
94 Ş. Remzi 14 50 
94 M. ]. Taran. 16 
88 Jiro 15 
72 K. Taner 14 
68 F. Solari 14 
56 lnhisarlar 1 l 
56 M. Aditi 14 
45 Vitel 16 
43 Albayrak 14 
32 Ş. Rıza H. 14 50 
26 A. R. Üzüm. 16 50 
26 J. Kohen l:> 25 
18 F. z. Abdul. 16 25 
21 H. Alberti 15 25 
16 P. Klark 13 50 
24 H. Besim t 7 
16 D. Arditi 14 50 
14 K. Akyiğit 16 
6 T. Erman 14 75 

922 Yekun 

K. S. • 
15 
20 50 
21 
15 50 
15 so 
15 
11 75 
ıs 2s 
18 50 
21 
18 50 
18 
15 so 
16 50 
ıs 50 
20 50 
22 
18 50 
16 
14 75 

Zahire sat.şiarı 
Ç. Cinsi S. K. 

545 Buğday 5 625 
25 Ton Buğday 5 625 
25 ,, Bakla 4 25 

231 Bakla 4 25 
9 Vag. Arpa 

190 Burçak 

K. S. 
6 375 
6 375 

4 3125 
4 3125 
4 
3 625 

Kaza nasıl oldu? 
Cumaovasında vukubulan 

tren kazası hakkında şu mek· 
l ubu aldık: 

18 / 8 / 937 tarihli, 7287 N. lı 
sayın gazetenizin ikinci sahife 
3 üncü sütununda " Tren ka· 
zası., başlığı altında bir yazı 
intişar etmiştir. 

Cumaovasında vukubulan 
bu hadise neşriyat ile tevafuk 
etmediğinden ve idarenize 
yanlış malumat verilmiş oldu· 
ğu görüldüğünden aşağıdaki 
şekilde keyfiyetin tavzihini lü· 
zumlu bulduk. 

Dün lzmirden Nazilliye gi · 
den tren Cumaovası istasyo
nundan hareket ettikten sonra 
trende ailesini teşyi eden bir 
yolcu hareket halinde bulunan 
trenden atlamış ve taşlı toprak 
üzerine düşmüş ve bunun ne· 
ticesi olarak sadece sağ diz. 
kapağından yaralanmıştır. Di· 
zinde bir kırıklık görüleme· 
miştir. Yolcu raylar üzerine 
düşmüş ve vagon tekerlekleri 
altında kalmış değildir. 

Kazazede, ilk tedavisi ya
pılmak ve ifadesi alınmak üze· 
re kırbekçisile Cumaova11 ka· 
rakoluna gönderilmiştir. 

Keyfiyetin saym gazetenizin 
ilk nüshasında ayni sütunda 
tashihan ve tavzihan neşredil
mesını saygı ile dilerim. 

8 inci işletme müdfirü 
T. Sazen 

Dikilitaş cinayeti 
Dikilitaş mevkiinde aşçı 

Celali öldüren aşçı çırağı Şa-

banın muhakemesine dün ıeh· 
rimiz Ağırceza mehkemesinde 
devam edilmiş, müddeiumumi 
muavini B. Hulusi Çağın tar• 
fmdan iddia serdolunarak maz
nunun Türkceza kanunm1un 
448 inci maddesi mucibince 
on beş sene müddetle hapse 

mahkum edilmesini istenmiştir. 
Müdafaa için muhakeme, baş
ka bir güne bırakılmıştır. • : __ _ 

en 
de~erli KliltOr Lisesi Ôğre t men· 

)eri burada 
der~ verirler 

YATILI GÜNDÜZ LU .. KIZ ERKEK 
Kültür Balcanlıiınca resmi liselere muadeleti kabul P.dilmiştir. 

l - Orta ve liee mmflanna yeni talebe kaydına baolanmıotır. 
2 - 20 ağustosa kadar kaydını yenilemiyeu eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 
3 - Yabh ~ebe lcreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekaid çocuklarından yü7.de 10 kardt!Ş 

çocukların birio<'ieinden tam diğerlerinden yllzde 15 tenzilAt yapılır. 
4 - ÇocukJanaı sa~lam bir Türk terbiyeıi ve olgun bir malQmat ile yt!tittirmek isti) eol«"rin h«"r gün 

saat 9 dan 12 y• kadar Beyler ıwkalmdaki {KlltGr li.aı) Dil ınöracaatlan. 



ANADOLU 

v. F.vif.·vAN_Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye t-?derler . ........................................................................................................ 

er ZEE & CO. Fratelli Sperco - Dahiliye Mütehassısı -
DEUTSCHE LEVANTE Vapur Acentası Doktor 

G. M. s. ~-N'~AMBURG ROYAiuM~~~~:~0Aıs C:eıaı Yarkın 
"YALOVA,, vapuru 25 "RHEA,, vapuru 18 Ağus· lzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 

Ağustosa doğru bekleniyor. tosta ANVERS (Doğru) ROT p d 
ROTTERDAM, HAMBURG TERDAM, AMSTERDAM ve azar an maada hergün hastalannı muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
veBREMEN için yük alacaktır HAMBURG limanlan için yük Talefon : 3956 

AMERICAN EXPORT Ll- alacaktır. 
NES 

"GANYMEDES,, vapuru 5 Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 1018 
Telefon : 2545 

The EXPORT STEAMSHlP Eylulde ROTTERDAM, AMS-
CORPORA TION TERDAM ve HAMBURG 

limanlarına hareket edecektir. 
"EXHIBITOR,, vapuru 18 "GANYMEDES,, 22 Ey-

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den 

Ağustosta bekleniyor. NEV- lulde BURGAS, V ARNA ve 
YORK ve BAL TIMOR için Yıllık B. M. 

KôSTENCE limanları için yük 
yük alacaktır. alarak hareket edecektir. Lira Cinsi Mevkii No. Vakfı 

"EXPRESS,, vapuru 3 Ey- SVENSKA ORIENT 108 Dükkan Tilkilik keçeciler C. 354191 Çelebi zade 
lulde NEVYORK için yük LINIEN 72 ,, ,, ,, 355/145 ,, ,, 
alacaktır. "VIKINGLAND,, motörü Yukarıda yazılı akarat kiraya verilmek üzere müzayedeye 

SERVlCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCA REST 

23 Ağustosta ROTTEROAM, çıkarılmıştır. 
HAMBURG ve ISKANDI- ihalesi 27/8/937 cuma günü saat 15 tedir. 
NAVYA limanlarına hareket Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 18·20-26 2868 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosta bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-

edecektir. • 111ır11111111111111111111111ı.. Doktor 
,,GDYNIA,, motörü 2 Ey- _ 

,,1111111111111111 ınııııuıııı• -
ıuıde ROTTERDAM, HAM- - A. Kemal Tonay 
BURG ve ISKANDINAVYA = 
limanlarına hareket edecektir. = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları 

--
NA limanlarına yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

SERV~~u~~~TIME Birinci Sınıf Mutahassısı = 
"ALBA JULIA,, vapuru 16 - C Verem ve saire) _ 

"BUDAPEST,, motörü 13 
Ağustosta bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, COMA
ONO, BUDAPEŞTE, BRA
TISLAVA, FIUME tve LINZ 
limanları için yük alacaktır. 

Ağustosta MALTA ve MAR- _ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak. ba;ıında 30 sayıb -= ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak~am Qaat 6 ya -
SiL YA limanlarına hareket _ kadar hastalarım kabul eder = 
edecektir· illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4151 lf flllfli 

usuÇEA VA,, vapuru 7 c b k 1 v F·ı .k 
Eyliılde MA.LTA ve MAR- UMUr 8Ş an Igl 1 OrmOnl 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

SIL Y Aya hareket edecektir. O k Ş f}• • d 
Yolcu ve yük kabul ederler. r estır&SI e iğin en: 

handaki hareket tarihlerile c b k l umur aş an ığı Filormonik orkestırasına bağlı, ayni za· 
navlunlardaki değişikliklerden manda salon orkestırası vazifesini de görmek üzere bir Caz 
acenta mesuliyet kabul etmez. heyeti teşkil edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tu-LIVERPOOL 

"INCEMORE,. vapuru 29 
ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-

Daha fazla tafsilat için ikin· tulacaklardır. imtihanda kazananlar çaldığı sazların nevine 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye göre ayda 80 - 150 lira ücretle angaje edileceklerdir. 

rından mal çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve iB
RAIL limanlarına yük ala
caktır. 

binası arkasında FRA TELLi S l •• • 
SPERCO vapur acentalığına 8 OD muztğİ Ve caz İÇİD 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 17 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
26 Ağustosta DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

"BAALBEK,, motö ü 23 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK v~ NORVEÇ li
manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

TeJ. 2443 
ELLERMAN LiNES LTD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus
tosta LIVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yük çıkara· 
caktır. 

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

" LGERIAN ,, vapuru 15 
ağustosta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
hakkında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden acenta mes'u-
lemez. livet kabul etmez. 

İzmir Posta Telgraf Telefon 
müdürlüğünden: 2856 

1 - idaremize memur yetiştirilmek zere lzmirde bir kurs 
açılacak ve bu kursa en az Orta mektep mezunu ve 
memur olmak için kanuni vesikaları haiz olanlardan 
yirmi talebe alınacaktır. 

2 - Taliplerin adedi mürettep adetten fazla olduğu tak
dirde aralarında müsabaka yapılacaktır. 

3 - Kursun devam müddeti olan altı ay içinde yetmiş he· 
şer kuruş yevmiye verilecek ve müddet bitmeden 
kursu terkedenlerle imtihanda muvaffak olamıyanlar· 
dan faizile istirdat edilecektir. 

4 - Dersler: 
A - Muhabere Bilgisi ., Mors, Hük Telemprimör,, 
B - Fransızca 

C - Telgraf ve telefon aJatı hakkında malumat 
D - Posta işletmesi 
E - Telgraf ve telefon işletmesi 

F - Usul ve muamelatı hesabiye ile P. T. T. kanun ve 
nizamnameleri hakkında umumi malumattan ibarettir. 

5 - Kursa iştirak edeceklerin yaşları 18 den aşağı ve 28 
den yukarı olmıyacaktır. 

6 - Taliplerin evrakı müsbitelerini müstahsiben nihayet 
S Eylule kadar müdüriyete müracaatları lazımdır. 18·20 

- Bir Piyanist, bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet te çalabilecek) 
- Bir Tenor Sakmofon (Bandonion yahut Akordiyon ça· 

labilecek) 
- Bir Batori 
- Bir K·>ntrbas (başka bir alet te çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alette çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir alette çalabilecek) 
- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir
likte imtihan edilmek üzere 6 Eylı'.ilden itibaren 11 Eylul 937 
cumartesi gününe kadar lstanbulda Galatasaray Lisesine ve 
Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Eylulden 20 
Eylul pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığt Filarmonik 
Orkestrası Şefliğine başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 
10 -- 13 arasındadır 

15 20 25 1 3 7 10 2722/2837 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
~usiye müdürlüğünden: 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev Tilkilik caddesinde 

28 Ev Karşıyaka iktısat S. 
473 Uükkan San'atlar mektebi yanında 

12 ,, 3 üncü Kara Osman caddesi 
33 Mağaza 2 inci belediye ,, 
35 
29 

116 
17 
10 
85/87 

477 
71 

28 

" 
Dolap 
Mağaza 

• 
Baraka 
Fırın 
Dükkan 
Aağaç •• 
Zeytin 

" 

,, ,, 
Bakır bedesteni 
Peştemalcılarda 
Bekirpaşa hanında 
Karşıyaka Celalbey S. 

" lktısat sokak 

" 

Karantina Sen' atlar mektebi 
Karşıyaka Soğukkuyu 

. 
Buca Üçkuyular 

İLAN 

yanında 

idarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsleri 
yazılı akarat bir ay içinde pazarlık suretile temdiden kiraya 
verilmek üzere 16-8-937 gününden 17-9·937 gününe kadar 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartları görmek istiyenlerin her 
gün hususi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve kirasına 
talip olup pey sürmek istiyenlerin de 9 dan 12 ya kadar En
cümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 18-20-22-24 2869 

lzmir bölge san'at okulu di
rektörlüğünden: 

Mecani leyli müsabaka imtihanını kazanamıyan namzetlerin 
nehari olarak mektebe kabul edilecekleri Kültür Bakanlığl 
emrile ilan olunur. 18 20 2866 

Cabib ahnacaktır 
Askeri fabrikalar 
umum miidiirlii
ğiinden: 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. 

İsteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıhhat 
şubesine müracaatları. 15-19-23-27-31-4·8-12-16-20 2333 

1 Satıhk motör ·ı 
4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif mdrkalarde satılık 

motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 
İzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 

makine t;ımirhanesi. .. 
Cumhuriyet Kız Enstitüsü 

Göztepe 
20/8/ l 937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri 

her gün saatu9 - 12 dir. 
Orta Okul bitirenler için Enstitüde hususi bir sınıf var· 

dır. iki senede bunlar Enstitüyü bitirirler. 
Kayıt için lazımgden belgeler : 1 - Tahsil belgesi 2 -

Nüfus hüviyet cüzdanı 3- Resmi doktordan sıhhat raporu 
ve yeni çiçek aşısı belgesi 4 - 6 adet 4 1/2 - 6 boyunda 
fotoğraf. 

Akşam Kız San'at Okulu 
Gazi bulvarı No. 24 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 14 · 17 dir. 
Akşam Okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek 

mecburidir. 15 18 20 22 24 26 2846 , 

-=---~-=~-==-=~--~~~~~---.:.-/ 
lzmir P. T. T. müJürlüğündeJI 

Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince rsd~ 
sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. ~ır· 
kezlerine müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazııO ,.,a 

1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hU~ 1,,. 
yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini alınır'" bil 
evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ı;e 
müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. ğtJS" 
Ancak radyo kuJlanılsın kullanılmasın beyannamesinin }. bsl 

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması beh~JIJe ıır' 
lazımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbır ~J 
istenilmiyecektir. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 2 

Milli Emlak müdürlüğünden: 271 İ erıi 
Darağaç Şehitler Demirhane sokağında 39 eski 37/~ ?;,oe 

~3 t~i N~.lu :ü~n ve ~pli~ tar~ma fabrika bin~sı "e 1

1~'tıeri lıstesı fzmır Mıllı Emlak ıdaresınde mevcut makme va 8 
ti" 

ile (yalnız fabrika hududu dahilinde Hancı Halil oğull~~ere) 
rafından yapılmış olan yazıhane binası hariç olınak ıJ e ve 
mülkiyeti 61111 lira muhammen kıymetle bedeli 8 s~fl ıarf 
müsavi taksitte öenmek üzere ve 15 gün müddetle kapa 

1 

usulile satışa çıkarılmıştır. . 1tcıları~ 
İhalesi 26;8/937 Perşenbe günü saat 15 tedır. A ye"ll11 

yüzde 7 ,5 teminat akçesi yatırmaları ve kapalı zarfların~. diirliİ' 
emezkurda saat on dörde kadar lzmir milli e~liik ~: 20 
ğunde satiş komisyonu riyasetine tevdi etmelerı. 


