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KAHRAMA,.lLARIMIZ DÜNKÜ GEÇID RESMiNDE 

Zafer bayramı büyük bir s-a-,,-,n-m-is_a_fi-r-ıe-r-im_i_z_ız-m-ir~d-e 

heyecanla kutlulandı --·------''En kıt malzeme ve vasıtalarla, en son sistem 
silahlarla mücehhez orduları, Mehmedciklerle 

• 
elele vererek (O) yendi.,, 

General Rasimirİ veciz bir nutku 

Yukarıda soldan sağa, kardeş lranın misafir Genel Kurmay Başkanı kışla önünde 
askeri selamlıgor, General Rasim Aktoğu nutkunu t1erigor ve Vali B. Fazlı 

Güleç kışla önünde seliimlanıgor, aşağıki sırada, Vali, kumandanlar ve 
misafirler bir arada ve motörlü kuvvetlerden bir kısmının geçişi 

30 A~ustos Zafer ve Tayyare 
bayramı, dıin fevkalıidl' tezabiirnt 

"e sevinçle kuılulanmış. çelik ordu, 
~lüstabkem Mevki Koınuıanı Gc· 
tıeral Hasiru Aktuğ ile eehriıııizde 
lt.ıiEafir lıulunan lran askeri bryt•ıi 
teisi Gcneıal Hıza Kulunun öııün · 

~e parlak hir geçi el re mi ) np· 
lt.ıı,tır. 

Kahraman ordumuzun rnoıöri 
ı~ &.ısını ela g çiıl re~miııe if•İııık 
tlınişıi r. 

Kutlulama 
"alı:ılıle}İn ı;ııat 8,30 dn \ oli 

~. Fazlı Güleç He ıııoi) eı !eri \ e 

'"hrimizdeki SO) lıl\ lorla §f'hir rııii · 
llıeesilleri kışlaya gi<lerek i\liistıı lı· 
ltnı l\le\•ki Komutanı (;, neral Ifo· 

~Ilı Aktuğa Zafer bayramım kutlu· 
•trıı:lardır. O eıradn mi afir lruu 
'•leri heyeti başkanı ve maiyetleri 
~ kışlada değerli komutanımıza 
'tbrikatta bulunmu~lar, hunu ordu 
ttlanın kuılulaması takib etmiştir. 
. Kutlulama merasimine geliş ve 

l•di§te askeri muzıkıı ve bir bölük 
't tarafından selam merasimi ya· 
~lrtııoıır. 
Cllmhuriyet meydanında 

Zafer bayramı münasebetile 
lıtııburiyet meydanında Atatürkün 
Ykeli onünde fevkalade tezahürat 
'Pılmıotır. l\leydau ve civarı, fcv. 
lıtde günlere mahsus şekilde sii • 
rtıi~ti. İzdihama mani olmak için 

1 örgülerle tertibat alınmış ·ve 
tkelio tam önünde birincikor· 
lıda geçid resmi için ha~rlık ya· 
1 1lıı§, tribünler inşa edilmi§tİ. 
tydanda on binlerce halk top· 
111lıııtı. Merasim milnHebetil• 
'lenecek hitabeleri uzaklarda bu· 
•l'I halk ve ~rlf"rin lcnlncı ilin· 

' 

Dünkü merasimde ordunun en genç subayı Efdal Arı
kan söz söyler ve kahramanlarımız geçerken 

Jemeleri için muhtelif yerlpre ho· - Eğilmemi~ uluıuın, yenil· 
parlörler konulmu~tu. meıni~ ordum. Bugün 30 Ağustos 

Srıat 9,30 da heykelin öuünde ha§buğluk meydan muharebesinin 
hazırlanan ve b 11yraklarla süslenen 15 inci yıldönümünii kutluluyoruz. 

hitabet kürsüsünün önüne vali B. D. El<Ial Ankan, Sakarya har· 
Fazlı Güle~, Müıtabkcm .Mevki hinden başlıyaraJ.: büyük zafere ks· 

Komutanı G<'neral Raeioı Akluğ dar geçen miJli mücadeleyi tafsila· 
,.c diğer Generallerle f ran a~keri tile anlat mı~ ve çok güzel bir ta· 

hcyf'li reisi General Rıza Kulu rib~c yaphktaıı sonra ~u sözlerle 
Kerim Kavanlu Ilz. ve maiyetleri, nutkunu eona erdirmiştir: 
ochriınizdeki saylavlar ve subaylar - Arkada~lar; bugün meçhul as· 
gelmişlerdir. kerin şehamet abidesile süslenen . 

Süel erktin, Zafer bayramı mü· 
nasebetile bugüu hilyük iiniformayı 

labis bulunuyorlardı. Evvela hita· 
bet kürsüsüne çıkan ordunun en 

kıdemsiz ıubayı, yaraubay Efdal 
Arıkan bir nutuk irad edert:k de· 
mittir ki: 

Dumlupınar meydan muharebesi 
o gün zafer sergisi olmu~tu. 

30 Ağustos, Türk ordusunun 
dahi ellerde ne büyük harikalar 
yaratmağa muktedir olduğunun bir 

ıahididir. 

- Sanrı 3 ncü sahifede -

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

1 r an askeri heyeti, bayra-
mımızda da bulundu 

·-Misafir General, birçok ziyaretler ve tetkikler 
yaptı. Memleketimizde gördüğü yüksek alaka

dan da çok mütehassis bulunuyorlar 
Trakya ınnnev· 

rıılanııda bu1.ır lıu· 

lunan, Cem•ral Hı· 
za Kolu Kerim 
Knvıuılu H.ıat>tlc· 

riııirı riyncptinıl f' 

altı ırnbaydnıı uııl· 

rekk1:b lruıı askeri 

he} eı i, pazar güıı u 

lzıuir vapuru ile 
lst\ıulıuldım ~ı-hri. 
miıı:e grlmişıir. 

Uost Vt' mnı. 

tefik lrau heyeti, 
•ali muın ini, ktı· 
ınandanl:k nkıirıı, 

İran konsolosu ve 
konsoloshane erk.ti· 
01 tarafıoclan kör· 
fez a ç ı k la rı n da 
kar -ııla n mı ot ı r. 
İran ko na ol os u, 
vapurda General 
Rızı& Kulu Haz· 

Sagın misafirimiz lran Genel Kurmay Başkanı JJapurda 
karşılanır ve lzmirpalasta istirahat ederken 

retlerini ve diğer subaylan vali 
muavini ve kumandanlık erk.ioına 

takdim etmi~. vali muavini B. Ca· 
vid Ünver, valinin burada bulun• 
madıgını ve kendilerini vali namı· 
na karşılamağa memur c-dildiğiui 

söyliyerek heyeti selamladı. 

hmir vapuru salonunda bir 
müddet istirahat ediltli ,.e ııamimi 
ha . bıhaUerde bulunuldu. General 
Rıza Kulu K~rim Kavanln Hazret· 
leri, Türkiyeye gddikleri güıulen· 
beri kendilerine kar;ı gösterilen 
samimi)et \'e hüsnü kabulden wü· 
tebac_icı olduğunu ve 1 rana Jöome· 
dt•n cvel Türkiyf!uin ıliger ş~hiıle· 

rini \e bilhassıı f2mirle Ankarayı 
görmek istediklerini, vapur scyobat· 
!erinin çok iyi geçtiğini, Atatürk 
\'C Ata Hazreti Ilumayunun Lim· 

metleri ile iki kardc§ milletin biri· 
birlerini daha iyi anladıldarını ve 
aradaki samimiyetin her gün artlı· 

ğını beyan eylemiotir. 

Vali muavini B. Cavid, Jzwir 
ıchri hakkmda Generale izahat 
vermi9; Gemi lzwirin iktısndi \'A· 

zi yeti \'e eski eserleri hakkında 

sualler sormuş, izalıat almı~tır. 

Heyet, vaı;urdan inince otomo· 
hillerle doğruca f zınirpalasa gilıni~ 
ve kendilerine tah iıı edilen daire· 
de bir müddet istirahatten sonra 
mevki kumandanını ziyaret etmiş, 
İran konsoloshanesinde verilen çııy· 
da bulunınuetur. Akşam yemeğini 

Orduevinde yiyeo misafirler, gece 
fuara gitmişler, bir müddet gazi· 
noda kaldıktan sonra fuan gezmit· 
ler ve ~ok beAenmişlerdir. 

Dün sabah saat 8,30 da 
.Müstahkem Mevki Kumandanlığına 
gelen General ve erUınbarbler lu§· 
la kapısında bando ve aakert müf· 
reze tarafından meraeimle karıı· 

1ıınm1tlıtrdır. 

Askeri teftişten sonra Mevki 
Kumandanını ziyaret eden General, 

Zafer bayramını kutlulamıo ve 9,30da 
Ataıürk meydanındaki törende ha· 
zır bulunarak geçid resmini takib 
buyurmuglardır. 

Merasimden sonra otomobille 
Gozieuıire giden 11.lisafil'lcr, Gene· 
rııl Ra im Aktuğa iadei ziyaret et· 
nıi~ler ve İznıirpalasa dönerek İs· 
tirahnt cylcwiolerdir. Gece ele Za· 
for bayramı müuae-ebetilc Ordu· 

e\'inde verilen baloyu ~ereflendir· 
mi~lerdir. 

Muhterem miufirlerimiz bu· 

gün şehri gezeccller, gece İran 
konsolosu tarafından Fuar gazino
sunda şereflerine \'erilecek ziyafette 
hazır bulunacaklardır. 

Yarın sabah ekspresle Anka· 
raya gidecek olan İran askeri he· 
yeti, bir kaç gün orada kaldıktan 

sonra Snıueuııa geçecekler ve 'l'rab· 
zon yolile lran:ı ,löneceklcrdir. 

Çin.Japon muharebesi 

Çinliler, t;>ir Amerikan va
purunu bombaladı - - · Amerika hükumeti, Çin ile Japonyaya bir 

nota vererek protestoda bulunmuştur 

Japon zabitleri 
Londra, 30 (Radyo) - Roy· ecnebi devletler sefirlerini nez· 

ter Ajansının Nankin muha· dine davet etmi~ ve vaziyeti 
biri bildiriyor: izah ettikten sonra, Çinin, 

Çin Hariciye Nazırı, dün - Sonu 4 ntü sahifede -
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Sayfa 2 -------- ----

Şiir ve nesi 
İrfan Hazar 

~nn':ıt bnhislerile uğrnşnn tarihçi bir do tıını , geçrn h:ıftalnrcln çı· 

knu "Şiire dair., fıkramıza ili~ıi : 

- Şiir bnşko ~ey; nesir başka şeydir; dedi. İkisinin de yapısı ,.e 
Yerdikleri ifade ~ekilleri ba~kn ba, ka. n ıl oluyor da siz. ne irde iir 
an yorsun uz'! 

Dostuma, ne irde iir aramadığımı; lakin dünyamızdan gittikçe zürri· 
yetini kaybeden rıbımlıırıu kendi lınşlarım kıırınrmak için, romana, lıi· 

kiiyeye ntıldıklarıuı ; binncnnleylı im nevilt' r dnlıilindt' ~nirlcri nraınnnm. 

liizıru geldiğini; çlinkü onların, şiir lıaleıl eri n i o snhifelımle glisterdikle· 
rini; nazını şekillerindeki bulıraııın da böyle başladığını: ve buulurın 

üzerinde daima değişen devrimi~ moralinin, içtimai ve feLef i lıuhran]a. 

rrn amil olduğunu anlottını . 

Tarihçi dostum bu sözlerime kanmadı. Baudcl:ıireden, Heguierden, 
'aleryden oldukça mühim mis~ller getirdi. Mi nllerılc keııdi ı1ine tnmn· 

men iştirak ettim. U. De Gourmontun, Grammoııtun nnzıırı ve nazım 
tekniği dü,fincelerini; P . Clnudeliu ·. H. F. deki şiir ve ne~ire clair 
ınaknlelerini; Sonda) \ 'C ClamleJiıı me~lııır milnnknşıı 1111; A. Breıorıııo 

~iir nnnriyclcrini orkaclaşımıı açtım. 
Arkadaşım güldü. l~ıkirlcrimiu ı:;ı1ndelik olduğunu sö) l •rti . Ouu f İ · 

kirlerimin samimiyetine, ciddiligine ve eskiliğine ııaı.ıl i nandı rııLilirdim. 

, ükür ki aklıma bir vctilka seldi. 932 plı 30 teınınu~undn " Fikirler,. 
me<"ınuasında ı;ıknn "şiir ve nc~ir telakileri,, başlıklı ıerdiıne yur.ımızdan, 

hııtırlı)abildiğim şu notları kendisine söyledim: 
11Bir ıaraf tan nagrue, diğer taraf ıan nesir nazma n:ıırnrım ~iyle lıir 

trua üblc yerle~mi~lerdir ki, ııazım her ikisinin orta ıııdıı kf'nıli Rinc ~ok 

nuzik ve mükemmel bir wuvnzone te is etuıi~tir.0 P. \ nlery 
"Şiir, fikirlerin lıi haline gcldi~i hir musikidir .. , uares 
"llütün eiirler, te adüfün parçıılarıdır. 11 Goetbe 
•·Yaratmanın kudreti \ 'C ) üksekliği, lıa)allerin pnrloklığı, tislıihun 

ıneııalıii, nıuailduin zenginliğ i, lıissiyalın şiddeti, terkib ,.e tanzimin a:ra· 
ıueti ve güzelli~i iıiLnrilc ııtik ılcniıı t'n ul\'i dclıı.ılnrile müsavi ad4le<li· 
len .ı_; rı:ınsız şairleri yalnız nu ir olunlnrdır. .izıw şuiirlcr nrasmıln Ha· 
lıelnisylc, Hossueıylc, uiut·Siıuonla, ClıııteauLıiı:ındlıı \'e halla H:ılzacln, 

l\liclıe\etyle uıukn)C c edilebilecek kimse yoktur.,, P. Clıımlcl 
"Ne ir eıı ) ül,,:sek san'attır. O, şiire h& olan lırr)C} i reddettiğ i 

ui bette ehemmiyet bulur.,. Alaio 
"Kendi menşei ,.e mutad -.azifesi itibarile ııefiyeei olan nesir, şiire 

aid pren ilıe i~tirak ederek bedii bir kıymete yükselmiştir . ., Souda) 
Bu notlarım, bilmem ki dostumu fikirlerimin gündelik olmndı(;ınn 

inandırabildi mi? 

Fransada sihirbazlık! 
Evet, Fransada sihirbazlık 

ve büyücülük vardır; mesela, 
Normadiyada Ardeşleı de bir 
sürü büyücü ve sihirbaz var· 
dır; fakat Fransanın ve 
merkezi Avrupanın büyücülük 

merkezi Liyon şehridir . Bu 
şehirde büyücülük enstitüleri 
varmış. 

Bir Fransız gazetesine göre, 
Fransadaki esrarengiz cinayet· 

!erin, çocuk ve insan kaybol· 
m ." !'mm sebeb ve amili bu 
Liyon sihirbazlarıdırl 

Kahveden un ve ekmek! 
Vakıa, biz şarklılar kahveyi 

undan ince üğüdür ve öyle 

kullanırız. Asıl nazarı dikkati 
calib kahve unu değil, kahve 
unundan ekmektir! 

Brezilya hükumeti, son se· 
nelerde fevkalade bir fiat dü-

şüklüğüne uğrıyan kahve piya· 
sasını korumak için pek çok 

kahve satın almış ve yakmış 
idi. Brezilyalı bir kimyager, 

bu yakılan kahvelere çok acı· 
mış ve o zamandanberi kah

venin daha başka işlerde kul
lanılmıtsınt temin için çalışma· 
ğa başlamıştır. 

Brezilyalı kimyager, bu ça· 
lışınası neticesinde kahveden 
kafeinsiz bir un istihsaline mu
vaffak olmuştur. Bu kahveden 
yapılan ekmekler hem çok 
lezzetli ve hem de.. çok mu· 
gaddi imişi 

Bundan böyle Brezilyadan 
daha az fak at daha pahalı bir 
fiatle kahve ihraç edilecek, 
ihracattan ayrılacak kısım da 
ekmek imalinde kullanılacaktır! 

Dinamit yerine Elması 
Transuvalde mühim bir tec· 

rübe yapılmaktadır. Malum 

olduğu üzere maden ocakla
rında bazı kayaları parçalamak 

için dinamit kaldırılacak ve 
yerine Elmas tozu ~ullanıla· 
caktır. 

Elmas madenlerinde mühim 
mikdarda Elmas tozu bulunur. 

Bir motör sayesinde süratle 
dönen bir çelik çubuk, Elmas 

tozu sayesinde en sert ve bü
yük kayaları bile peynir gibi 
doğrıy lcakmışl bu tecrübeler 
şimdilik iyi bir safha arzet
mekte imişi 

Sarhoşlu(jun iUicll 
Boston şehir hastanesinde 

sarhoşları ayıltmak için yeni 
bir usul bulunmuştur. Bu usul 
hem basit, hem de kat'i neti· 
ce vermektedir. 

Boston hastanesinde sarhoş· 
}ara, ameliyatlarda hastayı ba
yıltmak için kullanılan maske· 
Jer tatbik edilmektedir. 

Bir köpeğin muhakemesi 
lngilizler, belki Amerikalı

lar kadar garib tabiatlı değil· 

dirler; fakat Lu hususta Ame
rikalıların cedleridirler! Bu id-

diaya misal şudur: Londrada 
bir mahkemede bir köpek mu

hakeme edilmiştir; bu köpek 
bir çok kimseleri ısırdığı için 
mahkemeye sevkedilmiş ve 
bidayeten mahkum olmuştur. 

Bu mahkumiyet Londra hay· 
vanat muhibleri arasında haklı 
bulunmamış ve köpeğin mah· 
kumiyeti " bu köpek munis 
bir hayvandı; bu hareketine 
sebeb herhalde sahibinin sui 
hareketleridir " diye temyiz 
etmişlerdir. 

Muhakeme yeniden görül· 
müş ve yeni şahitler dinlenil
miş neticede köpeğin beraeti· 
ne karar verilmiştir! 

ANADOLU 

Notalarımız 

" 
Falih Rıfkı AT AY 

Cumhuriyet hükumeti mem· 
leketimizde bulunan ecnebi el-

Kg._rşı~ka . Fuarı 193,950 kişi 
oapurl~~ı! ziyaret etmiştir 

çiliklere iki nota vermiştir. No· 
talardan biri Bozcaada yakın· 

larında bir denizaltı tarafından 
Ciudad de Cadiz adındaki . ~··4-~---~~--B. Haşmet Dülge Is- Şehrimize iiyaretci akını devam ediyor. 
İspanyol ticaret gemisinin ba
tırılmasına ve ayni adadan 2 

tanbula gitti Ziyaretçilere kolaylık gösteriliyor 
Şehrimiz liman işletme mu· 

dürü B. Haşmet Dülge dün 
lzmir vapurile İstanbula git· 
miştir. Bu seyahat İzmir-Kar· 
şıyaka arasında işletilmek üze· 
re satın alınmasına karar ve· 
rilen ve Alman gemi tezgah· 
larma sipariş edilen yolcu va· 
purları meselesiJe alakadardır. 
B. Haşmet Dülge, bu mesele 
üzerinde lstanbulda iktısad 
Vekaleti müdürlerinden mu· 
rckkep toplanan komisyonun 
içtimalarına iştirak edecek ve 
bir müddet orada çalışacaktır. 

mil mesafede gene bir deniz· 
altı tnrafıııdan Armur:ı i iıııli 

Merkezi 
hal binası __ ........ -4m1ı--
Sahanın temizlen
mesine başlanıyor .. 

Belediye tarafından Büyük 
Gazi bulvarı 'Civarında 220,000 
liraya inşa edilecek merkezi 
hal sahasının temizlettirilmesi· 
ne ve temellerinin kaz1lmasına 
yakında başlanacaktır. 

Mimar B. Zeki Sayarın hal 
proıesı, belediye tarafından 

açılan müsabakada birinciliği 

kazanmıştı. Binanın tamamen 
inşası beş yılda mümkün 
olacaktır. İzmir halkı, projeye 
göre inşa edilecek merkzi hal 
ile modern ve güzel bir bina 
ve ucuzluk yeri kazanacaktır. 

Nazilli 
kombinası 

Birinciteşrinde 
acılacak • 

Nazilli dokumacılık fabrikas1 
müdürü B. Fazlı Ankaradan 
şehrimize gelmiş, fuarı gezerek 
dün Nazilliye gitmiştir. 

Nazilli kombinasının hazır· 

lıklan yakında bitecektir. 25 
Birinciteşrinde açılma merasimi 
bizzat Başbakanımız ismet in
önü tarafmdan yapılacaktır. 

Kombinanın geç kalacağı 
hakkındaki şayialar tamamen 
asılsızdır. 

Havacılık 
haftası 

Türkkuşu tayyare
leri bekl~niyor 

Dün 30 Ağustos Zafer bay
ramile ta~yare bayramı da 
başlamıştır. Tayyare bayramı, 
bir hafta sürecektir. Bu hafta 
içinde Türkkuşunun tayyare· 
leri ile uçmanları gelecek ve 
İzmirlilere unutulmaz bir ha
vacılık günü yaşatacaklardır. 

Paraşütçüler, Fuar sahasındaki 
paraşüt kulesinden ve tayya· 
relerden atlıyacaklardır. 

B. Lütfi Sabri 
Bir aydanberi mezun bulu· 

nan Emrazısariye hastanesi 
sertabili doktor Bay Lütfi 
Sabri şehrimize dönmüştür. 

lstanbula gidenler 
Kültürparkta inşa edilen ve 

hazırlanan sıhhat müzesinin ha
zırlıklarını tamamlıyan Sıhhat 
Vekaleti müfettişlerinden B. 
Ziya ve Memduh dün lzmir 
vapurile lstanbula gitmişlerdir. 

~--------Evelki gün akşama kadar 
İzmir fuarını ziyaret edenlerin 
miktarı 193,950 yi bulmuştur. 

Son iki gün içinde dahi) 
ve hariçten fuar münasebe
tile f zmire gelenlerin miktarı 
5368 dir. Bunların içinde 237 
ecnebi seyyah vardır. 

Yunanistandan gelen 20 ki· 
şilik heyet, fuarı gezdikten 
sonra dün lstanbula gitmiştir. 
Bu heyetle birlikte izmire ge· 
len ve fuarı gezen Balkan 

Bağcılar 
kongresi 

--- ... •-ao .. ---

Murahhaslar 
üç eylülde gidecek 

6 Eylulde Ankarada topla· 
nacaıe Bağcılar kongresine İz· 
mirden gidecek · murahhaslar 
3 Eylulde Ankaraya hareket 
edece ki erdir. 

Ziraat Vekaletinde toplana
cak kongreye lzmir saylavı, 
eski lktısat Vekili B. Rahmi 
Kökenin riyaset edeceği söy· 
!eniyor. Kongrede orta ana· 
doluda bağ yetiştirilmesi ve 
filokseraya karşı alınacak ted
birler hakkında kararlar ve
rilecektir. 

Memurlar koo
peratif inde 

Tahkikata müddei
umumilikçe devam 

edilecek. 
İzmir Memurları istihlak ko

operatifinde bazı yolsuzluklar 
yapıldığı ihbar edilmiş ve tah
kikata başlanmıştı. Yapılan 
isticvab neticesinde hazırlanan 
tahkikat evrakı dün zabıta
dan Adliyeye verilmiş ve Sulh 
ceza mahkemesinde yapılan 
isticvab neticesinde Koopera· 
tif müdürü B. Mustafanın tev
kifine lüzum görülmiyerek ser· 
best bırakılm1ştır. 

Bundan sonraki tahkikata 
Müddeiumumilivçe devam olu· 
nacaktır. Yapılan kontrol neti· 
cesinde kasa muhteviyatı ve 
diğer hescplar, tamam görül· 
müştür. Yalnız üzerinde imza 
bulunan boş bir senet bulun· 
muştu r. Kooperatif müdürü, 
bu senetten haberi olmadığını 
söylemiştir. 

B. Dr. Sezlay 
Sümerbank Alman mütehas· 

sıslarından mühendis B. Dr. 
Sezlay, fzmir fuarım görmek 
üzere Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Ticaret ve Sanayi odaları ko
miseri B. lzmiryotis, İzmir fu. 
arını , Selanik fuarından üstün 
bulduğunu, ve çok iyi intiba· 
larla İzmirden ayrıldığını söy
lemiştir. Bilhassa lzmiri ziyaret 
edenlere gösterilen her türlü 
kolaylıktan dolayı alakadarlara 
takdirde bulunmuş, hariçte, 
İzmir fuarı için İzmire gelen· 
lere kolaylık gösterilmediği 
hakkında söylenen sözlerin 
yalan olduğu anlaşıldığını be· 
yan etmiştir. 

Seferihisar 
belediyesi 

----..e•---

Vali tarafından me
rasimle acıldı .. . 

Seforihisarda yeni inşa edil· 
miş olan belediye binası, evelki 
gün Vali Bay Fazlı Güleç ta-
rafından halkın önünde mera· 
simle aç1lmıştır. Bu münase· 
betle Seferihisar belediye reisi 
Bay Mehmed tarafından bir 
nutuk irad edilmiş, 12,000 li· 
ralık bütçesi bulunan Seferi· 
hisar belediyesinin 6000 liraya 
inşa ettirdiği modern ve sıhhi 
bir belediye binasına kavuş· 
tuğunu anlatmış, Vali Bay 
Fazlı Giileç irad ettiği hita
bede Seferihisar belediye er· 
kanım takdir etmiştir. Bina, 
on bin liraya mal olabilecek 
mükemmeliyette ve çok güzel· 
dir, buna rağmen 6000 liraya 
yaptırılmıştır. Bu da Seferihi· 
sar belediye heyetinin ayrı 

bir muvaffakıyetidir. 

Kızılay gecesi 
Hazırhklara başlandı .. 

4 Eylul cumartesi günü ak· 
şamı Fuar gazinosunda Kızılay 
gecesi tertip edilecektir. 

Bu gece için lzmirin maruf 
birçok ailelerine mensup de
ğerli bayanlar muhtelif hazır· 
lıklar yapmaktadırlar. 
Şehir opereti 

san'atkitrları 
Fuardaki açık hava tiyatro· 

sunda on gündenberi temsiller 
veren lstanbul şehir opereti 
san'atkarları dün lzmir vapu· 
rile lstaı bula gitmişlerdir. 

Bundan sonra Fuar sahne· 
sinde Halk opereti temsiller 
verecektir. 

Bergamada elektrik 
tesisah 

Bergama kazasında yeni 
elektrik tesisatı yapılacaktır. 
Keşiflere göre yeni tesisat 
5580 liraya çıkacaktır. 

B. Aşkı Eren 
Ziraat Bankası şehrimiz şu· 

besi müdürü Bay Aşk1 Eren, 
lstanbuldan gelmiştir. 

ispanyol gemisinin karasuları· 
mızda batırılmak teşebbüsiinde 

bulunulmasına ve bu geminin 
karaya oturmasma, ikinci nota 

da Türk donanmasına mensub 
bir geminin Marmara deni-

zinde yabancı bir denizaltı 
gemisinin varlığı imkanını far· 

zettirecek şüpheli birşey far· 
ketmiş olmasına aiddir. Hiiku-

met iki notadaki hadiseler 
hakkında tahkikat emrettiğini 

bildirmekte, ikinci hadise hak
kında ise gerek Montrö mu· 

kavclesinin, gerek devletler· 
arası hukuk kaidelerinin ken· 

disine yüklediği vazifeleri yap
makta tereddüd etmiyeceğini 

pek ciddi bi: lisanla hatırlat· 
maktadır. 

Akdenizdeki emniyetsizlik 
havasının karasularımızı bu· 
!andırmasına cumhuriyet hü
kumeti asla müsamaha edeme:ı. 

Bu emniyetsizliği doğuran ha· 
diseler başladığı dakikadan· 

beri ne kadar dürüst ve vazi· 
feşinaslık ve bitaraflık gayre· 
tiyle banş davasını müdafaa 
ettiğimizi cihan bilir. fakat 
herkesin hemen ve pek kat'i 
olarak bilmesinde fayda gör· 
düğümüz diğer bir nokta BCl· 
ğazlar ve kendi bütün haki 
üstündeki Türk garantisinin 
hafife alınmaktan çekinilmenin 
d~ğru olacağıdır. Türkiye hü· 
kumeti, pek yakından alakalı 
ve menfaatli olduğu Akdeni· 
zin biran evel i\iven ve dur
luğa kavuştuğunu görmekten 
ve bu denizde barış ve daya" 
nış ahenginin tekrar kurulma" 
sına yardım etmekten gayri 
hiç bir şey düşünmüyor: 

Onun karasularını ve bek" 
çiliği altına konmuş olan bo· 
ğazlan dahi emniyetsizlik mu· 
biti içine sokmaya teşebbü 
edecek olanlara karşı nekadar 
titizleneceğini ve bütün im· 
kanlarını kullanmakta ne· 
kadar tereddüd etmiye 
ceğini tam zamanında haberi 
vermek şüphesiz memleke 
içinde ve dışında büyük bi 
ferahlık uyandırmıştır. ôyl 
zannediyoruz ki bu ·notalar v 
hükumetin tedbirleri hadisec 
ve sergüzeştçi zihniyetleri da· 
ha iyi düşünmeye sevkt!de 
cektir. (Ulus) 
---~-~-----~~ 
Seferhisardaki göçme" 

ler 
Vali B. Fazlı Güle,t evel~ 

gün Seferhisarda göçmenler• 
vaziyetini yakından tetkik et 
mış ve şehrimize dönmüştür· 

Izmirlilere Müjde 

FUAR GAZüNOSUND/A 

Büyük Varyete 
Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları · Macar köpeklerinin haY" 

rete şayan marifetleri - dUnya bisiklet şampiyonunun akllları durdu· 
racak cambazhkları. 

Bütün bunları görmek için Fuar gazinosuna' koşana~! 
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Zafer Bayramı düyük bi 

Asiler, V alansiya şehrini 
heyecanla kutlulandı 

- Başı 1 inci sahifede - duğu gibi böyle bayram gün-

bombardıman ettiler 
30 Ağustos; öldürülmek is· lerinde daha büyük bir heye· 

tenen Türkün hayat eseri, ha- canla gezdirmek bizim bir ih
maset ve kahramanlığının te- tiyacımızdır. 
celli sahası ve bütiin cihana Ondan bahsetmek herşeyi 

·- iman ettirdiği yüksek vatan- ifade eder, isteklerimizi top-

Şehir civarına atılan bombalardan otuz altı kişi 
ölmüş ve pek çok kimseler de yaralanmıştır 

perverliğinin timsalidir. lar, gönüllerimizi birleştirir, 
30 Ağustos büyiik milletin bizleri hiribirlerimize daha 

başardığı inkılablarının esasını kuvvetle bağlar. işte, şimdi 

r------ \ Valansiya, 30 ( Radyo) _ 
ihtilalciler, dün gece saat iki
de Valansiyayı bombardıman 
etmişlerdir. Halk, asi tayya· 
relerin vürudunu haber alınca 
büyük bir telaş göstermiş ve 
herkes yatağından kalkarak 

Aragon ve Madrid uzerme 
yürümektir. 

çizdiği gündür. hepinizi Onun varlığmda top-
30 Ağustos, azim ve iman, lamak istiyorum. Bugün anıd-

kin ve intikam hamlesi olan lan anmak ve endiçmek gü · 
Türk ordusunun ateşten bir nünde yalnız Onun anılması, 
çember içinde yalnız bir düş- aramızdan çekilmiş, gitmişle· 

Bulgar kralı 
Başvekilimize taziyet 

telgraJı çekti 
Ankara, 29 (A.A.) - Baş

vekilimizin kardeşini kaybet
mekle uğradığı matem üze
rine Bulgar kralı Majeste Bo· 
ris aşağıya dercettiğimiz tazi
yet telgrafını çekmiliir: 

Son Ekselans ismet lnönü 
Başvekil 

Ankara 

Ekselansınızın uğradığı acı 
matem hakkındaki hazin ha
beri aldım. En samimi tazi
yetlerimi arzederim. 

Boris 

Başvekil lnönü bu çok 
dostane ve nazikane alaka
dan derin bir surette müte
hassis olmuş ve aşağıdaki 
telgrafla teşekkürlerini bil
dirmiştir: 

Sa Majeste Boris 
Bulgar kralı 
Majestelerinin göndermek 

lütfunda bulundukları telgraf
tan son derece mütehassis 
olarak hararetli minnettarlık 
hislerime itimat ve derin 
•ürmetimin kabul buyurulma-

1 
b.;, rica ederim. 

ismet lnönü ' ...) Alman papazları 
Yakmda Vatikana gide

cekler .. 
Berlin, 30 (Radyo) - Al· 

man Katolik kilisesi erkanı, 
yakında Vatikana giderek pa
pa ile temasa gelecekler ve 
Almanyada kilisen.in bugünkü 
vaziyeti hakkında ızahat vere-

ceklc-:rdir. 
Papazlar Vatikana hareket 

' etmeden e~el Alman Hariciye 
Nazın Von Nöyrhatla bir mü-
lakat yapacaklardır. . 

Papazlar, kiliselerde ver~ık
leri bir emirde, nasyonalıst-
lerle mücadeleye devam edil
mesini bildirmışlerdir. 

ltalya kabinesinde 
Mühim deGişiklikler 

yapllacak .. 
Roma, 30 (Radyo) - Faşist 

büyük meclisinin, mühim ka· 
rarlar vereceği, ltalya kabine
sinde ve sefirler arasında mü-
him değişiklikler yapılacağı 
söyleniyor. ...................... 

bodrumJarn koşmuştur. 
Asi tayyarelerin attıklan 

bombalardan Valinsiya hari· 
cinde 36 kişi ölmüş ve pek 
çok kimseler de yaralanmıştır. 

Aragon cebhesinde Milis· 
lerin yaptıkları taarruz, tama
men akim kalmıştır. 

Bunu takib eden şiddetli 
bir mukabil taarruz da Kata· 
lonyalılar tarafından püskür
tülmüştür. 

Bir f talyan fırkası, şimdiden 
Satanderden Saragos cebhe· 
sine gönderilmiştir. Dün bir 
hava muharebesinde sekiz Mi
lis tayyaresi düşürülmüştür. 

Milislerden bir çok güruplar 
teslim olmaktadırlar. 

Paris, 30 (Radyo) - (Su
dan) adındaki lspanyol vapu
ru, (Taraguna) dan gelirken 
meçhul bir denizaltının taar
ruzuna uğramış ve yediği bir 
toapille sakatlanmıştır. Kaptan 
vapuru güç halle (Porvandr)e 
götürebilmiştir. 

Madı id, 3 (Radyo) - ihti
lalciler; dün, Üniversite ma
hallesini bomadıman etmişler 
ve büyük hasarat yapmışlar

manı değil, bütün düşmanlığı rin ruhlarını ve yaşıyanların 
erittiği gündür. gönüllerini şadetmeğe kafi 

Ey büyük ulusum! Ne mut- gelir. 
lu sana ki böyle kahraman bir Arkadaşlar, 
ordun var. O yalmz Türk cumhuriye-

Ey kahraman ordum! Ne tinin bildiğimiz hududları için-
mutlu sana ki başında böyle deki Türklerin veya şimdiki 
eşsiz bir Başbuğun var. dünyanın dört tarafına dağd-

Alkışlanan bu nutku müte- mış ve cevherini muhafaza 
akıp Müstahkem Mevki ko· edegelmiş olan Türklerin değil, 
mutanı general Rasim Aktuğ fakat tarihin zaptedemediği 
kürsüye çıktı ve çok veciz zamanlardaki ilk yaradılış de-
olan şu nutku verdi: virleriradeki büyük Türklük 
General Rasimin nutka bünyesini, büyüklüğünü, izze-
Arkadaşlar; tini, kudretini, nurunu şahsında 
Bugünün askeri bakımdan toplamış bir mevcudiyettir. 

değeri, bütün yurddaşlarımca O, görmek istediği zaman 
artık bellenmiştir. Çünkü bu önünde hail kalmaz, gözlerin· 

1 r yurdun uyanık, yiğit çoc\Jkları den çıkan ışık dalgaları, bütün 
Hariciye y ekili- Fener - Güneş memleketin sinesinde olup karanlıkları deler, geçer. Geç-

General Frankonun planı, 
Asturyayı temizlemek ve ta
sarruf edeceği 50 bin askerle dır, 

. C bitine yabancı kalmıyacak mişi gördüğü gibi geleceği de 
mız enevreye muhteliti kadar nurludur, şuurludur. herkesten iyi görür. 

•d • Genç subayımız, gönlümü- Onun öngörü kudreti kar-
gı ıyoı Pire takımını yendi zün acısile, tatlısile yaşayan şısında hiçbir şey saklı kal-

Konsey bu toplantı. lstanbul, 30 (Hususi muha- hatıraları işte bir defa daha maz, ona hiçbir sır yoktur. 
birimizden ) - Pire takımı, gene canlandırdı. Bu itibarla O, bugünün azametini rubu 

sında neler görüşecek önümüzdeki pazar günü dört ben artık bugünün geçmiş asra yaklaşan bir geçmişte 
lstanbul, 30 ( Hususi muha- kulüb muhtelitile maç yapa· hatırasının zevklerini deşele- Arıburnunda, Kemal yerinde 

b d ) H · · V yapacaktır. Bu maça çok irimiz en - arıcıye e- miyeceğim, onları gönlünüzün görmüş ve bu savaşın şevketli 
k R eheemmiyet verilmektedir. kilimiz B. Tevfi üştü Aras en aziz köşesinde, kendi ken- ziyasını kendine mahsus da-

b k k d k lstanbul, 30 (Hususi muha- d h ir aç güne a ar onsey birimizden ) _ Pire muhtelit iniz~ yaşatınız. iyanr. işaretle muhitinin şaş-
müzakerelerinc iştirak etmek k Yalnız ben bugünün, eski- kın gözleri önünde canlan-

ta ımı ikinci maçı bugün F e-
üzerc Cenevreye hareket ede- nerbahçe _Güneş muhtelitile den olduğu gibi bu yıl için dırmıştı. O, yurdumuzun na-
cektir. yaptı. Stadyom bu mühim de, gelecek yıllar için de sıl bir akibete gireceğini he-

Konsey ruznamesi henüz maçı görmek üzere gelen bin- büyük, yüksek ve tarihi müj- pimizden daha geniş sezmiş, 
malum olmamakla beraber lerce seyirci ile dolu idi. deler taşıyan esas değerini görmüştü. 
Roma imparatorluğunun ta- Enerjik bir oyun oynıyan anladığım gibi anlatmıya ça· Çünkü o, genişlemek iste· 
nınması, Akdenizdeki son ha- Fener-Güneş muhteliti, birin- lışacağım. diği zaman kalbinin esiri kal-
diseler dolayısile devletlere ci devreyi 1-0 mağliib bitirdi- Hep biliyoruz ki bugün, bu mamanın yolunu bulmuş, ben-
verdiğimiz nota etrafında ko- ği halde ikinci devrede üç zafer bayramı Başkumandan· liğimizdeki kudretin kullanıl· 
nuşulması muhtemeldir. sayı yaparak mİ!afir takımı lık meydan muharebesinin yıl ması tarzını muhitine, ordu-

Hariciye Vekilimiz bu seya- 3-1 yenmiştir. dönümüdür. suna, yurdunun bütün ulusuna 
hatinde Köstence yahutta Ati- Sabiha Gökcen Öldürülmek istenilen bir da öğretmek faziletini göster-
na yolundan birini tercih ede- , ulusun ebedi kalkınması gü- miştir. 
cektir. Askeri diplomasını nüdür bul Onun için zaman ve mesafe 
Gümüş ff acıköv ld Bugün Türkün oğlu; insrn- ile kLyıtlanmak mecburiyeti 

T Q ı.. )arca tanınan ve henüz tanın- yoktur. O lüzum gördükçe 
Seylab felaketi gör- lstanbul, 30 (Hususi Muha- mıyan bütün güç ve kuvvetle- kudretli kollarını uzatır, o 

birim~z~en) - ilk kadın tay- · · · 
du• "arar çoktur a B S rın sönmez ışığını taşımakta mama tanımayan kollar .., Y recımız ayan abiha Gök-
( 

b olduğunu karanlık görüşlülere gittiği yerde sulh ve selamet 
stanbul, 30 (Hususi muha· çene ugün kskeri diploması .. · I d h.. - d ·ı · · gostermış, er er mey amnda usnusaa et, yümnüemiyet ya-

birim izden) G·· ·· H verı mıştır. Bu mu··nasebetle - umuş acı· galih gelmiş ve bu aalebesile ratır. 
köy kazas l .. b f l .. k Eskişehirde merasim yapılmı•, o ı sey a e a eti ge· y nihayet kısa bir zaman sonun· işte o gözlerin parlaması, 
çirmiştir. Seylab neticesinde O~g~nera.l Fahrettin Altay d 1 k 1 d k d l k muhım bır nutuk söylemiştir. a ya nız omşu arımızı eğil, o u ret i ollarm uzamasile· 
bınlercc yurddaşımız evsız, "h b" d t . . Ş d" k" b ğ 1 . ld Orgeneral bu nutkunda bı·- cı anı ıze os etmıştır. u- ır ı u u uru giın yaratı ı. 
barksız kalmıştır. ricik kadın tayyarecimizin ifa rasını teslim ve kabul etmeli· Ve bugüne kadar neler ypıl-

lki yüz elli ev tamamen yı· ettiği hizmetleri ve gösterdiği dir ki, Türkün kazandığı bu dı, neler yapıldı. 
kılmış, bulunuyor. Ölenlerle ff k l f B k A k O 1 b d l muva a ıyet eri anlatmış, ken- za er aş omutan tatür ün , ya nız ugün eği , da-
kaybolaı ın sayısı da on birdir. disinden daha mühim hizmet- önderliğile elde edilmişti. Dün- ha çocukluğunda, talebeliğinde 
Maddi zararın bir milyon li------ ler beklediğini söylemiştir. yanın en kahraman eri olan öğretmenleri tarafından (Ke-

Günlük siyasal ga:ıete rayı tecavüz ettiği bildiri!- B AL B Mehmedçiği en iyi anlayan o mal) mefhumuna sembol se-

ANADOLU 
mektedir. ayan Tef ük. ld k 1 Sahip w baıyazgaoı o u, en ıt ma zeme ve vası· _çildiği gündenberi, memleke-

Haydar Rüşdü ôKTEM Festival bitti reşe gitti talarla, en son sistem silahlarla tin maddi ve manevi kema-
Umumt neşriyat ve yazı itleri lstanbul, 30 (Hususi muha- lstanbul, 30 (Hususi muha- mücehhez orduları Me-hmed· line yarayacak ışıklar saçmağa 

Müdüril: Hamdi Nüzhet Çançar b" · · d ) F · l" b" · d ) ki - ırımız en - estıva ın son ırımiz en - Türk Tarih çi e elele vererek o yendi. başlamıştır. Mekteb sıralarında 
İdarehaneai : ·· 1 k b t'l b K b k f günu o ma münase e ı e u urumu as aş anı pro esör Bu itibarladır ki, bugünkü başlıyan (Kemal) izleri biri-

lzmir İkinci Beyler ııokağı B l d B c. Halk Partiııi bina111 içinde gece ey erbeyi sarayın a ayan Afet, Devlet hava yol· i\in, Türk ıılusuna ve ordu- birini besledi, bugünkü şek-

1 
cağını, b ize her yıt gösterdiğ 
diğer harikalarla anlattı. Dah 
ilk Zafer bayramını kutluladı 
ğımız tarihtenberi hangi bay 
ram vardır ki, girdiğimiz yen 
senenin yeni bir müjdecisi ol 
masın. Bu itibarla bugünü 
geçmiş zaferi kutlular ve b 
uğurda fedakarlık gösterenleri 
can verenleri saygı ve sevgil 
anarken gelecek bahtiyarlıkla 
nmızm muhakkak mjdecis 
olan bu uğurlu günlerde Baş 
buğumuzun, Türkün Atasını 
ve onun kurduğu Cumhuriye 
tin şuurlu ve uğurlu hükiime 
tinin, Türk ulusunun ve yalnı 
Türk yurdunu değil; ciha 
muvazene ve selametini koru 
mak için pekleştirdiği Tür 
ordusunun selameti için temi 
ve saf gönül duygularımızı 
yüksek dileklerimizi hep bir 
den, bir ağızdan, birlikle, bir 
liğe doğru yükseltelim. 

Yaşasın Atatürk, yaşası 

Türk cumhuriyeti, yaşasın Tür 
ulusu ve ordusu. 

Geçid rıumi 
He) kelin önünde yapılan 

bu merasimden sonra Atatür 
heykeli selamlanmış ve geçi 
resmi için Birincikordondak 
tribünlere geçilonştir. Ço 
muntazam ve muhteşem ola 
geçid resminde ordu, komuta 
General Rasim Aktuğu selam 
lamıştır. Şahin bakışlı Meh 
medçik; bütün askeri kudre 
ve kuvvetini göstererek şanla 
şerefle geçmiş, topçu, istih 
kam, muhabere, deniz kuv 
vetlerimizin ve motörize or· 
dunun, dafi tayyare toplarının, 
jandarma, polis ve belediy 
zabıta kıt' alarmın g~çişi, hal
kın fevkalade sevinç ve teza
hüratı arasında alkışlarda kar· 
şılanmıştır. 

Geceki uza/ıiirat 
Geceleyin de büyük şenlik 

ve tezahürat yapılmış, tene 
alayları tertib edilmiş, resmi 
ve hususi binalar elektrikle 
aydınlatılmıştır. 

Balo 
Dün akşam ordu evinde 

bir de balo verilmiştir. 
Süslü ,elıir 

Bütün şehir, dün zafer bay
ramı şerefine bayraklarla ve 
fevkalade bir şekilde süslen 
mişti. Türk Hava kurumu men 
featine müteaddit kollar tara 
fından rozetler tevzi edilmiştir 

Ankara ve 
lstanbulda .. 

lstanbul, 30 (Hususi muha
birimizden) - Zafer ve tay
yare bayramı Ankara, lstan
bul ve memleketimizin berta
rafında parlak bir surette 
kululanmıştır. Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi 
Çokmak Ankarada ordu na
namına tebrikleri kabul et
miştir. 

Bayram münasebetile yurdun 
dört köşesinden Atatürke teb
rik telgrafları gelmektedir. 

Nazillide Telgraf: lamir - ANADOLU parlak bir balo verildi. Bal- larının hususi tayyaresile bu- suna olduğu kadar onun Baş- lini aldı, Kemal; (Kamil) oldu. 
Telefon: 2776 •• Poata kutusu 405 kan milli oyunları oynandı. gün Bükreşe hareket etmiştir. kumandanlığına da hayranlı- Evet, Kemal, Türkün biricik Nazilli, 30 (Hususi)- Zafer 

ABONE ŞERAiTi Güzel ve nezih surette geç Bayan Afet Y eşilköy hava is· ğımızı göstermek günüdür. ve yıkılmaz Kamali, yani ka- ve tayyare bayramı parlak me 
Yıllığı 1200, altı ayhgı 700. üç vakitlere kadar eğlenildi. tasyonunda birçok zevat tara- Evet, zaten hepinizce de bi- lesi oldu, kabesi oldu, niha- rasimle kutlulandı. Sabahleyin 

ylığı 500 kuruıtur. Belçikada rulaani mera- fından hararetli bir surette l"ındı"ğı· h·ı b ·· ·· t K ") k d" k 1 • • Yahane1 memleketler için senelik • veç ı e ugunu yara· ye ama , en ı a esmın, askeri kabul merasimi yapıldı . 
abone ilcr ti 27 liradır sım yapıldı uğurlanmıştır. tan (Ondan), Başkumandan kendi benliğinin ulu burcuna Törene Halkevi bandosunun 
Heı rerde_s kuruotur Brüksel, 3o ( Radyo ) - B. Vels Serzburga vardı.. biraz bahsedelim: kendi elile, kendi heykelini ld ğ · fkl"I ·ı b 

Kraliçe Astridin feci ölümu·· - S b 30 (R d ) ça ı ı ıs ı a marşı ı e aş· 
(;cınıı geçmiı nftııhalar 25 kanıt~· erz urg, a yo ··- Şerefli, sevinçli günlerimizde dikti. landı. Bütün yönkurulla• 

J 
ölümünün ikinci yıldönümü Amerika Hariciye Nezaret müs- O ·ıL k ı b 1 k 

ANADOLU 
11ATBAASJND" f .. b .

1 
b nu zıKretme yanız ir ev- şte, o yükse kalenin yapı- özel ve resmi müessese ba•· 

~ a munase etı e uaün Belçikada t V 1 b ·· K... M · d d ·ı O .. 
t BASILMIŞTIB • eşarı e s, ugun um erı e eğı , nun adını dilimiz· cısı, sahibi o Atatürktür ki, kanları törende hazır bulun· 
_ ruhani merasim yapılm1•tır. ·ı b 1 • t" d ı zuasF y va urı e ura a e mış ır. e, ön ümüzde her vakit ol· bu ünü aratmakla kalmı a· dular --------------------------~~--__:._--~....ı:...--1a..;..~~.:..._--~..::..::.L..J!ı..::.!.:.!.::!~~~!E._!.t~~!.!:......:.._!~'-!!.!.!JL~!D!l!J ~-===::..::..o..:=--___;:::=..:.:=..ı-----~~~~~----
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ç_in.Japon muharebesi 

Çinliler, bir Amerikan va-
h b 1 d 1 Fransız gazeteleri, bu iki mühim me ele 

ispanya ve Uzak 
Şark meseleleri 

purunu om a a 1 ar hakkında uzun m':..kaleler yazıyorlar 
Paris, 29 (A.A.) - Gazete mektedir. Bu hal şüphesiz ---------

Amerika hükumeti, Çin ile Japonyaya birer nota mütalealarının tahsis edilmiş şimdiki buhranı en ziyade te· 
olduğu meseleler İspanya ve şevvüş amili olan noktasıdtr. 
Uzak meseleleridir. Pöti Pa· Erenuvel diyor ki: 
rizyen gazetesinden: Japonların bir Sovyet a Çin 

vermiş ve protestoda bulunmuştur 
- Başı 7 inti sahifede - bir muharebe neticesinde Şan· 
Sovyetlerle bir ademi taarruz ghayın kilometre şimalinde 
mukavelesi imzaladığını bil· Unagpoo sahilinde kain Hsing 
dirmiştir. 

Paris, 21 (Radyo) - Çin 
uükumeti, 21 ağustosta Rusya 
ile bir ademi tecavüz itilfıfna· 
mesi akdetmiştir. 

Bt·rlirı, 30 (Radyo) - Al· 
man gazetelerin.,. göre; Japon 
kuvvt"tll·ri, (Nankco) şehrini 
işgal etmekle, Çinlilerin Sov
yetlerle olan müdahalesini 
kesmişlerdir. 

Şanghay, 30 (Radyo)- Ja· 
pon kuvvetlerinin mühim bir 
kısmı şimendüf er hattını tul· 
mağa memur edilmiştir. Bu 
kuvvetler Mogolistandan geçen 
hattı keserek icabında Siber· 
yaya bir taarruz imkanını da 
elde edeceklerdir. 

/ngilterenin japonyaga 
verdiği nota 

Londra, 31 (Radyo) - Bü
yük Britanya hükumeti, ingi· 
liz sefirinin yaralanması uze· 
rine Japonyaya bir Rota ver
miştir. 

Bu notada İngiltere hükü· 

meli: 
•Japonya hükumetinin ver· 

diği taziye ve tarziye kafi de· 
ğildir. Çünkü gayri muharib· 
!erin bu şekilde taarruza ma· 
ruz kalmaları, tamamen yanlış 
bir harekettir. Bunun için İn
giltere hükumeti Japonyadan: 

1 - Resmi tarziye veril-
mesini 

2 - Bu hadisede mesul 
olanların şiddetle cezalandı· 

nlmasını 
3 - Bundan sonra böyle 

hadiseler çıkmıyacağını temin 
etmesini 

istemektedir, diyor. 
Londra, 30 (Radyo) 

Gazetelerin verdikleri haber· 
lere göre, Rusya; Viladivos
toka mühim miktarda asker, 
si, ., mühimmat ve tayyare 
sevketmektedir. 

Vıladivostokta büyük bir 
faaliyet vardır. 

Çintao, 30 (Radyo) - Ja· 
ponya hükumeti, buradaki ec· 
nebilere tebligatta bulunmuş 

ve eylulden evel Çintaoyu terk 
etmeleri lüzumunu bildirmiştir. 

Tokyo, 29 (A.A.) -Tebiğ: 
Şanghay şimalinde karaya 

çıkarılan Japon ordusunun sol 
cenahı 27 Ağustosta şiddetli 

ismindeki küçük bir kasabayı 
işgal etmişlerdir. 

Japon sol cenahı 28 Ağus
tos günü ilerlemeye devam 
etmiştir. 

Japon ordusunun diğer kı· 

sımlaı ı düşmanı geri püskür· 
terek Şanghaya doğru ilerle
mektedirler. 

Büyük Japon bumbardıman 
tayyareleri 2i Ağustosta öğ

leden sonra Şanghayın ce.nub 
istasyonunu bombardıman et· 
mişlerdir. İstasyonda içi anker 
dolu trenler bulunmakta idi. 
Bombardıman neticesinde 300 
kişi ölmü~ ve 200 kişi yara-
anmıştır. 

Şimali Çinde Japon ordu
ları Caharda ilerlemcğe devam 
etmektedirler. 25 Ağustostan· 
beri devam eden şiddetli mu· 
harebelerden sonra Japon or· 
dusu 28 Ağustosta Pekinin 30 
kilometre cenubi garbisinde 
ve Haing Sianın garbında kain 
meşhur 382 rakımlı tepeyi 
işgal etmiştir. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Altı 

büyük Japon tayyaresi şimal 
istasyonuna 12 kadar bomba 
atarak büyük hasarata sebe· 
biyet vermişlerdir. Bombalar· 
dan birkaç tanesi beynemilel 
imtiyazlı mıntakanın hudu
duna düşerek büyük bir yan
gın çıkmasına sebeb olmuş· 
lardır. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Roy· 
ter Ajansının muhabiri bildi
rıyor: 

Çinle Sovyetler birliği ara· 
sında bir ademi tecavüz mi
sakı imza edildiği rt"smen bil
dirilmektedir. 

Şanghay, 30 (A.A.) - Ja· 
pon harb gemilerini taciz eden 
Çin tayyarelerinin Şanghay 
üzerinde iki dakika gibi kısa 
bir müddet için görünmeleri 
hariç olmak üzere gece sü· 
kun içinde geçmiş, mutad tay· 
yare faaliyeti olmamıştır. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Kore 
ordusu umumi karargahı bu 
ayın 27 sinde Japon kıtaatına 
teslim olmuş Çinli efradın teç· 
hizatının muayenesi neticesin· 
de askeri Çin makamatının 
suları ve iaşe mevaddını basil· 

lerle telvis ederek Japon kı· 

taatını imha etnwk tasavvu· 
runda bulunmakta olcluklttrını Çin sahiJlerinin yarı abluka mesai birliği yapılmakta oldu· 

~dilmesinden mütevellit vazi· ğuna inandırmak için ortaya 
meydana çıkarmıştır. 

.Şanghay, 29 (A.A.) - Vny
side ve Yanğtsepou mahalle
lerini dolaşan Havas Ajansı· 
nın muhabiri cephenin şimdi 

beynelmilel imtiyaz mıntaka· 
sının şimal hududuna muvazi 
olarak uzanarak Şanglıayın 
mansap cihetine doğru Hangk
sudan Huangpuya kadar İn· 
kıtasız bir hat teşkil ettiğini 

görmüştür. Yangtsepuda si· 
perlerde bulunan Japon kıt'a· 
ları Vusungda karaya çıkarı· 
lan takviye kıt'alarile yakında 
iltisak hasıl olacağını söyliyen 
Japonların bu iddialarına rağ
men Vusung istikametinde 
henüz ilerlememişlerdir. Bom· 
bardımanlar ve yangınlar do
layısile Şanghayın Şimali Şar
kisindcki mahalleler hercümerç 
içindedir. Çinlilerin cesedleri 
sokaklarda sürünmektedir. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Yuki· 
Kareden bildirildiğine göre, 
Kasugamru ismindeki Japon 
vapuru Sovyetlerin üç torpi· 
dosu ile bir denizaltı gemisi 
tarafından yarım saat tevkif 

edilmiştir. Bu gemilerin ma· 
nevra yapmakta olan gemiler 

yet vahim hadiself"r için nok· atmakta oldukları iddiaların 
tai hareket ekseriyet itibariyle Çin tarafından tekzibi ilk ve 
ecnebi bayrağı altında yapı- göze bir tavzihtir. Japonlar 
lan bu vahim hadiseler karşı· tarafından Çinde yapılan ve 
sında İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusyaya karşı doğru· 
Amnikanın hattı hareketle-ri dan doğruya bir tehdit teı· 
lıer türlii ilhamdan aridir. kilrden hare:kat karşısında 

Sovyet Rusyanın göster· 
Lö Jurnal diyor ki: 

mektc olduğu sükun ve 
Dt>nizlcrin s~rbestisi m~· so~ukkanlılık Tokyo ile sul· 

selesinin mevzuu balıs olması ha bağlı milletlerin hattı 
Amerikalıların yeni doktrinle- bareketleri arasında dikkatle 
rine sırtlarını çevirmeleri ve · h d d muşa e e e ilmesi lir;ımgelen 
lngilizlerin kendi sabit ve mus- tezatların en ufaklarından bi-
tekar ananenelerini hatırlama- ridir. 

ları için kafidir. Çine ve hatta Popülaire yazıyor: 
Şanghaya karşı usulü daire· Mussolininin aleni ve res-
sinde yapılacak alelade seyrü· mi bir surette ademi müda-
sefer deniz yolile mühimmat hale taahbüdündc bulunmuş 
ve iaşe mevaddı tedarikinin olmasına rağmen ordusunun 
kontrol edilmesini farz ve ilti· ispanyada müdahalede bulun-
zam eder. Japonlar bu sebebe muş olduğunu itiraf etmesi 
binaen bir abluka şekli ilan yeni bir beynelmilel vaziyet 
etmek mecburiyetinde kalmış· ihdas etmiştir. 
lardır. Fakat bizzat kendileri Demokrat memleketlerde 
de bu ablukanın ameli tatbik bunun tevlit edeceği aksül-
usullerini tayin edememekte- ameli tahmin etmek kolaydır. 
dirler. Japonyada bu karar· Bay Mussolini bu aksülameli 
sızlık Japonların tarihlerinin temin etmiş olsun olmasın bu 
en vahim anlarında göstermiş aksülamel Düçenin herhalde 
oldukları niyet ve tasavvurda hesaba katmak mecburiyetinde 
azimkarlığa mugayyir görül· kalacağı bir vakıadır. 

olduğu tahmin edilmektedir. kanın Amiral gemisi Augus· etmekte ve vukubulacak bir 
Şanghay, 29 ( A.A. ) - tanın yanına düştüğü fakat gecikmenin vaziyetin vehamet 

Resmi Çin mahfelleri Çirı ile gemiye birşey olmadığı bil· kesbetmesine sebeb olacağım 
Sovyetler birliği arasında bir dirilmektedir. tahmin etmektedirler. 

ademi tecavüz misakı imza Amerika konsolosu hadiseyi Japonya Hariciye Nazırı, 
edildiğine dair bir Japon mem· Çin makamatı nezdinde pro· Şanghaydak Japon deniz ma· 
bamdan verilen haberleri tek- testo etmiştir. kamatma tahkikatı mümkün 
zib etmekte, fakat Japonya Bir Çin tayyaresinden atılan mertebe sür'atle bitirmelerini 
tarafından yapılan tecavüzün bomba bir İngiliz ticaret ge· tavsiye etmiştir. 
iki memleket arasındaki dost· · · d Şangay, 29 (A.A.) - Ja· mısmin yanma üşmüştür. 
luk bağlarını tabiatile sağlam· Tokyo, 29 (A.A.) - Bugün pon makamları tarafından dün 
laştıracağmı saklamamakta· saat on dörtte İngilız masla· akşam neşredilen bir tebliğe 
dırlar. hatgüzarı Bood İngiliz sefiri- göre, Yangtse sahilinde ka-

Tokyo, 29 (A.A.) - Ami· l raya çıkarılmış olan Japon 
l k k 

nin yara anmasile neticelenen 
ra h ma amından bildirildi· t kuvvetlerı' şı"mdı'ye kadar kıs· hadise hakkındaki ngiliz no· 
ğine göre, 157 inci Çin fırkası men işgal edilmiş olan Goti· 
A k tasını Hirotaya tevdi etmiştir. 

moya 2elere Çin garnizo· enceni tamamile işgal etmiş· 
Mülakat 20 dakika sürmüştür. 

nunun erkanıharbiye reisini \erdir. 
yakalayıp garnizon efradını Hirota sefirin sıhhi vaziyeti Şanghay, 29 (A.A.) -Emin 
silaAhlarından tecrı"d ettı"kten hakkında malumat istemış ve b b d ir mem a an öğrenilditine 
sonra topçu kışlasını işgal Şanghayda lngiliz makamlari· göre, yakında Şanghay civa-
ederek Japonya aleyhinde tah· le müştereken yapılan tahki- rmda Çinliler tabiyelerini de· 
rikata başlamıştır. Fırka şimdi katın neticesini beklediğini ğiştireceklerdir. Çin kuvvetle-
Japon general konsoloshane· söylemiştir. rinin Liuhonun garbından baş· 
sini muhasara etmiştir. Japon Hirota, hadise hakkındaki lıyarak garb mahallelerine ka-
tebaası tahliye edilmiştir. raporu alır almaz maslahat· dar gitmek üzere hazırlanmış 

Tokyo, 29 (A.A.) - Şang· güıarı davet ederek konuşa· olan bir hatta kadar çekile· 
haydan gelen bir Japon td· cağını vadetmiştir. cekleri tahmin edilmektedir. 
grafında Çinliler tarafından Siyasi Japon mahfilleri ra- Bu suretle Çinlilerin mukave-
atılan bir bombanın Ameri· porun yakında alınacağını ümit meti kolaylaşmış olacaktır . 

............................... !ll!m~lEll ................................ .... 
,, ...................................... nım •• Dedi. Dedi ve gitmek ıçın hazır· Lidya hemşireye: 

Profesör, Lidyanın bu tale· tanırken: - Başvekilin müsaade ve 
bini hemen kabul etti ve - Viktoru ben de gore· hatta emrile hastanın yanında 
Marsın hastalığı hakkındaki bilir miyim? biraz yalnız kalmak istiyo· 
teferruatı bildirmeğe başladı. Diye sordu. rum. 

Lidya bu izahatı, hiçbir Profesör: Dedi. 
gördünüz? Ne kadar korkunç, ne kadar hareket yapmadan dinledi. - Fakat doktorlar.. Hastabakıcı birşey söyle· 

- Akşam geç vakit!. tehlikeli olursa olsun süku· Yalnız dudaklarınm hafifçe Demek istedi; fakat sözünü meden çıktı. Lidya, yalnız 
Lidya düşünür gibi oldu ve netle dinliyeceğim. Zaten ha- titrediği görülüyordu. Gözleri kesen başvekil: kaldığı vakit General Manan 

sonra: yatım daimi bir ıstırab halin· sabit kalmış ve donmuş gi· - Bayan için doktorların üzerine iğildi, general hare· 
- Anladım. Son mülaka- de geçiyor. biydi. müsaadesini alabileceğimizi sa· 

tlmlzdan Sonra.. B k l b B L 
ketsiz bir halde yatıyordu. 

aşve i tatlı ir sesle: aşvekil de gözlerini id· nıyorum. 
Dedi·. B d k D d' Lidya yavaşça ve hastanın - ayan, dedi, affınızı yaya i miş ve ipnotizmaya e ı. 
- ÔyJe olacak bayanl rica eder ve bu ıstırablann tutulmuş gibi dinliyor ve tet· Lidya, başvekilin bu müda· kulağına: 
- Size ne söylediğini og- tehvinine bir yardımım olub kik ediyordu. halesinden çok memnun oldu - Viktorl. 

renmek isterim. Bunun hususi olmıyacağını sorarım. Profesör sözlerini bitirdik- ve gözlerinin içine bakarak: Dedi ve yüzünü okşadı. Ya-
bir ehemmiyeti olabilir. Lidya, bu sözlere doğrudan ten sonra salonda bir mezar - Teşekkür ederim. nağını dudaklarına kadar değ· 

Bu sırada profesör esnedi. doğruya cevab vermedi, fakat sükutu başladı. Bir müddet Dedi. dirdi. Fakat Mars bu hareket-
Lidya, sert bir tavırla: profesöre: sonra bu feci sükuta bir ni- Biraz sonra hastanın oda· lere hareketsizlikle mukabele 

- Rica ederim bay profe· - Bay profesör, Viktorun hayet vermek lüzumunu his· sına geçtiler. General Marsın etti, kımıldamadı bile .. 
sör, dedi, böyle esnemeyiniz. hastalığı hakkında sizden te· seden Lidya: hasta yattığı oda, yarı aydın· Lidya, hastanın üzerine da-

l_Ci_iz_ı_i _c_ih_an_g_ir_:I 
Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu _45_ 

Hem merale etmeyiniz, ben ferruatına kadar tafsilat isti· - Verdiğiniz izahattan do· lıktı. Hastabakıcı yalnız Lid· ha fazla iğilerek: 

B. Sancller 
Berline vasıl oldu 

Berlin, 30 (Radyo) - lsveç 
Hariciye Nazırı B. Sandler 

' bugün buraya gelmiş ve kar· 
şılanmıştır. 

Sandler, Alman ricalile ya· 
rın temaslara başhyacaktır. 

Varşova, 28.-(A.A.):- lsveç 
Hariciye Nalın SandJer bu 
gece Polonyadan Berline h&
reket etmiştir. 

B. Avenol 
Stokholme vasıl oldu .. 

Stokholm, 30 (Radyo) -
Uluslar sosyetesi genel ~ 
teri B. Avenol, bugün burays 
~elmiş ve karşılanmıştır. 

lngiliz - llalyan mUnaseba 
Londra, 30 (Radyo) - Op· 

server gazetesi, İngiliz . ftal· 
yan münasebetlerinden bala· 
scderek: 

"Sir Erik Doromon, kabi• 
nenin soı içtimaında mühinı 
direktifler almıştır. Sefir Ro· 

Fua 

Faka 
k 

maya döner dönmez Koni " Pazar 
Ciano ile muallak meseleler sında p 
müzakere ve halledecektirler., rının fi 
Feci bir otomobil kazas nihayet 

Bingazi, 30 (A.A.)- ltalya ve heye 
dan Bingaziye gelen Avustur oyunda 
yanın Kahire konsolosu zev kımı k 
cesi ve kızıyla otomobile bi mağlub 
nerek Libya otomobil yolun Hal 
dan Kahireye giderken teker bün tar1 
lek lastiğinin patlaması üze tan ev 
rine otomobil devrilmiş vt mızın 
konsolosun kızı derhal öl tirdiği 
müştür. sında 

Tobruk hastanesine naJcle yapıld 
dilen konsolos ta biraz sonr · edildi. 
ölmüştür. Zevcesinin yaralaı Gü 
hafiftir. 

Amerika, protestoda 
bulundu 

Vaşington, 30 ( Radyo ) 
Amerika hükumeti; (NanL. 
deki sefiri vasıtasile r· 
Japon hükumetlerin•· • • 

nota vererek, Amerikan vapu 
runa vukubulan taarrzdan do 

layı her iki hükumet nezdind 
protestoda bulunmuştur. 

Şanghay, 30 ( Radyo ) -
Çin kuvvetleri, Japon ord" 

sunun ablukasından kurtulrnal 

için muntazam surette ric'at. 
başlamıştır. 

takı 

çıkar 

hafa 
A 
Hi 

med 
Basr 

Şanghay, 30 (Radyo) -
Dün gece, sükunetle geçblİf 
tir. Yalnız, Çin tayyarel~rin 
den mürekkeb bir filo, lirnaı cak 

da 
afakında bir tur yapmı, v~ baş 
Japon harp gemilerini bom· avu 
bardıman etmeğe teşehbfü ren 
eylemiştir. darı 

Çin tayyare filosu, yanlış· ay 
lakla limanda bulunan bir da 

Amerikan vapuruna bomba ne 
atmışlar ve yedi kişinin yara· ya 
!anmasına sebep olmuşlardır B 

Hayabm, çok sevgili dostu 
Ve yanağını yanatına adet 

yapıştırdı. 

- Viktor .. Çok rica ede 
rim, artık gözlerini aç.. Be 
geldim, Lidya.. Çok sevditi 
Lidya .. 

Dedi. 
Lidyanın çalışmaları beı 

neticesiz kaldı. Ve bir an, Vi~ 
torun yüzünün sotuklutu nı 
zarı dikkatini celbetti. Ôlrnü 
müydü yoksa?. Bu endişe 
Lidyada ani bir cinnet husul 
getirecek kadar büyük oldll 
Fakat Lidya hastanın vüc.ı 

dünün sıcaklığını, kalbini 
harekette olduğunu görere 
teselli buldu. Tekrar: 

- Viktor, Viktorum, se 
filim.. Henüz hayattasın .. 

- So11ıı Var ----------..ııcl....JlıM .. .1.!U!L • ....;d9Jİ!.!!nl!!le~m!!İYe hazırım. yorum. layı çok teşekkür ederim. yayı kabul etti. - Ruhum, sevgilim, dedi. 

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



Fuar kupasını AlsanCak 
takımı kazandı .. -------Fakat ne kupa vardı, ne de fuar 

komitesi namına bir zat!. 

ı· 

m 
O• Pazar maçında tribünlerde seyirciler 

n1 " Pazar günü Alsancak saha· 
rı smda panayır kupası maçla
... nnın finali oynandı ve baştan 

nihayete kadar tam bir zevk 
a ve h~yecanla takib edilen bir 

ur oyundan sonra Alsancak ta· 
ev kımı kuvvetli rakibini 3-1 
hi nıağlub ederek kupay1 kazandı. 
un Halk, tamamile sahanın tri
er bün tarafını doldurmuştu. Maç-

üze tan eve) milli güreş takımı
vt mızın kaptanı Nurinin yetiş· 
öl· tirdiği lzmir güreşçileri ara· 

sanda gösteriş müsabakaları 
le yapıldı ve alaka ile takib 

nr ~· edildi. ,. 
laı • Güreşlerden sonra evvela 

hakem Üçoktan Bay Mustafa, 
onu takiben Alsancak ve Ateş· 
spor takımlan çıktılar ve al· a 
kışlandılar. Takımlar, karşı 

)1'. ,.,;:..-Jıya dizildikleri zaman Al· 
1.. ancak takımında şimdiye ka· 

· · oynamış olan Fethinin 
.-:;-: ·~ Fuad oynuyordu. Ateş 

apu takımı ise Demirspor takımma 
do çıkardığı kadroyu aynen mu

Clindı hafa ediyordu. 
Alsancak takımı: 

) _ Hilmi, Fuad, Z. Ali, Meh· 
ordu med, Enver, Necmi, Hakkı, 
lnıal Basri, Saim, llyas, Dota~. 
. ' ne atı Ateş takımı: 

lbrahim, Şeref, Adnan, F et· 
hi, Nurullah, lsmail, Etem, 

:Ilı~ Ômer, Reşad, Ali, Keşşaf· 
'"" Oyun 17 ,30 da ve Alsan· 

lerin cak takımının Ateş müdaasın· 
liaıaı k ·ı da kınlan seri bir a ını e 

.mlf ~ baıladı. Ateşin .mukabil akını 
bom· avutla neticelendi. Top dev· 

şebbüı renin beşinci dakikasma ka· 
dar saha ortasında ayaktan 

yanlış· ayağa dolaştı dnrdw 6 mcı 
biı dakikada Ateş takımı kornerle 

bombı neticelenen ilk müeHir akınını 
n yara· yapb, fakat istifade edemedi. 
şiardır Bu dakikadan sonra ateş ta· 
--• kımı nisbi bir hakimiyet te· 
doabı ıiı ederek ve Alsancak nısıf 

ede 
•. Be 

sevdi ti. 

beı 
an, Vi~ 
utu n• 

·. Ôlınii 

sahasından ayrılmamağa baş
\,qlad Günı ve rüzgin aley
hine alan Alsancak takımı bu 
akını.. müşkülatla kesiyordu. 
Devrenin 25 inci dakikasında 
Alsancak takı• oyunu açma· 
ta muvaffak~ oldu ve biribiri 
üzerine iki gol fır•b yaka· 
lada. Fakat Basri topu kepçe· 
lemek suretile bu fırsatları öl
dürdü. 35 inci dakikadan 
sonra bikimiyet tamamile 
Ateş takımına ıeçti. Fakat 
Alsaacak lcalecisi fedakirane 
ve yerinde müdahalelerile teh
likel~e mani oluyordu. Kır· 
kınca dakikada Doğan sakat
landı. Ve oyundan çıktı. 

end~ 
et busu. 
k old~ 

ın ~ 

lcalbinil 
görerel 

r: 
.ı Bu sırada Ateş takımı , se• 

ani bir hücumla ve Ômerin 

ar.....,. •yatından 1 gol kazandı ve 

devreyi 1 - O galib olarak bi· 
tirdi . 

ikinci devre biribiri üzerine 
tevali eden ve fakat müessir 
olmıyan Ateş takımının akın
larile başladı. Doğan gene 
yerini almıştı . 7 inci dakika· 
dan sonra Alsancak takımı 
yavaş yavaş tazyik çemberin
den kurtuldu, sağdan, soldan 
Ateş kalesine doğru inmeğe 
başladı. 9 uncu dakikada orta 
muhacim Saim Enverin eşape 
bir pasını aldı, ve vole bir 
vuruşla topu Ateş ağlarına 
göndererek beraberlik sayı
sm1 çıkardı. Ateş takımı gene 
açıldı. Fakat Ali, Reşad, 
Ömer birbirlerile müsabaka 
edercesine Alsancak kalesi 
ö nünde yakaladıkları topları 
mütemadiyen ezip öldürüyor 
ve bu suretle fırsatlardan is· 
tifade edemiyorlardı. Devrenin 
25 inci dakikasından sonra 
hakimiyet tamamile Alsancak 
takımına geçti. Bugün çok 
iyi oynıyan Ateş kalecisi lb
rahim, yerinde müdahalelerle 
kalesini müdafaa ediyordu. 

38 inci dakikada top En
verden Hakkıya, Hakkıdan 
Saime, Saimden Doğana geçti. 
Doğan ani bir vuruşla ikinci 
defa olarak topu Ateş ağla
nna taktı. 3 dakika sonra sol 
açık Hakkı aldığı derin pasla 
topu sürdü ve ortaladı. Ateş 
müdafii Şeref fena bir vuruşla 
topu lıyasın ayağma düşürdü. 
llyas ta Doğana geçirdi. Ve 
Doğan takımının 3 üncü go
lünü çıkardı. Bu dakikadan 
.... onraki çahşmalar bir fayda 
vermedi. Ve oyun da Alsan· 
cak takımmın 3-1 üstünlüğile 
bitti. Oyundan sonra halk tri· 
bünde ayağa kalktı. Ve Fuar 
kupasınm galib takıma verilme 
merasimini. görmek istedi. Ne 
garib ki; sabada ne kupa var· 
dı, ne de fuar komitesinden 
bir kimse.. Bittabi teeaaüf et
mekten başka yapılacak bir 
şey yoktu. 
Takımlar nasıl oynadı: 
Ateş takımı: Enerjik, seri 

ve canlı bir takım manzara
sını arzediyordu. Bu enerji 
ve sür'ati sayesinde zaman za· 
man rakib takım kalesine teh
likeler yarattı, durdu. Nitekim 
90 dakikalık oyunun 60 da· 
kikasmı adeta tek kalede oy· 
namakla geçirdiği halde mu
hacim hattının şuurla oyna
maması yüzünden bir netice 
alamadı 

Alsancak takımı: Antren· 
manıız olan Fuadı müdafaa 
hattana almakla büyük bir 

Kutubda 
kışlıyanlar 

----.·--·-· ·---
Bankizi ne za
man terkedecekler? 

TASS Ajansının verdiği ma· 
lumata göre, Şimal kutbu se
feri şefi, şimal deniz yolu mer· 
kez idaresi reisi , Akademi aza
sından Şmit, aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

__ı Sovyetler Birliğinin hf"r 
tarafından Şimal Kutbu istas
yonundaki hayat ' hakkında su· 
alleri havi mr·ktuplar alıyorum. 
Birçok kişi, bıız parçasının 
eri meğ'e veyahu<l ufak parça

l ar ı nyrı~ ın ağ'a başlamasından 

enct ışc ediyor. istasyonu kur
mak için, çok kuvvetli bir 
bankiz seçrm•ğe muvaffak ol
d :ık. Bu se ıı t" Arkt iktt>. mis
line nadir ksadüf edilir bir 

sıcak hüküm sürmektedir. Bütün 
bir ay Z<lrfında, Şimal kutbu 
istasyonunun devrettrği mmta
kada hareket, s1f1rdan aşağı 
düşmedi. Bununla beraber, 
bankize birşey olmuş değildir. 
Yalmz, bu muazzam buz par· 
çasını kaplıyan kar tabakası 
erimiştir. Bankizin, dolaşma 

esnasında birkaç parçaya ay
nlmasından da korkulacak bir
şey yoktur. Zira, buzlar üze· 
rinde kutubda kışhyanların ça
lışmalarına devamlan için, bu
günkü bankizin değil yarısı 
hatta onda biri bile kafidir. 
Vaziyet, bir tek ihtimalde bi
raz tehlikeli olabilir: O da, 
bankizin, dolaşırken 85 inci 
arz dairesinden cenuba inme
sidir. Fakat, buz parçasının 
seyri, çok büyük bir dikkatle 
takib olunmaktadır. Tayyarele· 
rimiz ve buzkıran gemilerimiz, 
bu gibi bir vaziyette derhal 
harekete geçerek kışlıyanları 
ahp başka bir buz parçası 
üzerine götürmek için hazır
dır. Benim kanaatime gelince, 
Papanin grubunu, bir senelik 
mesai devresinin hitamından 
evel, yani 1938 ilkbaharından 
mukaddem halen bulundukları 
bankizden alıp başka yere 
nakletmek İcab eylemiyecektir. 
-----------

B. Mussolini 
Berline ıitmigecek 

Roma, 30 (Radyo) - ltal
ya Başvekili B. Mussoliİıinin 
Berline giderek B. Hitlerle 
konuşacağı haberi teeyyüd et
memektedir. 

B. Mussolini, gerçi B. Hit· 
lere iadei ziyaret etmek isti· 
yor, fakat bunun tarihi he
nüz tesbit edilmiş değildir. 

Almanya haricindeki 
Almanların kongresi 

Berlin, 30 (Radyo) - Al· 
manya haricinde bulunan Al· 
man tebaaları, kendilerini Nu· 

renberg kongresinde temsil 
etmek için her taraftan mü· 
messil göndermişlerdir, bu mü· 
messiller, dün tezahüratla bir 

kongre akdetmişlerdir. Bu top· 
lantıda, Alman Hariciye Na
zın Von Nöyraht da hazır 

bulunmuş ve bir söylev vere· 
rek, Nazi partisinin, Alman 
milletinin vahdetini kC1rumata 
azmetmiş olduğunu beyan ey· 
lemiştir. 

hata işlemiş görünüyordu ve 
o hata yüzünden takım bil· 
bas.sa birinci devrede tam 
manasile bucaladı, durdu. An· 
cak oyunun bitmeıine 25 da
kika kala fazla enerji sarfede
rek rakib takımın yorpnlu· 
tundan istitade edebildi. 

Fransa Reisicumhura M. Lebrun Paris sergisinde, şimali 
Afrika müstemlelc.esinden gelmiş küçük bir 

Arap cücenin elini sıkıyor .. 
Bizim fuarda bu sene kırk - Nişanlım, iftihara değ· 

kızın nikihı yapılacak ve her mez mi diye sordu! 
kes eski zaman masallarında· Bu sırada diğer bir nişanlı, 
ki "kırk gün kırk gece,, dü· Lusyen koşarak ieliyor; endişe 
~ünlerin bir nevini görecek ve heyecanla: 
deniliyordu. Hayal kudreti da· - Ania, Klara nerede, bir 
ha geniş olanlar meşhur "kır türlü bulamıyorum( diye soru· 
gızler·kırk kızlar,, efsanesinin yor. 
canlandıralacağına inanıyor· - Nerede olacak canım, 
lardıl nerede şimdi çıkar gelir. . 

Ania, bebek kadın Lusyenı 
vicahen ve Klarayı gıyaben 
takdim ediyormuş gibi: 

Bizdeki "kırk kız düğünü,, 
henüz olmadı. Olacağı da 
meçhul.. Fakat Paris sergisin· 
de, iki erkek ve iki kadın 
-kırkın sıfırı olmamak şartile· 
dörtlü bir sevişme ve evlenme 
ihdas etmişlerdir! 

Bunlar kimlerdir? 
Paris belediyesi veya Paris 

sergi komitesi tarafından mı 
evlendiriliyorlar?. Hayır .. Yal· 
nız kim olduklarını Paris ga· 
zetelerinden naklettiğimiz şu 
yazıdan anlayacaksınız: 

Dört küçük hayalet, dört 
küçük insancık sevişmişler, 
nihayet evleniyorlar .. 

Dörtlerden birisi Lehistan· 
dan, diğeri Rusyadan gelmiş· 
tir. Biri lta lyan ıonuncuıu da 
Fransızdır. 1937 Pariı aerıi· 
sinin mukavva ve kumaştan 
yapılmış, mimaride meşhur 
•parmak çocuk,, tipinin müb· 
dii Svifin romanlarındaki iR· 
sancıklara uygun olan bina· 
farında biribirlerini tanımış· 
lardır. 

Ania henüz on yedi ya· 
şındadır; bütün ağırlığı 20 
libre ve boyu da 70 santi
metredir. Ania: 

- Ben F ranskoyu Pariste 
tanıdım, işte Pariste evleni· 
yoruz; kardeşim ebeveynime 
·haberiniz olsun, onlar benim 
gibi değil, normal boyda in· 
sanlardır!· yazdı, kendime fÖ· 
re bir koca buldutumu bil· 
diıdi; babam ve annem ev· 
lenmek müsaadesini verdiler. 
Ne kadar bahtiyanm, bilseniz) 
işte, işte F rancesko da reliyor. 

- Bunlar da bizim gibi 
evlenecekler ... 

Diyor. 
Gazeteci soruyor: 
- Ne zaman!. Bir tarih tes· 

bit edildi mi?. 
Lüsyenin yüzü buruşur gibi 

oluyor: 
- Kadınlarla iş görmek 

kabil midir?. Kimbilir ne gün 
evleneceğiz! 

Derken arkasından gevrek 
bir kahkaha duyuluyor ve ikinci 
bir bebek kadın gözüküyor, 
bu Klaradır. :,erginin bir anda 
evlenecek bu dört bebek ka· 
dın, bebek erk~tı, daha doğ· 
rusu bu dört cücesi l,ir araya 
toplanmııtı. 

Klara nişan:ısı Lusyene: 
- Ah koca kafalı .. Her za· 

man tereddüd, her zaman iti · 
matsızlık. Düğünümüzün günü. 

Diyor. Fakat sözünü bitire
miyor, Lusyen bir emrivaki 
vapmış olmak için: 

- Bugün için tesbit edil· 
miştir, değil mi? 

Diyor ... 

K üçük itildi 
Konferansı dUn toplandı 

Bükreş, 30 (Radyo) - Bu 
sabah B. Antonesko, Kami 1. 
Krofta ve B. Stoyadinoviç 
Sinayada teplanmışlar ve kü· 
çük itilafı alakadar eden mes· 
eleleri müzakereye başlamış· 
lardır. 

Bu konferansta ltalya ile 
olan münasebetler de tetkik 
edilecektir. 

mus dava ediyor 
F ransada, Par iste büyücüle· 

rin faaliyetine nihayet yok. 
Bir çoban .-\rdeşte büyücüle
rin nüfuzile esrarengiz bir şe· 
kilde öldürülmüş. Zabıta dört 
koldan faaliyette. Fakat ne 
büyücüleri ve ne de katili he· 
nüz meydana çıkarmış ·de
ğildir. 

Şimdi de Betule adh bir 
adam zabıtayı işgal etmektedir. 
Bu adam Senegalli ve Zombi 
adını taşıyan din veya m~z
hebinin en büyük ruhani rei
sidir. 

Betulc hazretleri, Paris se-r
gis i sahasınde Faler sokağın
da zencilere mahsus küçiik 
dükkanlardan birisinde bulun· 
maktadır. 

Bulunduğu dükkanda, Be
tule şu levha ile miifteri ve 
alakadarlara tavsiye edilmek· 
tedir. 

.. Kral zade Zombi mezhebi· 
nin en yüksek ruhani reisi, si· 
hirbaz Betule herşeye muktee 
dirdir; bütün endişe ve sakın· 
talardan sizi kurtaracak yeri
ne adamdır; ve size muvaffa
kiyet, aşk ve para sahibi ol
mak kudretini bahşeder.,, 

Betulenin bulundutu dük· 
kiıun bir de iç tarafı vard11. 
İşte bu iç tarafın kapısı önüde 
29 yaşlannda bir genç kadın 
geçen gün bayilk bir gürül
tü çıkarmıştır. Bu kadın he· 
men sergi zabıta komiserli· 
ğine götürülmüştür. 

Adı An Lejön olan bu lca· 
dm Monmparmaside bir dok
torun famdöşamberidir. 

Sihirbaz Betule ile asistanı 
Bay Raymon Leturmör tara· 
fında büyülenerek uyutuldutu 
ve ırzına geçildiğini iddia et· 
miştir. 

Bayan An bu iddiasanı bir· 
de doktor raporile tevsik et· 
mektedir. • 

Rapor, genç lcadıam IOD 

24 saat içinde, alda ve hayale 
gelmiyecek şekillerde ,ehvet 
ihtiraslarına ku. ban edilditini 
röstermektedir. 

Bayan gazeteci1ere: 
- içeri giriyotken boynu· 

ma doksanlık bir tesbib ge
çirdiler. Kendimde bir mtarlık 
hissettim. Kendime gelditiar 
vakit bu dükkanın iç tanfın· 
da oldupmu gördüm, beni 
tabii ve gayri tabii şekilde 
berbad etmiıler. Çıplak bir 
halde idim. 

Demiştir. 

Betulenin hemıiresi de ayni 
gazetecilere: 

- Kardeşim evli Ye 12 y .. 
şında bir çocuk aahibididir. 
KardCfİID, tanıdapn erkeklerin 
en afif ve namualuaudur.ı S. 
negal ziraat liDcliU. reisidir. 
Böyle çirlsin bir hareket 

k ..a.....a • • • ..1-A:U:. benim ar""'Pmm lfl u-.-
ve olamaz!,, Demiftir. 

Diyor. Francesko; damad 
da bayan gelinden farkla de
ğil, yanında durduğu vakit 
boyları müsavi. Maamafih 
Francesko, horos gibi böbür· 
len erek: 

Sergi polia komiaerliii ba 
hadiseyi inceden inceye tetki
ke başlamııbr. 

r ' .-Kitapçı Hüaeyin Maltecı /apanyollar 

- Benim boyum Aniadan 
tam iki santimetre daha uzun· 
durl. 

Diyor! Ve müıtakbel bayat 
ortatına da bakarak ilave 
ediyor: 

Avni Paris, 30 ( Radyo ) - Ba· 
yondan bildiriliyor: Her U..ndau eaki ldtablar, ga• 

sete, mecmaa Ye romaalar ahmr 
.,. lalıbr. Soralacalı: ıHllere veri· 
lecelı: cenblar için Üb lı:urutlulı: 
pul lı:onalmaeı llmmdır. Hariçtoa 
liparit kabul olDDm • 

~· kitap e.t BiMrönl 
...... 4°6 

ihtiyar, kadın ve çocuk ol· 
mak üzere binlerce yaralı lı
panyol buraya iltica etmitler· 
dir. Bunlar; bugün hususi 
trenler ile Şerberre sevk edil· 
mitlerdir. Buradan Katalonya-
7a gideceklerdir. 

' Ber· 
la ya· 

sinde 

evvel 

-
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Dışarıda kıyamet kopuyordu. Doka 
ise şarabın tesirile sızmış uyuyordu ----{il 

Hele kayıkçıların, gemicile
rin ve diğer deniz esnaf ımn 
arasında, ou hadiseye azami 
büyük bir ehemmiyet verili
yordu. Onlar, her kahraman
lığı kendi meslekleri erbaoına 
atfetmeği sevdikleri için: 

- Bu, muhakkak bir korsan 
işidir -diyorlardı- hem de Ve· 
nedik koraanı, Dokanın sara· 
yına kadar girip bir kızı ka
çırabilecek olan ancak o kor
sandır. 

Doka bir takım gürültülerle - Ne dedin hayvani.. Ne 
kendine geldi Kanlanmış, şiş· dedin eşşek? 
miş gözlerini ellerinin tersi ile Herifin gırtlağını sıkıyordu. 
oğuşturdu ve etrafına bakındı: Fakat aklı başına gelir gibi 
Güneş yükseleli epeyce ol· oldu ve bıraktı. 

muştu. Esnedi, gerindi. - Evet, haşmetpenah, yok, 
- Bu hayvan herifler, oda· hiçbir yerde yok .. 

mm önünde ne dolaşıyorlar? Vaziyeti artık biraz itidalle 
Diyerek doğruldu ve kapıyı muhakeme etmekten başka 

açınca, saray muhafızlanndan çare yoktu. içeriye girdi. Ce
üç zabitle bazı hizmetçileri, ketini giydi. Ve derhal saray 
sabsarı çehrelerle, korkak, bit- muhafızını çağırttı. Aldığı ma· 
kin bir vaziyette karıısında liımat, çok fena idi. Kiyara, 

Yani, keseri kendi 
nna zontuyorlardı. 

tarafla- gördü: esrarengiz şekilde uçup git· 

Bütün şehir zabıta kuvveti 
faaliyete geçmişti. Denizde 
sandallar dolaşıyordu. Donan· 
ma, her ihtimale karşı açıkta 
hazır bulunmak emrini al· 
mıştı. 

Asıl kıyamet, Dokanın ka
fasında kopuyordu. 

Doka, daha akşam çöker 
çökmez, kendisine mükemmel 
bir içki sofrası kurdurmuştu. 
Fakat içkinin bir kısmını da 
kendi ellerile hazırlamıştı. Çün· 
kü o gcceyarısı, senelerden· 
beri ruhunu yakan ateşi sön· 
dürecek olan kadın gelecekti. 
En dilber bir Yunan kadınını 
kollıarı arasına alacak, onunla 
başbaşa mesud saatler geçi· 
recekti. 

Bu hayalin lezzeti, Dokayı, 
şaraptan çok evel sarhoş et· 
mişti. ikide bir koltuğundan 
kalkıyor, pencereye giderek 
yıldızları seyrediyor, mesud 
bir ruhla, ıslık çalıyordu. 

Doka sanki gençleşmişti. 
- Saatler geçmiyor; 

- Ne var, kediler gibi ne mişti. Kapı, bahçe nöbetçileri 
bağnşıyor, ne bekliyorsunuz tamamile ademi malumat be· 
burada? Söylesenize! yan ediyorlardı. Gece, ne gi· 

Nihayet biri cevab verdi: ren olmuştu. Ne de çıkan? 
- Muhterem Doka hazret· Doka küplere biniyordu: 

leri.. Prenses Kiyarayı anyor- - Peki, ne oldu, diye ba-
duk... ğırıyordu, uçmadı yal. Uçu· 

- Prensesi mi?. Ne yapa· rulmadı ya?. 
caktınız onu? Eğer bir işi O dakikaya kadar iriniyi 
varsa onu buradan tını arıya· hiç düşünmemişti. Birdenbire 
caksınız, odasından mı? onu hatırladı ve sapsan ke

- Odasına baktık Haş· sildi. Acaba, bu tegayyüb ha
disesinin irini ile münasebeti 
var mıydı? 

metpenah ... 
- Yok mu?. Bahçeye bak

madınız mı? 
Doka, hala vaziyeti kavn· 

yamamıştı. Cevap beklemeden 
kapıyı kapamak üzere idi ki, 
ilk defa söze başlayan, ne 
olursa olsun hakikati anlatmı-
ya karar vermiş gibi atıldı: 

- Yok haşmetmeab, hiç, 
hiçbir yerde yok.. Hatta ken· 
di sarayında da yok.. Vene· 
diğin hiçbir yerinde yok .. 

Doka, sırtına bıçak saplan
mış gibi sendeledi. Birdenbire 
gözleri büyüdü. Korkunç bir 
düşüncenin hücumu ile sinir· 
lenerek, geriye döndü ve söz 
söyliyen muhafızın üstüne 
atıldı: 

Yunan gazeteleri: 

Karşısında mühim bir me· 
sele daha canlanıyor, demekti. 
irini, söz verdiği halde gel· 
memişti. Sonra, nöbetçilerin 
ifadesine göre, gece saraydan 
kimse çıkmamıştı. Şu halde 
kaybolan bir değil, iki kişi idi. 

irini masum mu idi. o da 
Kiyaranın meçhul karar ve 
akıbetine mi sürüklenmişti? .. 
Yoksa, rolü oynıyan ve tuzağı 
ören bizzat irini mi idi?. 

Bu meseleyi ve bu düşün
cesini kimseye açamazdı. Çün· 
kü kendi foyası meydana çı· 

kacaktı, bu düğümü, kendi 
başına çözmeğe mecburdu. 

- Sona ""' -

Tahtelbahirler mes'elesi 
için neler yazıyorlar? 

-----.......----- ----------

1 
lzmir ikinci icra Memur· 

lluğundan: 
Bay Adnanm Emlak ve Ey

tam Bankasından taksitle satın 
aldığı gayri menkulden müte· 
vellit borç için bankaya ipotek 
eylediği Karşıyakada Osman 
Zade mahallellinde Reşadiye 
caddesinde 32 eski 34 yeni 
kapı numaralı kapıdan içeri 
girilince bir miktar taşlık ve 
karşıda yan yana iki oda ve 
solda bir oda ve bir kaç ba· 
samak merdivenle çıkılınca 
bir küçük sandık odası vardır. 
Taşlıktan tekrar inilince soka· 
ğa çıkar ufak demir kapu ve 
kapının yanında bir oda ve 
bir bahçeye nazır ayrı ayrı bir 
oda ve bir matbah ve bir he· 
la ve yanında hamamı vardır. 

Küçük Harika! 
Büyük kolaylık! 

Çamura - Çukura - /(azaga 
karşı sigorta 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR 
Ceb fenerleri 

Türkiye umumi satış hakkı: lsmail Ömer /şçen 
Galata Haıaççı sokak No. S 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav
•'Onu karfısında 

Manisa vilayetinden: 
1 - Yeni inşa edilmekte olan memleket hastanesi için 

Bahçe kapusundan bahçeye (895) lira muhammen kıymette on altı kalem tabak, kise, 
çıkılınca, solda tuğla ile ya· fincan, sürahi, su bardağı, tuzluk, tepsi, çatal, kaşık, bıçak 
pılmış bir odunluk ve su tu- kepçe gibi mutfak malzemesi açık eksiltme suretile satın alı· 
lumbası ve hane dahilinde nacaktır. 
Yamanlar suyu ve elektrik 2 - Bu malzemenin nümuneleri ve evsafına ait şartları 
tesisatı ve 15 metre uzunlu· daimi encümende görülebilir. 
luğundan 3 buçuk metre ge· 3 - ihale 16-9-1937 Perşembe günü saat on buçukta 
nişliğinde bahçesi mevcut olup vilayt daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
işbu hanenin kıymeti ehli vu· 4 - Muvakkat teminat (67) lira 13 kuruştur. 
kufça 2000 lira olarak tesbit ilan olunur. 31 4 9 14 

olunmuştur. Mezkur evin mülki- Manisa vilayetinden: 
kiycti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 1 - Yeni inşa enilmekte olan memleket hastanesi ıçın 
Bankası kanunu mucibince bir nümunesi mevcut bezden muhtelif boyda (800) parça don ve 
def'aya mahsus olmak şartile gömlek, (300) adet nevresim, (300) adet çarşaf, ( 96 ) adet 
artırması 8 / lO / 937 Cuma gömlek yaptırılacak ve (100) adet muşamma bezi, (200) metre 

sargılık ve (96) metre komreslik bez alınacaktır. (7054) metre 
günü saat 14 de icra dairemiz bezden imal edilecek olan bu levazımın imaliyesi ile birlikte 
içinde yapılmak üzere 30 gün muhmman kıymeti (2064) liradır. 
müddetle aatılığa konuldu. 2 - Bez nümunesi ve imal şartlan vilayet daimi encüme· 

Bu artırma neticesinde satış ninden görülebilir ve öğrenilebilir. 
bedeli her ne olursa olsun 3 - ihalesi 1~9-1937 Perşembe günü saat on buçukta 
borcun ödenmesi tarihi 2280 vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
numarala kanunun mer'iyete 4 - Muvakkt teminat (154) lira 80 kuruştur. 
girdiği tarihten sonraya müsa· ilan olunur. 31 4 9 14 

dif olması hasebile kıymetine Manisa vilayetinden: 
bakılmayarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 1 - Yeni inşa edilmekte olan memleket hastanesi için 
Satış 844 numaralı Emlak ve kılıfı ile birlikte beheri (13) lira 95 kuruş kıymetinde ( 100) 
Eytam Bankası kanunu hü- adet yün yatak ile yine kılıfı ile birlikte beheri ( 204 ) kuruı 
kümlerine göre yapılacağından kıymetinde 200 adet yün yastık açık eksiltme suretiyle satın 
ikinci artırma yoktur. Satış alınacaktır. " 
peşin para ile olup müşteri· 2 - Kılıf nümunesi ve diğer şartlan Daimi encümen kale-
den yalnız yüzde iki buçuk minde görülebilir. ve öğrenilebilir. 
delliliye masrafı alınır. 3 - ihalesi 16-9-1937 Pel'fembe günü saat on buçukta 

ipotek sahibi alacaklılarla vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
diğer alakadarların ve irtifak 4 - Muvakkat teminat (135) lira 08 knruştur. 
hakkı sahiplerinin gayri men- 31 4 9 14 

Ku··ıtür· Lı·sesı· Mu·· du··rıu·•guv ··nden kul üzerindeki haklarını husu-
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden Kız ve erkek öğretmenlere 
itibaren yirmi gün içinde ev· (Fuar) münasebetile lzmire gelecek kız ve erkek ötretmen-
rakı müsbitelerile birlikte me· ler (Kültür Lisesi) yatı dairelerinden istifade edebilirler. 

muriyetimize bildirmeleri icab lzmir ikinci laa Memurlu· kul üzerindeki haklarını buau-

eder. ğundan: 2987 ~iyi~ faiz v~ ma~r~a d~ir. olan 
Aksi halde haklarf tapu si· Remzinin Emlak ve Eytam ıddıalarını ışbu ılan tanhmden 

cilince malum olmadıkça pay· Bankasından taksitle satın al· itibare~ Yİ!mİ ~n . iç!nde ev· 
laşmadan hariç kalırlar. 27-9-937 dığı gayri menkulünden müte· rakı. m~s~ıteler.de. bırlıkt~ _me· 
tarihinden itibaren şartname vellit borç için bankaya ipo· murıyetımıze bıldırmelerı ıcab 

· tek eylediği Karşıyaka Donan· eder. . . 
sesı.. Yunan gazetelerinin birçok· teki faaliyetlerini hatırlatan herkese açıktır. Talip olanla- macı mahallesı'nde Çoraklı . _Aksı halde baklan tapu sı· 

Diye mırıldanıyordu.. Hal
buki saat, bildiğimiz saatti 
ve bittabi gelib geçiyordu. 
Hatırına hiç bir tereddüt bile 
gelmiyordu. Nihayet işte, aşk 
ve vuslat saati gelmişti. Sara· 
ya derin bir seuizlik çökmüş
tü. Kalbi çarpa çarpa bekli
yordu. Doka, sade kulak ke· 
silmişti. Koridordan ayale ses· 
leri bekliyordu. Fakat nafile; 
beklediği ses gelmiyordu. Ne 
bir kadın kokusu, ne bir ipekli 
rob hı11rtısı, ne de bir ayak 

Vradini, denizci devletlerin ted
bir almalan lazımdır, diyor .. 

Saate bakb. Şimdi de ter· 
ları, ispanya vapurlarının tor- bu harekata karşı, denizci rın yüzde yedibuçuk teminat sokağında eski 64 yeni 76 cılınce mal6m olmadıkça pay· siae olarak, vakit çabuk ge-
pillenmesile meşgul olarak bu devletlerin tedbir almalan akçası veya milli bir banka sayılı ve ada 51 parsel 5 sayılı laşmadan hanç kalırlar. 2719 937 çiyordu ve hali kimse görün· 
hususta yazdıkları lakonik fık· 13.zımgeldiğioi tebarüz ettir· itibar mektubu ve 37/2182 ve 50 lira kıymetindeki arsa· tarihinden itibaren şartname 

müyordu. ralarda bu gidişin tehlikeli mektedir. dosya numarasile İkinci icra nın mülkiyeti açık arttırma herkese açıktır. Talip olanla· 
Saat bir olmuştu. Bir bu- ı E d d" b '-

hadiselere meydan vereceğini J - memurluğuna müracaatları ilan suretile ve 844 numara ı m· nn yüz e ye ı uçuııt teminat 
Çuk, iki olmuştu. Ne gelen • rr k E B k k k · 'il"' b" ba k tebarüz ettirmektedirler. "Ça· zmır ı ramvay Ve olunur. H. iş. No. 581 2986 la ve ytam an ası anunu a çesı veya mı 1 ır n a 
9fdı, ne de gideni. Hayal d El kt •k ş· k • d •------- - • - mucibince bir bef'aya mahsus itibar mektubu ve 37/1934 1 d nakkale,. başlıi'i-ı altın a yaz· e rı ır etın en 
inkisarı başlamıştı. çin e ev· 

6 J numaralı Darağaç mınta- olmak cartile artırması 8/ 10/937 dosya numarasile ikinci icra 
S dığı başmakalede diyor ki: E l"'l 1937 d y 

veli derin bir acı duydu. on· I Y u ayın a cereya· kasında Cuma günü saat ı 4 de ic- memurluğuna müracaatları ilin 
• ngiltere hükUıneti meçhul ., da ·· t ·ı f 

ra hiddeti ayağa kalktı. Oda- tabtelbahirlere ateş açılmasını nın aşagı gos erı en mmta· il numaralı Tepecik mınta· ra dairemiz içinde yapılmak olunur. H. ş. No. 502 2987 
mn içı"nde, sinırli sinirli, yarı ka ve günlerde kesilebileceği k••ında 30 .. -dd l 1 r 

emrederken, bunların Sala· - üzere gun mu et e satı ı· c·· H k. • 
deli gibi ~yordu. manka hükumetine ait olma· sayın mü,şterilerimizce bilin· ili numaralı Alsancak mm- ğa konunldu. OZ e_ımı 

- Al..1_-.. ... :_ homurda· mek üzere ilin olunur : takasında Bu artırma neticesinde sab• Mı.tat Orel .... .gı,,_ dıklarını düşünmüştür. Tür- E y 

myordu· beni aldatlt ve gel· kiye hükümeti de acil tedbir· 5 ve 19 yliil 1937 par.ar· iV numaralı Basmane mm· bedeli her ne oluraa olsun 
d . y •- b · 1 b 1 k ları saat 7 den 17 ye kadar: takasmda borcun ödemesi tarihi 2280 me ı... aza•, en IR ne ler a mış ve oğaz arın apa· 

ümidlere kapılmıştım.. tılması bile mevzubahs olmuş· V numaralı Çarıı mıntaka· lX numaralı Eşrefpaşa mm· numaralı kanunun mer'iyete 

B h l' d d sın da takasında girdiği tarihten sonraya müsa· 
Biliyordu ki, artık gözlerine tur. u ava ı e olaşan va· X numaralı Konak mınta· XV numaralı Kültürpark dif olması hasebile kıymetine 

uyku girmeyecekti. Hemen purlann çoğu Yunanistana ait kasında bakılmayarak en çok artıranın 
şerap şişelerinden birini daha bulunduğundan, torpilleme işi XI ve XIV Gazi Bulva· mıntakasında üzerine ihalesi yepılacaktır. 
açtı: ve boğazlann kapanması, biıi rında Karşıyaka mıntakasında Satış 844 numaralı Emlak ve 

- Sarhoş olup sızmahyım; alakadar etmektedir. Binaen· AVI Gümrük mıntakasında Turan 11 Eytam Bankası kanunu hü· 
Diyerek yuAarlamağa baş· aleyh Çanakkale önündeki Xll Mezarlıkbaşı mıntaka- Bayraklı 11 kümlerine göre yapılacağından 

ladı. Biraı sonra artık körkü· hadiselerin, seyrüsefer serbe.t· sında Bornova ,, ikinci artırma yoktur. Satış 
tüle vaziyete gelmişti . Pis pis liğine zararla olmamasını te- Vl·VIl-VIll ve Xlll Tram- Buca • peşin para ile olup müşteridaa• 
küfrediyordu. Ceketini ,zor menni ve ümit ederiz. 11 vay caddesi ve mücavir so· Şebeke ameliyab dolayıaile yalnız yüzde iki buçuk delli-
çıkarabildi ve bir balta ile Vradini de bu meseleyi de· kaklarda. cseyanın 31-& 1937 de saat liye masrafı alınır. 
yuvarlanmış ağaç kütüğü gibi nizcilik ve seyrüsefer serbest· 12 ve 26 Eylül 1927 pa· 7 dea 11 ye kadar Bucada ipotek sahibi alacaldılaıla 
karyolasının üstüne düştü, sı· liği bakımından tahlil ederek zarlan 1Ut 7 den ı 7 ye keaileceti sayın abonelerimiz· diter alakadarların ve itifak 

__ ...._ __ ,;_ ___ ~--~~~..J...._..U.. __ _._.~...J.L-L:·U-....:._;:-_ıL---.Lıı.......;ı.........__~--~~~:__~ea...hilimıııelı:.....ii:ze:ıe..illaa..:alıımııır...L_hıkkı 1ahi lerinin me.1-

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: ôtleden evci 
saat 10· 12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollıı 

Cilt ve TenaaUI haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

T r.lefon : 3479 



/~mir Komutanlıfı ildnları 
lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 

Cinsi Mikdarı fiati Tutarı Teminatı ihalesi Nereye ait 
Kilo Kuruş Lira kuruş Lira kuruş Sa. olduğu 

Makarna 62000 23 14260 00 1070 00 16/9/937 16 Çanakkale 

" 8100 23 1863 00 140 00 16/9/937 16 Gelibolu 
Kuru fasulya 45600 15 6840 00 513 00 16191937 16 Çanakkale 

45600 15 6840 00 513 00 16/9/937 11 " 
ı 1400 15 1710 00 129 00 16191937 11 Galibolu " " 

ihale şekilleri 

Kapalı zarf usulile 
Açık pazarlık ile 
Kapalı zarf usulile 

" " " 
Açık pazarlık usulile 

" " 1 _ Cinsi, rnikdarı, muhammen tutarı, teminatı, ihale tarih ve saati, nereye ait olduğu ve ihale şekilleri, yukarıda yazıl-
dığı veçhi le, makarna kuru. fasulye a~·rı·· ay~ı. şartnamelerle Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ah· 
nacaktır ~artnameleri komısyonda gorulebalır. 

2 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
3 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ınaddderindc.· yazılı bclgderlc kmiııat makbuz veya banka nı~ktuplan 

ve teklifnameleri ile beraber kapalı zarfo girecekler ihalt: saatl~rindeıı bir saat evvel ve açık eksiltmeye girecekler 
ihale saatlerinde Çanakkale Müstahkem Mevki satın alma komisyonuna müracaatları. 31 5 10 15 

- İzmir Mst. Mv. sa. al. ko. reisliğinden: ı küçük düğme, üç milyon kemik büyük düğme, yetmiş bin 
1 _ lzmir Müstahaem mevki meı kez kıtaatı ihtiyacı için kemik çeket düğmesi 10 191 931 cuma günü saat on beş 

2 
3 

kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve 23/8/937 pazar- otuzda lstanbulda Tophanede levazım amirliği satın alma ko· 
tesi günü saat 17 de ihalesi yapılacak olan (788) ton misyounda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
linyit maden kömürüne istekli çıkmadığmdan 2490 Hepsinin tahmin bedeli on sekiz bin kırk lira otuz kuruştur. 
sayılı kanunun 4~. ıncı maddesine göre bir .. ay .içind~ ilk teminatı bin üçyüz elli üç lira iki kuruştur. Şartname ve 
intac edilmek uzere pazarlığa dökiilmuş ıhalesı nümuneleri komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı ka· 
] 119/937 cumartesi günü saat 11 de kışlada satın nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber 
alma komisyonunda yapılacaktır. teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evvel komisyona 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. vermeleri. 24 31 3 7 2941 
Muhammen bedeli (7880) lirn muvakkat terrnatı 491 İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
liradır. • 1 - Deniz komutanlığı ilitiyacı için (700) kilo koyun eti 

4 - · isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır . (5200) kilo sığır eti (800) kilo kuzu açık eksiltme ile 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· alınacaktır. ihalesi 6/9/937 Paurtesi günü saat 16,30 da 

]erinde yazılı belgelerle tenıınat makbuz veya banka kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
mektuplariyle birlikte ihale saatinde satın alma ko· 2 - Muhammen bedeli (1747) lira olub teminatı (131) lira 
misyonuna müracaatları. 25 31 5 10 2956 50 kuruştur. 

17.mİr Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görül~bilir. 
idareleri lstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesnt için 4 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol-

60 altmış ton toz şeker 13/9/937 Pazartesi giinü saat 15,30 da ması lazımdır. 
Tophanede istan?ul L~vazım amirliği satın alına komisyonunda 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
kapalı zarfla eksıltmesı yapılacaktır . Tahmin bedelı 16020 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla ihale saatinde kış· 
liradır. ilk teminatı 1201 lira 50 kuruştur. Şartname ve numu· lada satın alma komisyonuna müracaatları. 

• nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 21 26 31 5 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ber.aber teklif lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
rnektuplarını ıhale saatından bir saat evvel komısyona ver- 1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 7 5 kuruş olan 300000 
rneleri. 27 31 5 10 2988 ila 350000 metre ve bir metresine tahmin edilen fiati 

-- 1 K M K Sat Al K R d 75 kuruş olan 100000 ila 150000 metre portatif ça-zmir st. v. · · . o. s. n en: 
. 1 _ Çatalcada gös~erile~ek mahalde bir pavyon için ihale dırlık bezler ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

günü teklif edılen liat komisyonca pahalı görüldü· 2 Birincinin şartnamesi 1313 ve ikincinin şartnamesini 
günden ihalesi tekr~r kapalı zarfla 13-EYL.1937 Pa· 563 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin 

fzmir Müstahkem mevki satrn alma komısyommdan: 
1 - Bergama kıtaatı için 13500 kilo patates açık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 
2 Malın tahmin bedeli 1215 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 - ihale 18 Eylul 937 cumartesi günü saat 10 da Ber· 

gamada askeri satrn alma komisyuııu binasında ya-
pılacaktır. 

5 Patates evsafilc teslim mahal ve şartları şartnamesinde 
yazılıdır. 

6 - istekliler muvakkai teminatlarını ihale :saatından evvel 
_._Bergama Maliye veznesine teslim edecektir. _ 

7 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için pazartesi, çar· 
şamba ve cumartesi ~ünleri komisyonun açık olduğu 
illn olunut'. 31 4 9 14 2958 

k~10~· 

DE: edYLEı 
• ../•VINMli:K 

• 1/TE:laJE:N 

YEili WALLAI 
PAZARLARINDAN AL 

zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen ke· her gün komisyona gelmeleri. 
eli (3042~'Ura 64 kururştur, Şartname~ he~ 3 B~incinin ilk teminatı 1425 ve ikincisinin ilk teminatı ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

6375 liradır. D 1 t D • )) d 
den ~~Yel komisyonda görülebilir. fsteklile~in 4 _ lOOOOO ili 350000 metrenin ihalesi 24·Eylul·937 cu· eV e emıryo &rlD 80: 

lira~ık teminat makbuz veya mektuplarıle f 
ma günü saat 11 de ve 100000 ili 150000 metrelik Muhammen bedelleri ile bulund•Jkları yer, miktar ve vası · 

2490 sayılı unun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı bezin ihalesi ayni gün aat 15 tedir. ları aşa"'ıda yazılı balastlara talip zuhur etmediğinden dolayı 
vesikalarile beraber ihaleden en az bir saat evveline l5 
kadar teklif mektublarını Fındıklıda satın alma komis· 5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 14/9/937 salı günü hizalarında yazılı saatlerde yeniden kapalı 

3 cü add 1 · d l 'k l ·ık t · ti ·ı zarf usulile Balıkesirde 3 üncü işletme binasında satın ahna-
yonuna vermeleri. 2l 26 31 5 m e erın e yazı ı vesı a arı ı emına arı ı e 

birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından en az caktır. 
lzmir müstahken Mevki satın alma komisyonundan: bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı mu· 

1 - Tayyare alayı inşaat heyeti ihtiyacı için tesviye aleti meleri. 26 31 10 23 2977 vakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi 
pazarlık suretile alınacaktır. ihalesi 1-9·937 Çarşamba İzmir Mustakcm Mevki satın alma komisyonundan: gazetenin 117/937 gün 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş 
günü saat 16.30 da yaplacaktır. Şartname hergün ko· 1 _ Her bir kilosuna tahmin edılen fiatı yüz seksen kuruş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
misyonda görülebilirr olan 60000 altmış bin ili 80000 seksen bin kilo gün Muradiye için saat 14.30 ve Sığırcı civarındaki balastlar 

2 - Muhammen tutarı 996 liradır. Teminatı 75 liradır. sarı saburtlu kösele kapalı zarfla alınacaktır. için saat 15.30 a kadar komisyon reisliAine vermeleri lazımdır. 
3 - Pazarlığa iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı ol- 2 Şartnamesini 720 kuruşa~almak ve örneklerini görmek Şartnameler Balıkesirde 3 üncü işletme müdürlüğünde ve 

ması şarttır. istiyenlcrin hergün komisyona gelmeleri. Muradiye Sığırcı istasyonlarında parasız dağıtılmaktadır. 
4 - isteklilerin 3490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 3 ilk teminat mektubu 8450 sekiz bin dört yüz elli Muham- Muvak-

lcrinde yazılı vesikalar ile teminat makbuz veya banka liradır. Balastın men icat te-

mektuplarile birlikte lımir kışlada satın alma komis- 4 lhelesi 15 Eylul 937 çarşamba günü •aat 11 dedir. bulundu· Kilometre Cinsi Miktarı bedeli minat ihale 
yonuna müracaatları. 17 22 27 31 2848 5 Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve tu yer M.3 Lira Lira saatı 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. reisliğinden: 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları Muradiye 41-50 Toplama 6000 8880 666 15.30 
1 _ Bir metresine .tahmin edi!en fiatı 36,5 kuruş olan 200 ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir kırma 

bin ila 250 bın metre mmder kılıfı bez ile bir kilo· saat evel M.M;V. satın alma komisyonuna vermeleri. Sığırcı 328-330 Ocak 6000 7800 sss 16.30 
suna tahmin edilen fiatı 160 kuruş olan 30 bin ila 40 29 31 S 12 3015 
bin beşyüz pamuk çorap ipliği kapalı zarfla ayrı ayrı lzmir Müstahkem mevki satan alma komisyonundan: 
alınacaktır. 1 - Bergama kıtaatı için 250,000 kilo odun açık ekııltme 

2 - Minder kılıfhk bezin şartnamesi~.i 436 ve ipliğin şart- usulile satın alınacaktır. 
namesini 324 kuruşa almak ve orneklerini görmek is· 2 Malın tahmin bedeli 3750 lirad1r. 
tiyenle.-in her gün komisyona gelmeleri. 3 Muvakkat teminatı 281 lira 25 kuruştur. 

3 - Minder kıhflık bezin il~ teminatı 5812,5 lira ye ipli· 4 İhale 18 Eylul 'J37 cumartesi günü saat 9 da Berga· 
tin ilk teminata 4490 hradır. mada askeri satın alma komisyon binasında yapıla· 
Minder kılıflık bezin. ibal~ıi 10/9/937 cuma günü saat caktır. 
on birde ve ipliğin ıbalesı 10/9/937 cuma günü saat 5 - Odun evsafile teslim mahal ve şartlan şartnamede 
15 tedir. yazılıdır. 

Münakasatan gireceklerin 2490. sayılı . kanunun 2 ve 6 - isteklilerin muvakkat teminatlarını ihale saatinden 
3 üncü maddelerinde yazılı vesıkaları ıle teminatları evvel Bergama Maliye veznesine teslim edecektir. 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlanndan en 7 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için pazartesi, çar-
az bir saat rvvel M. M. V. Satın alma komisyonuna şamba ve cumartesi günleri komisyonun açık olduğu 
vermeleri. 25 31 5 8 2957 ilan olunur. 31 4 9 14 2961 

5 

lzmir Müıtahkmem Mevki satın alma komisyonundan: lzmir Müstahkem mevki satın alma komiıyonundan: 
1 - Kütahyada yaptırılacak meydan tesviye işinin ihale 1 - Bergama kıtaatı için 5500 kilo kuru sotan açık ek-

günü istekli çıkmadıtından yeniden kapalı zarfla ek· siltme usulile satın alınacaktır. 
ıiltmeye konulmuştur. 2 - Malın tahmin bedeli 220 liradır. 

2 - Keşif bedeli 61795 lira 99 kuruştur. 3 ...:_ Muvakkat teminatı 16 lira SO kuruştur. 
3 - eksiltmesi 7 Eylül 937 Salı &\inÜ saat 15 dedir. 4 - ihale 18 Eylül 937 cumartesi günü saat 11 de Ber-
4 - Şartname keşif ve projeleri 309 kuruşa M. M. satın ıama askeri satın alma komisyonun binasında yapı· 

alma komisyonundan satın alınır. lacakıtr. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı S Kuru aotan evsafile teslim mahal ve şartlan şartna-

kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin F. fıkrasında yazılı mesinde yazıltdır. 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 6 lst kl·ı kk ı h ı ı c ı er muva at taminat arını i a e saatından evve 
behemehal bir saat evci M. M. V. satın alma komiı· Bergama Maliye ve-zneıine teslim edecektir. 

......_ yonuna vermeleri. 21 26 31 5 2890 7 Evsaf ve teraitini bilmek iıtiyenler için pazartesi, çar· 
lzmir Mıt. Mv. K. sat. al. ko. u. den: pmba ye cumartesi ıünleri komiıyonun açık oldut1ı1 
Askeri oku11ar için iki milyon dörtyüz yedi bin kemik ilin olunur. 31 4 9 14 2963 

balastı 27-31·4-8 (2967) 

lzmir Ticaret Lisesi direktör
lüğünden: 300~ 

1 - Orta okul mezunlarına. 
Teşkilatımız tamamlanarak Orta okul mezununlannın da 

Lise kısmımıza kayt ve kabulüne başlanmıştır. 
2 - Devlet ve ticaret evleri memurlarına. 
Akşam Ticaret okulu kısmında yapılan tadilat üzerine ak

şamları, ayrıca muhasebe, ticari hesap, muhaberat, daktilografi 
ve ecnebi lisanı kursları açılmıştır. 

Kayt ve kabul için her gün 9 dan 12 ye kadar Ticaret 
Lia si direktörlü - ne müracaat edilmesi ilin olunur. 28 31 3 

ayri menkul em· 
vali işletme türk li-
mited şirketinden 

Şirket sermayesinin 140 bin lirdan 40 bin liraya tenkisi 
hakkındaki heyeti umumiyece mültehaz karar, lzmir sicili ti
caret memurluğunca sicili ticaretin 2057 numarasına kayt ve 
tescil ve 13 Ağustos 1937 cuma günü intişar eden ANADOLU 
gazeteıile de ilin edilmişti. 

Ticaret kanununun 396 mcı maddesi mucibince işbu karar· 
dan malumat huıulile esbabı matlubun alacaklarını kayıt 
ettirmek: üzere şirkete müracaatları lüzumu ilan olunur. 

25 28 31 



Fratelli Sperco'ıPu-rı·en Şahap Teairi tabii, eı•iz bir m'/J.ahildir. O kadar zarar•ısdır ki gebelere, kalp, böb 
1 r A t relıleri rahataız olanlara bile Dohtorlar bunu tav•İ.l'e ederler. 
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KUMPANYASI = u . A • ı = 

"HERMES" vapuru 31-8 =: CUZ, taze Ve temiz tl&Ç Çeşıd erİ 5 

37 de gelip BURGAS, VAR- - = 
NA ve KôSTENCE limanları 1 Ba,durak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
için yük alacaktır. 

•MEROPE" vapuru 5.9.37 = 
de ROTTERDAM, AMSTER· -
DAM ve HAMBURG liman· -

:7n·~E~~~~~i~~,~~~: '=Sıhhat Eczahanesı· 
TERDAM ve HAMBURG lı· = = - -
manları için yük alacaktır. ~ = 

SVENSKA ORIENT ~ nde bulunur. 
LINIEN - . = 

,, GD YNIA,, motörü 2-9 da , • 1111111111111111111111111il1111111111111 il l l l l lll lll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111 il. 
ROTTERDAM, HAMBURG V. N. - Dahiliye Mütehassısı - - Kapalı zarf usulile eksilt-
DANzıG, GDYNIA, BAL TIK W F H VAN 
ve DANMARK limanlarına • • • - Doktor me ilanı 
h~~~:.~~;~ motörü17- Der ZEE& co. Ceıaı Yarkın 
9 da ROTTERDAM, HAM- DEUTSCHE LEVANTE Çal kazası belediye reis-
BURG, DANZIG, GDYNIA, LlNIE lzmir ·Memleket hastanesi dabili hastalıklar seririyyat şefi ı•" • d 
NORVEÇ, BALTIK ve DA· G. M. B. H. HAMBURG Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. . lgID en 
NMARK limanlarına hareket • ADANA • vapuru 25 Muayenehane : ikinci Beyler sokaOı No. 65 ı - Eksiltmeye konulan iş: Çal kazası belediyesine ait bir 
edecektir. Ağustosa bekleniyor. ROT- Telefon : 3956 kısım mezbaha inşaatıdır. Keşif bedeli 1727 lira 45 

•BfRKALAND .. motörü 2- TERDAM, HAMBURG ve Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 kuruştur. 
10 da ROTTERDAM, HAM· BREMEN için yük alacaktır Telefon ; 2545 2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
BURG, DANZIG, GDYNIA, "CAIRO. motörü 6 Ey- Kapalı zarf usulile eksı·ı· t- A - Eksiltme şarnamesi. 
DANMARK limanlarına ha· liilde bekleniyor. 12 Eyliile '- d B - Mukavelename. 
rew.et e ecektir. kadar ROTTERDAM, HAM· me ı•ıaA Dl 

SERViCE MARITIME C - Fenni şartname. 
BURG ve BREMEN için yük l 

ROUMAIN alacaktır. Ç 1 k b } d• • ı• stiyenler bu evrakı Çal beJediye daireıinde görüp 
0 5'iTl VA 10 9 8 &ZaSI e e ıye relS 1 • tetkik edebilirler. " vapuru · .. ANKARA" motörü 21 

da M A ve MARSIL YA· Eyliilde bekleniyor. 28 Ey· gı" •nden •. 3 - Eksiltme 9 191 937 taaihinde perşembe günü saat 
ya hareket edecektir. liile kadar ROTTERDAM, 17 de Çal belediye dairesinde teşekkül edecek belc-
ZEGLUGA POLSKA S.A. HAMBURG ve BREMEN 1- Eksiltmeye konulan iş Çal kasabasının 50 hektar meskun diye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

•LEWANT. motörü 8-9 da limanlarına yuk alacaktır. ve 10 hektar gayri meskun kısmının halihazır haritasının 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
ANVERS, DANZIG ve GLJY- AMERICAN EXPORT LI· alınmasıdır. 5 - Eksiltmeye girebilmek içini isteklilerin l)o ~dui' 
NIA limanlanna hareket ede- NES Meskun kısmın beher hektarı 25 ve 'gayrı meskun kısmın kat teminat vermesi ve hu işt«" ehliyetleri bliyet 11

'1• 

cektir. The EXPORT STEAMSHIP beher hektarı 15 lira olmak üzere muhammen ke$if be· dair Denizli Nafıa müdürlüğü•ldcn alınmış e Ye. 
Yolcu ve yük kabul ederler. CORPORATION deli (1400) liradır. sikasını haiz bulunması Jazırndır. ,zılı 
ilandaki hareket tarihlerile "EXPRESS,. vapuru 2 Ey· 2- Bu işe ait şartnameler ve evrak ~unlardır: 6 - Teklif mektupları yukarda ~çüncü mnddede ~i .... ~·· 

navlunlardaki değişikliklerden Julde bekleniyor. NEVYORK A · Eksiltme şartnamesi attan bir sa;tt evveline kadrr Çal beledi)'~ ''ııe 
acente mesuliyet kabul etmez. 'ı için yük kabul edecektir. B . Mukavele projesi getirerek eksiltme komisyor!U reisliğine 111 ,elJ 

Daha fazla tafsilat için ikin· •EXMOUTH vapuru 14 C · Nafıa Vekaletinin şehirler ve kasabaların halihazır kabilinde verilecektir. Posta ile gönderil~ 
ci. kordonda Tahmil ve Tahliye Eylı'.ilde beJdeniy:r. NEVYORK haritalarının alınmasına ait şartname. ların nihayet üçüncü madded~ yazılı saate 
bınası arkasında FRATELLI için yük kabul edecektir. isteyenler ve evrakı bu ~artnameleri Denizli nafıa miş olması ve dış zarfın mühür mumu . 
SPERCO vapur acentalığına "EXIRIA E l"'l d 1 .. d Ç 1 b 1 d . d . 1 patıımış olması lazımdır. Posta<!a,__ o •• ~ .. car & vapuru y u mü ür üğun e ve a e e iyesın e görüp ınce eye· ,._ 
müracaat edilmesi rica olunur. " . kabul ed:lmez. 24 31 2936 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 sonunda .. bek~.enıyor. NEV· bilirler. • G•• ••k h f 

Olivier ve 1 

Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Rees binuı 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"BORODINO,, 28 Ağus· 
tosa kadar LONDRA ve için 
yük alacakbr. 

"ADJUTANT,, 28 Ağus· 
toıta gelip 7 Eylule kadar 
LONDRA, için yük alacaktır. 

0 MALVERNIAN,, vapuru 
10 Eylulde gelip 17 Eylule 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacakhr. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lul ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus

toı sonunda UVERPOOL ve 
SW ANSEAdan ıelip yük çı· 
karacaktır. 

"OPORTO,, vapuru Kara· 
deniz ve lstanbuldan avde
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
cakbr. 

BRISTOL LEITH ve NEV
GASTELE HATTI 

"JOHANNE,. vapuru Ey
hil ortasına doğru BRISTOL 
için _yük alacaktır. 

DEUTHCHE LEVANTE 
LINIE 

"MILOS,, vapuru Eylul ib
tidasında HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarila ve navlunlardakide
tiıildilderden acenta mes'u· 
yet kabul etmez. 

YORK ıçın yuk kabul ede· 3- Eksiltme 9.9/937 tarihinde Perşembe günü saat 17 de UmrU mu 8 aza '-'ene} ko-
cektir. Çal belediyesinde teıekkül edecek belediye encümeni hu· b 
THE E.APORT STEAM· zorunda yapılacaktır. mutanlığı Istanbul satın alma 

SHIP CORPORATION 4- Eksiltmeye girebiJmek için isteklilerin (105) lira muvak· k • 
PiRE AKTARMALI kat teminat vermesi bundan başka Nafıa Vekaletinden OmJSYODUDd8D 
SEYRi SEFERLERi 1938 senesi için şehir ve kasabaların halihazır haritaları· 

"EXCAMBION. vapuru nın alınmasına ait müteahhitlik vesikasını haiz bulunma11 
27 Ağustosta PIREden BOS- şarttır. • 
TON ve NEVYORK için ha· 5- Ekıiltmc kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
reket edecektir. 6- Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazıla saat-

ten bir saat evveline kadar Çal belediye dairesine geti· 
"EACHORDA" vapuru 10 

Eyliilde PIREden BOSTON rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
ve NEVYORK için hareket veriJecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
edecektir. 3 ncü maddede yazıh saata kadar gelmiş olması ve dış 

•EXCALIBUR. vapuru 24 zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Eylulde PIREden BOSTON Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
ve NEVYORK için hareket 24 31 (2935) 

edecektir. • 11111111111111111111111111111.. Doktor ,1111111111111111111u1111111ıı•_-_ 
"EXETER. vapuru 8 Bi· _ _ 

rinciteşrinde PIREden BOS- - A. Kemal Tonay ~ 
TON ve NEVYORK için ha· =~ -
reket edecektir. - Bakterigolog fle bıılaşıcı, salgın; hastalıkları _ 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE. BOSTON 16 gün ;;; Birinci Sınıf Mutahassısı = 

EV o K = (Verem ve saire) ;; 
PiRE • N Y R 18 gün := Baamabane istasyonu karıısındaki Dibek sokak batında 30 eayılı = 

SERViCE MARITIME 5 n H muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam saaı 6 ya -

B URg~:~ S T lınlllllllllllllllllllllllllllİIİİıİtttlİıİİIİılİlfiİIİıttttİIİl ~;İefon: 4151 111111111 
"DUROSTOR,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarma11 TU· 
NA limanlarına yük alacaktlr. 
STE ROYALEHONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 6 Eyliil· 
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacakbr. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
•fNCEMORE.. vapuru 29 

ağustosta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla· 
nndan yük çıkaracak ve BUR· 

Kültür Lisesi direktörlü-
ğünden: 
Lise ve orta mektep diploması almak isteynler için açılan 

lise ve orta mektebi bitirme haz1rhk dersleri geçen sene mu· 
vaffakiyetli neticeler vermiştir. Geceleri saat 19dan 21 e kadar 
devam eden bu derslere kız ve erkek herkes devam edebilir. 
Derslere 1 Eylul 1937 de başlanacakbr. Kayd için 3 fotograf 
hüviyet cüzdanı ve ııhat raporu ile bergün ( Kültür Lisesi) ne 
müracaat edilmesi. 

GAZ,VARNA,KôSTENC~ 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanları için yük aJa
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

11BOSPHORUS,, motörü 
28 Apıtoıta bekleniyor. Dl· 
EPPE ve NORVEÇ limanlan 

ıçm yük alacaktır. 
"BAALBEK,, motö ü 23 

EyluJde bekleniyor. DIEP~E, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girifi· 
lemez. 

1 - 367 tane eyer takımının kapalı zarfla eksiltmesine i 
tekli çıkmadığından 10-9 937 cuma günü saat lS d 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1569 liralık vezne mak 

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalaril 
birlikte o gun Galata eski ithalat gümrüğü binaam 
daki komutanlık satan alma komisyonuna gelmeleri. 

21 26 31 s 528812892 

lzmir iskan müdürlüğünden 
lzmir vilayetinin Torbalı, Kamalpqa, Menemen, Kuşadası 

Foça, Bargama, Çeşme, Dıkili kazalannda yerleştirilmiş ola 
göçmenler için kerestesi iskin dairesi tarafından verilmek v 
anahtar teslimi suretile inşa edilecek 826 adet tek köy tip 
94adet çift köy tipi 45 adet şehir tipi kirgir evler münakasa 
ya konulmuş ve 23/8/937 tarihinde kapalı zarf usulile ihale 
mukarrer bulunmuş ise de taliplerin evsaf ve şeraiti kanuniyey 
haiz bulunduğuna dair vesaik ibraz edemediklerinden 24;8 
937 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihalesi takar 
rür etmiş ve kazalara iştirak edectklcrin şartnamesini ve 
fini görmek üzere hergün ve pazarlığa girişmek üzere P 
tesi ve Perşembe günleri lzmir iskan müdürlüğünde müteş~ ... 
alım satım komisyonuna teminat makbuz ~ vesikalarile bi 
liktP. müracat etmeleri ilin olunur. 2954 

25 31 7 14 

Gümrük muhafaza genel ko 
mutanhğı lstanbul sabo alm 
komisyonundan: 

1 - Gümrük Muafaza ördügü için 3730 tane portatif 
dırm 17-9-937 cuma günü saat 15 de kapab zarfl 
eksiltmesi yapılacakhr. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muk 

bilinde verilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 lirahk vezne ma 

buzu ~eya banka mektuplan ve kanuni vesikalari 
birlikte teklif mektuplanna o gün saat 14 e kad 
Galatada eıki ithalat gümrütü binasındaki komuta 
itle •b• alma komisyonuna vermeleri. 26.S1·S·12 29 


