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Dünkü güreşlerden üç intiba: (Ortada seyirciler salda w solda ıünşçiler) 

Ga~l)-f-·xnadOI;i-·-mane;·~-a= Balkan güreş müsabakala-
sının bir kaç hedefi rı dün başlamıştır 

·-· -· ~ Bunlar arasında tecemmü noktalarına doğru Çoban, bfly'iik Mustafa,' Hüseyin .. kazandılar. Dün-
ilerleyişte düşman hava vasıtalarının taafruz- kü güreşler çok ze~kli ve heyecanlı geçti 

lan ve mukabil müdafaa esasları da vardır 
- - -- - --- --- - - - - - --- --

Atatürk 
~karayı 
ferellendircli •. 

Garbi Aoadoluda, biltlln va. bava taarrudarıoa kal'ft mukabele 
taadaılann büyük aLlb ve beye- Te mildafaa gibi diğer me~leleri 

caolanoı toplı,an manena, yalnız de meydana çıkarmak_!acLr. Maoev. 
manevra mmtakaaında yapılacak rada bu itler de keodiliBindco ha· 
bareUda ka1mıyacaktar. Mannra· rekatın birer Nfbaıı ve meeelHi 
ya konulan meeele, din .le y..a.. halini almaktadır. Keu, harekat 
tımıa Teçhile, daha geıait eeu1al ayni samanda geceleri de C41re-yao 

Ankara, 17 (Huauai) - Ata· ia&ibdaf etmektedir. ~İlle g6re, bt11ila tedbirlerin 

... tirit, bu aktam Ankarayı ~eref· Meleli·, baurdau eefere .,..,Ja1o geceye göre olan te1'Hleri de dü· 
9ıdüııtffler. ~-..-ır ... _ . 

ukerleriD tecemmO noktalanna ea fClaunıc:ekur. ea .... mriai, iataeyooda, ...... _ B--1-- ---.1 t-mm• L 
....- kıaa bir umanda mabıelif ••ta- ........ ar ...... ı, """"" .. 00•· ~limia Geaeral Jımet faönl ile ·-•-- L---- Li) 

V larla Yanfl Ye bu :.ıa yapalabilm.. uuuıu reeml " u-- na. •• 
ekiller, aa7la•lar, kordiplomatik ..,. ·-•- n- ... ı_.L Lıi 

Iİlaill ne gibi lbtiyeçlanı mllHak• •-n ..., 1•...--• .... yatın 
"- Jııl7llt Wr llalk Ulleai tarafın· hallt ec1·ı it......_ tekil 
... ............. Uf oW .. a ...... tl• .. iki ..... -- U-I-- I •:&..ı_ --t.&I~ 

.. ,.. Şef, alkıtlat ara•nda me•ead flkirlu Te tedbirler••· " i•a-. u •- •~-
... -.. bamler " .U.,.ÜJI ~ rar trösden geçirilecektir. ~~ 
lıiıer birer eelAmlachktan .sonra, 8a ı..r.ketleır eauıllda, lO-t- Kı -,.A"fl+o-1..-1&,. • ,, : b f 
oto b"lle • man hava va11talanoın yapabil•· u uaıerın he•a a ı ı. IDO ı nne binerek Çankaya f • 1 k 
~Gtkıne gittiler. cttıeri ıaarrualardan •• ıecemmtı MD eltıt erce let lk 

leUle9•llar, Çankaya k6fklo· nokta.ana dotna yapılacak ilerleyi· olunuyor 
.. bir mldclet utiralaauen IODl'ao fİa her tdrlCl gecikmelerden ko- latanbul, 17 ( Huauai ) -
lelürde bir geaiati yaptılar. Ata· raamuı tedbir Te •uıaalan da Bazı kulüblerin ve bu meyan-
tbk, geçu&i yerlerde baarelle naun dikkatte ıut11lacaktır. da Fenerbabçe spor kulübü-
keadileriııi bekliyen halk tarafın· Göntlilyor ki, bava hareketle- nün bcsab ve muamelata mü· 
~•il hararetle alkıılanmııtır. rini de ıamil olen bu hareket, ne· fettişlcrcc gözden geçirilmck-

!Q!!!!.!.!.!.! ... !.!.~.~.!.!.! .... ~.~-~.~-~.~-~ ..... ~ .. ~-~ .. ~~~C::. .. !~~~::.~r~~l~~~~~!. ~~~~Z:~:!-.!!~~--·-·-·-·••••••••• 
Güreşlerden muhtelif gö,ünüşler 

Dün akşam A1sancak saha· 
sında Tür.c:, Yunan, Yugoslav 
milli sıkımlara arasında 5 
ancı Balkan güre~ müsaba· 
kalarma başlandı. 

Güreşcilcrimizin, Türk spor 
teşkılatımn teknik ve sistema· 
tik çalışmalara sa}csinde ka· 
zandıkları kuvvet ve kudret, 
daha ilk gecede kazandıkları 
büyük muvaffakıyctlerde belli 
oldu ve kendilerini, sahada 
toplanmış olan seyirciler şid· 
- Sona 4 üncü sahi/ede -

{ ' Enterbalkanik 
güreş kongresi 

1 t b 1 • Jd Balkan devlet reis
S an U şampıyon O U ıerine tazimat teı. 

b_ • • grafları gönderildi 1 
Qlllıkesir ikinci Kocaeli üı-üncü lzmir dör- ~ilo öğleden evel İzmir 

t ~ J beledıye ..tonunda Yunan, Yu· O . 

' Terkiye ybm• 
lıi.clUkleriae dGo 
~ 1aat 9,30 da 

ID edilmiı Te 

hi kalan 1500, 200 
"ttre aerbeet, 100 
"•tre aırtilatil de 
f:Ptlaralı: mlMbaka· 

ra nihayet veril· 
llıaittir. 

~ Dflalı:Cl yanılır, 
ha heyecanlı •• 

liakah olmuı, daha 
"'1a aeyirci topla· 
~· Sabahleyin 
-... dalgalı olma· 
.. , -1 ... • 1.....-

düncüdür. Puvanımız da 16L.. ~o~n ve T\lrk murahbaalano~n stte rınge bir bak~,, a~ağ~da ~unan "Yııgosla11 kafile 
ııtırakile befinci Enterbalkanik reıslerı saz soglerlcen 

.sakin bir banda 
zevkli geçmiıtir. 

yapalmıı ve çok gllreı kongresi toplandı. Rumen, 

Tahkikat devam ediyor 
M011bakaları, 200 metre eer· 

beıt yanı ile baılanmıf, Mahmud 
(lııtanbul] 2,26,6 ile birinci, Oımaa 
(Balıkeıir) 2,46,3 ile ikinci gelmit-
leı dir. Mebmed (Antalya] lçflnctl, 

,. Cemal (lzmir) dördilncl, frfao 
(fçelJ beıinci, llaNn [Kocaeli) al· 
tıncı, HaNo (Ankara) yedinci ol· 
muolardır. 

100 metre ıutüeıi yan11oa 
Ankaralılar giımemiı, altı mıntıka 

yilzücüleri ittirak etmiılerdir. İı· 
tanbullu Şamil ile Balıkeeirli Ha· 
un, m(laabakayı 1 ,28,8 ile birinci 

ı - Sona 4 nclJ Mlai/eü -

Bulgar Te Arnnadlar befioci 
Balkan güreılerine iıtirak ede-

mediklerinden kongrede murab- Marsı·ıyada da d .. n gece 
haa huluoduramamaılardır. Fakat U 
bundan evelki kongrelerde verilen 1 

::~ .. m:=~;::;. S::..!.b~::~ 
1 

bir bomba patladı 
için Balkan milletlerinden yalnız • 

Gçüo'1o, "gGreılerfJ en u üç 1 Belçikaya geçmek istiyen bazı e,. 
aAırlak aıfaıında,, iıtirak etmiı 

huıuamaaı, gerek gGreılerin gerek- has, hududlarda yakalandılar 
ee kongrenin yapılmauoı milmkiin -----
kılmaktadır. Pariı, 17 (Radyo) _ Pariıt• ı Zabıtanın yakaladıtı Aakelo 
- Sonu 4 eli aalıi/ede - pathyan bombalar hakkındaki tab· Tatyoriti adındaki aoarfiet, dCla 

\,., _; j übaa denm ol1111111or. - Sona 4 ineli Nld/ede -



Japonyan·ın hedefi 
Çin He japon)n ara!lıuda .. ilam hıırhsi?.,, b:ırb son günler 1.ırfınllıı 

t.ok şiddetlendi. l zun, masraflı ve yıpratıcı bir harbi' girişmekten c;eki• 
nen japOn) anın Çini uysalla~tırmak için bir darbe indirme~e lıaı.ırlaodığı 
anlaşılmak.tadır. :Filhakika japon}anıo Çindeki hedefi, bu memleketin 
fethinden zi) ade hu memleket hükümctinin uyaaUaşma~ı ve JBponyaya 
itaatk:ır olması noktasından toplanmı~tır. japonya bilir ki Çiu, fetlıi kolay 
bir memleket değildir. Fethedilse tle fatihlerini yutar. Rueyaoın istilaya 
karşı mukavemet kudreti, genioliğinde, Çinin ise derinliğindtdir. Anarşi 
içine aıılmı~ bir Çin, japooya için entereıao dtjildir. 

japonyanm l...zak Şarka mahsu!I hir "Monroe kaidesi ,, siyaceti takib 
f'tliyor. Uzak ~arkta Amı-rika ve garbi Anupa tlrvleılerinin nıf'rıfaatle· 
rini taet iye etmek, ~ovyetlerin nüfuzunu kırmıık \'e hıı nııotakada yıılmz 
kondi nüfuzunu hilk.iıu kılmak istiyor. Bu gayesini sarı renkli insanlar 
hürriyeti gibi bir ideoloji arkasına saklamıotır. Filhakika Uzak :;;arkta 
japonya bir kuvvet halinde belirmezden evel, sarı renkle insanlar garb 
emperyalizması ve çarlık Rusyaeıoıu İı\tilii emellwi karşısında esirliğe 
mabktim edilmiolerdi. Otuz iki sene e~·el japonya çarlık Rusyasınıo Uzıtk 
Şarktaki emellerine ııed çekti. Bil)ük barbden sonra da kendieinde Ame· 
rika ve garb emperyalizmaeına karşı gelecek kuvveti gördü. }'akat l zak 
~arktaki sarı insanlarıo kurlarıcısı, kurtarmak ietedigi insanlar için bir 
tehlike olmaya ba~ladı. Bu tehlike karş11ında Çin zaman zaman, l zak 
~arkla japonyanıo iki rakibi olan garh emperyalizması ile çarlık Husya· 

8101 
i11tibliif edip ba~ka bir ideolojiyi benimsiyco Sovyetlcrden yardım 

uındu. 
japonya otuz sene e'·el, l zak ~arkta çarlık Rusyasıoıu alakaı::ını 

ıasfiye ederken, Avrupa emperyalizması meufaatlerinin münıeseili olan 
lngilterenin yarıhmına mıızbar olwııoııı. Yani japonra ile lugiltere Uzak 
Şarkta bolirı-ıı çarlık HusyHına karşı birleşmi~lenli. Otuz sene i~inde 
~aziyetini tak~ iye eden jaronyaya k:ırşı bugün bu iki kuvvet birlcşemİ· 
yorlar. japooyanıo istifade ettiği vaziyet. de budur. 

japonya bu tefrikadan iııtifadc ederek Çini ııüfuzıı ahıua almak ve 
gerek Sovyetler, ve gerek garb emperyalizm88ının menfaatlerine karıı 
alınacak tedbirleri· Çine aldırmak istiyor. Kendi istiklalinden hakkiyle 
vüphelenen Çio, altı @ene evel .Mançurya iııtila edildiği zaman garbi Av· 
rupa devletlerinden Vl' Amerikadao yardım ummuıtu. Hayal sukutuna 
uğradı. Bu defa doğrudan doğruya Sovyetlerle aolaımııtır ki japonya 
Uzak Şarktaki iki rak:ibibindeu kendi rejimi için de diişman gördüğü 
bu sonuncu) u daha tthlik~li addetmektedir.· 

A. Ş. Esmer 

Fahri katil 
Herşeyin fahri kısmı olsun

da katilliğin fahri kısmı neden 
olmasın? lnanmıyanlara şu ya
zımızı okumalarını tavsiye 
ederiz: 

Budapeştede Hoskavo adın· 
da güzel bir kadın esrarengiz 
bir şekilde katledilmiş, fakat 
katili bir türlü meydana çık
mamıştır. 

Zabıtanın katili bulmak ilmi· 
dini tamamen kaybettiği stra· 
da bir adam çıkmış ve genç 
kadının katili kendisi olduğu· 
nu iddia etmiştir. 

Zabıta, teslim olan adamı 
adliyeye vermiş, fakat adliye 
bu adamın katil olmadığına 
kat'i kanaat hasıl etmiştir. 

Adliyenin bu kanaatine rağ· 
men hala katil olduğunda ıs· 
rar eden adamın hali çok ga· 
rip görülmüştür. 

Bu noktadan yapılan tah
kikatta bu adamcağızın kan· 
sının şirretliğinden bizar ola
rak cani sıfatile idam edilmek 
le rarmı verdiği anlaıılmıştır. 

Yalan maklnesil 
Amerikada maruf baydud

lardan birisi olan Jozcf Rovo· 
pur, bir hadisede iki kişiyi 
katletmek suçile muhakeme 
edilmiş ve elektrik masasında 
idamına karar verilmiştir. 

Haydud Rovopur, bu iki 
kişiyi öldürdüğünü kat'i su· 
rette inkar etmiş ve neticede 
hakimler son icad idilen "ya· 
lan makinesi., · ile hakikatin 
araştırılmasına karar vermi~tir. 

Makinede hayduda tam 20 
ıual sorulmuştur. Makinenin 
bu sual ve cevaplar üzerinde 
tesbit ettiği netice, haydudun 
adam öldürmediğini teıbit et
miştir. Haydud da bu sayede 
idamdan kurtulmuştur. 

Bir harika 
lngilterede Corç Liyoz adlı 

bir maden kömürü amelesi bir 
gaz infilakında iki gözünü de 
kaybetmiştir. Bu adam tam 

yirmi senedenberi kördür, ebe
di ve mutlak bir karanlık 
içindedir. iki gözünden mah· 
rum kalan bu ameleyi iyi bir 
kadmcağız kendisine koca diye 
almış ve bakm1ştır. 

Bunaan on gün evci bu 
amelenin gözleri birdenbire 
ve kendiliğinden açtlmıştır. 

Bu nimete kavuşBn amele· 
nin son marifetini de söyle· 
meliyiz: 

Kendisini kör iken kocalığa 
kabul eden kadını Corç tabii 
hiç görmemiş idi. Gözleri 
açılıp ta karısını görünce, şef· 
katli ve merhametli kadını 

çirkin bulmasın m?. 
Bir vasiyetname nasll 

olur? 
Noterlere, bilhassa Fransa· 

nın an' aneprest noterlerine 
sorarsak bir vasiyetname için 
muayyen bir formül gösterir. 
Halbuki bir takım zenginler 
böyle hareket etmemektedir. 
Mesela bir lngiliz vasiyetna· 
mesini şu dört kelime ile yap· 
mıştır: 

"Herşeyimi kızıma bırakıyo· 
rum.,, 

Fena bir usul değil, fakat 
bazı mızmız adamlar vardır 
ki; hayatta kılı kırk yararlar. 
Böylelerden birisi de vasiyet· 
namesini 95,945 kelimeden ve 
1066 sahifeden mürekkep ola· 
rak yapmıştır. 

Bu vasiyetname mucibince, 
mevrus, servete malik olmak 
için mirasçıların yatıp kalk
maları bile teıbit edilmiştir. 

•Kasaba minnet etmemek n 

ile bu vasiyetnameden istifade 
etmenin arasında bir fark 
yoktur, bizce!. 

Atletlikten rahibelit}e 
ltalyanın maruf atlet kadın· 

lanndan Nina Serre, bir çok 
atlet rokorlarına sahiptir. Bu 
kadın son •günlerde nedense 
birdenbire kararını değiştir· 
miş ve rahibe olarak bir ma· 
nastır& girmiştir. 

ANADOLU 18 Fyltl 9S'1 

Tecim lisesinde 

Yeni vapura 
18,500 Sterlin . 

verıyoruz .. 
izmir · Knrşıyaka arasmda 

işlemek üzere Loııdradan satın 
alınacak vapur, ikinci defa 
kızağa çekılmiştir. 

Vapuru, kızakta muayene 
edecek heyet, Londraya gide
rek tetkikat yapacak ve vapu
run satın alınması hakkında 

son kararını verecektir. 
Eyliıl sonunda bu vapurun 

18,500 sterline satın alınına 

muamelesi tamamlanacaktır. 

San' at okulunda 
Yangın başlangıcı 

Dün öğleden eve! Karan
tinada Bölge san' at okulu 
içinde yangın çıkmışsa da 
derhal söndürülmüştür. Yan· 
gın, okulun içinde talaş koy
mağa mahsus barakadan çık
mıştır. Talaşlar, derhel ateş 
alarak yangının büyümesi teh
likesi başgöstermişse de itfaiye 
tehlikenin önünü almağa mu· 
vaffak olmuştur. 

Yangının sebebi belli de· 
ğildir. Fakat talaş barakasının 
kapısı, civardaki bir binaya 
doğrudur. Bu binanın pence
resinden yanık bir sigaranın 
atıldığı ve yangının bu yüz
den çıktığı tahmin edilmek· 
tedir. 

Bergama 
Cezaevi infaatı ne .. 
den teahhurii- ufr•tl 

Bergamada inşa edilmekte 
olan mıntaka hapishane bina
sı inşaatının bundan uç ay 
evel bitmesi lazımdı. Müddetin 
temdidine rağmen inşaat için 
son defa tayin edilen müddet 
18 temmuzda sona ermiştir. 

Müteahhidin, diğer bazı 
işlerini bitirmek maksadile 
Bergama hapishane binası in
şaatını tehir ettiği Nafıa Ve
kaletince tesbit olunmuş ve 
bu hususta müteahhide kafi 
tebligat yapılarak inşaatın 
sür'atle bitirilmesi Vekaletçe 
vilayetten istenmiştir. 

Fabrikalarda tetkikler 
lktısad Vekaleti sanayi mü

fettişlerinden Cevat Alpar iki 
haftadanberi vilayetimizin muh· 
telif kazalarında ve şehrimiz· 
deki fabrikalarda teftişlerde 

bulunmaktadır: Şehrimizde on 
gün daha kalacak ve Egenin 
bütün vilayetlerini gezerek 
fabrikaların vaziyetlerini tetkik 
edecektir. 

Lise ve Ortao
kullar vaziyeti ____ ..... __ _ 
Hiçbir talebe 
mektebsiz bıra .. 
kılmıyacaktır. 

Bu yıl İzmir Ortaokullarının 
ilk sınıflarına namzed olarak 
kaydedilen talebenin bugüne 
kadar sayısı 1380 dir. Bu ye· 
kunun 633 ü Karşıyaka, Buca, 
Burnava okullanna, mütebaki 
747 si İzmir merkezindeki okul
lara kaydedilmişlerdir. Ortao· 
kulların ilk sınıflarına kayde
dilen talebenin kayıt ve kabul 
müddetinin sonu olan 20 Ey
hile kadar daha bir miktar 
artması mümkündür. Ancak 
geçen yıl ayni sınıflara kız, 
erkek 17 56 talebe kaydedil
diğinden bu ytl müracaatlerinin 
geçen yılı geçmiyeceği tahmin 
edilebilir. 

İzmir Liselerinin ilk sınıfla· 
rına müracaat eden kız ve er· 
kek talebenin bugüne kadar 
yekunu 574 tür. 

lzmir Lise ve Ortaokul di· 
rektörleri, Kültür Direktörü
müzün huzurile Kültür Kurulu 
azasından Hikmet Türkün baş· 
kanlığt altında iki toplantt ya· 
parak bu yıl okullarımıza kay
dedilen talebenin semtlerine 
göre okullara tevzii işini hal· 
letmişlerdir. Verilen kararlara 
göre, Karşıyaka Kız ökretmen, 
Karşıyaka Orta, Buca Orta, 
Burna va ortaokulları gibi f z· 
mir JllUlıiti,deki Kültiir K.urul
Iarindresktsi gi6i~elC tedri· 
sat tatbik olunacak, yalnız 
yeni talebenin tekasüf ettiği 

İzmir merkezindeki ortaokul· 
larda çift tedrisat usulü tatbik 
edileçektir. Lise sınıflarının 
hepsi de eskisi gibi tek ted
risat yapacaktır. Çift tedrisat 
usulü tatbik edilecek merkez 
ortaokullarının hepsinde sınıf 
talebe mevcutlarının normal 
hadlere indirilmesi de temin 
edilmiştir. 

Buna nazaran lzmir Ortao
kulları sınıflarının mevcutları 
daima 50 den aşağında bıra
kılmıştır. 

Çifte tedrisat sınıfları ile 
tek tedrisat sınıflannın okul 
binalannda ayn katta veyahut 
biribirinden tamamen ayrı kı· 
sımlara alınarak her parçanın 
müstakil bir halde bulunma· 
ları temin edilmiştir. 

Açılan kurslar 
' ___!!~yıl, şehrimiz Tecim lise· 
~nde Kültür Bakanlıtımn 

Fuarı aezenler ~~~rile muhtelit olarak akşam 
e. ._kursları açılacaktır. Bu kurs· 

Dün 103 sey yahl larda önemli dersler okutuıa-
td· caktır. Herkes için lüzumlu 

ge ı.. olan stenografi kısmına pok 
Evelki geceye kadar fuarı çok memurlar kaydedilmek· 

532,358 kişi ziyaret etmiştir. tedir. Bundan başka büro 
Hariçten fuar münasebetile iz- kommersiyal, ticari muhal:terat 
mire gelenlerin miktarı 140 ticaret hukuku, daktilnorafi: 
bin 586 dır. f ·1· -e ngı ızce ve Fransızca kursla· 

Fransız bandıralı Lamartin 
vapurile dün 102 ecnebi sey· 
yah gelmiş ve şehri, bu me
yanda fuarı gezmişlerdir. 

B. Hüsnü Yaman 
İktısad Vekaleti teftiş heyeti 

reisi Bay Hüsnü Yaman şeh
rimize gelmiştir. 

Arazi tahrir ifleri 
Urlada yakında bitiyor 

Urla kazası arazi tahrir iş· 
lerinin sonu yakında alınacak· 
tır. Bu suretle Foça, Seferihi· 
sar ve Kuşadası kazalarile 
birlikte dört kazamızda arazi 
tehrir işleri sona ermiş ola
caktır. 

rına da talib çoğalmaktadır. 
Bu kursun müddeti iki sene· 
dir · Tedrisat akşamları saat 
18-19 veya 19·20 arasında 
?lacaktır. Kursların açılmast 
lzmir muhitinde ve tahsilini 
yarım bırakmış olanlar üzerin• 
de pek çok memnuniyet hasıl 
etmiştir. Kurslara devam eden· 
Jere iki sene sonra birer tah· 
sil vesikası verilecek ve hep· 
sine birden devam edenler 
şehadetname alacaktır. Busene 
lise kısmından kırk genç dip· 
loma almış bir kısmı muhtelif 
memuriyetlere girdiği gibi bir 
kısmı da yüksek tahsillerini 
bitirmek üzere lstanbula ve 
Avrupaya gitmişlerdir. 

Salihlide Kızılavlu 
köyünde bir cinaye ·: 

çıkan orman yangını Gödence bir kız yüzünden doOan 
mevkiinden Urla kazası hu· rekabetin kanii neticesi •• 
duduna geçmiş ve genişlemiş· Salihli, ı 7 (Hususi) - Sa· 
tir. Halkın ve askerin gayre· lihli kazasının Adala nalaiye· 
tile yangın söndürülmüştür· sıne bağlı Kızılavlu köyünde 

Yangın ilk defa Seferihi· bir cinayet olmuştur. lbrabim 
sarın Bt:yler köyü mıntakasın· oğlu yirmi yaşında Halil, ar
dan çıkmıştır. 

Orman yangınları 
Seferihisardaki yangın, 

bililtizam çıkarılmış 
Seferi hisar kazası dahilinde 

kad:ışı Alinin teşvikile Kızıldüı 
Tahkikata göre, yangın, hay· mevkiinde koyun otlatan Hq· 

vanlara mer' a temini maksa- met oğlu küçük Aliyi tabanca 
dile bazı köylüler tarafından ile öldürmii•tür. Maktul küçük 
bililtizam çıkarılmıştır. _. 

"'FaiHerin tesbiti için çalışıl· Ali, Halilin kız kardeşinin ni· 
maktadır. şanlısıydı. Fakat diğer Ali de 

Yangın, 150 dönümlük or- ayni k1Z1 seviyormuş. Rakibini 
man sahasına sirayet etmiş, ortadan kaldırmak için Halili 
zemin seyrek olduğundan top· teşvik ederek beraberinde kü· 
rak üzerine düşen çam tiille- çük Alinin otlattlğı hayvanla• 
rile çah ve fidanlıkları yak· rını gasbettirmek teşebbüsün· 
mıştır. Yangın sahasındaki de bulundurmuş, bu yüzden 
yüksek çam ağaçlarına bir kavga çıkmışbr. Halil ve Ali, 
zarar olmamıştır. birlikte küçük Aliyi öldürmür 

Seferihisar kazasının Hal· lerdir. Vak'a failleri tutularak 
manlar ve Tahis mevkilerin· adliyeye verilmişlerdir. Tabki· 
deki çalılıklar da yanmıştır. kata devam olunuyor. 

ÖOretmenler aras1nda 
lzmir Kız lisesi yardirektörü 

Nezihe, Ankara Ortaokul fen 
bilgisi öğretmenliğine, Manisa 
Ortaoatul tarih-coğrafya öğret· 
meni Zekiye lzmir Kız lisesi 
tarih öğretmenliğine tayin edil· 
mişlerdir. 

lzmirin türlü mevsimleri ile 
ilgili çifte tedrisat programla· 
rını saptayacaklardır. 

Sınıf ve şube adetlerine da· 
ir kat'i neticeler ayın yirmi· 
sinde tahakkuk etmiş olacak-

B. Massolini 
için Almanyada istikbal 

hazırhkları ba9ladı .. 
Berlin, 17 (Radyo) - ltaı,

Bqvekili B. Muuolininin Al· 
manyayı ziyaret etmesi, Almaıl" 
yada alaka uyandırmıştır. 

Gerek burada ve gerekte 
Münihte, B. Mussqlininin iıtik· 
baJi için şimdiden hazırhkl.,. 
başlanmıştır. 

Avrupa siyasal mehafili, S· 
Mussolini ve Hitler arumd• 
vukubulacak olan bu mülika~ 

Okullar Direktözleri bugün 
dahi ayni heyet halinde Kül· 
tür Direktörlüğünde toplanarak 
okulların hususi vaziyeti ve 

---::=-::=:=~"="= .......... ~~~~~~-=----
ehemmiyet vermektedir. 

Tayyare Sineması 2 buyilk0fnimıe A<;ILDI 

Tarafından 

temsil olunan 

Emsalsiz, bir film... Çok kuvvetli bir mevzu 
12 yaşındaki artist F. BORTELOMO'nıın zafer tacını kazannuuuıa vesile olan 

KCJÇCK LORD 
Hatıralardan ebediyyen si1inmiyecek derecede kuvveaJi menua malik hiı ve fazilet rılmi 

Diğer rolleri temsil eden BARYMOUR ve DOLORES KOSTELLO bu filme ayrı 
bir zevk ayrı bir heyecan vermiştir. 

A YRJCA Meşhur operet ve revü filimleri san'atkirları 
Dik Povelle - R ıby Keller • Pat Obrien 

Bayan GENERAL HAVAN.EN ŞARK•~~·~ 
bezenmış aık ve neş e fılmı 

ilaveten: M / K 1 A G U S T O S B ô C E ô ' 
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ANADOLU 

Vekiller Heyeti 
Uzun müddet süren 

bir toplantı yaptı 

20 Japon harp jge~isi Çin1 

sahillerini topa tuttular 
~-~-----~--~~~ 

Aukorn, 17 (llusu:i) - Ve
killer II~yeti, Lugün öğleden 

sonra Ila~bakan General 1smet 
lnününün riyasetinde toplanmış 
ve uzun müdd~t wüzakerelerdc 
bulunmu~tur. 

1ı;tima, geç \"akıe kadar de· 
vauı eylemiştir. \.. __________________ __ 

Uluslar Sosyetesi kon
sey ve assamblesi 

Assamblenin dünkü ictimaında da , 
hiçbir hatib ağız açmadı 

Bir la)'yare fil osu da, dün ilk defa olarak Kantonu Seyid Rıza 
Ben Türküm, hükumete 
karşı isgun etmedim. •• 

bombardıman etmiştir. Olenler çoktur Dige bağırdı/ 
Ontfon, 17 (Radyo) - Ja· 

Pon tayyarelerinden bir filo, 
dün ilk defa olarak Kantonu 
bombardıman etmişlerdir. Ô· 
liilerin, tahmin edildiğinden 
çok fazla olduğu söyleniyor. 

Şanghay, 17 (Radyo) -: 
Japon [donanmasından yirmi 
Parçadan ibaret bir filo, Çin 
sahillerini bombardıman et
mekte ve muhtelif yerlerde 
kontrol yapmaktadırlar. 

Dün, bir İngiliz vapuru ya· 
kalınarak araştırılmış ve mü
teakıben serbest bırakılmıştır. 

Japon donanması, dün ya· 
kaladığı bir Çin vapurunun 
hlürcttebatını sandallara nak
lettikten sonra gemiyi batır· 
hlıştıı. 

To.Q·o, 17 (Radyo) - Ja· 
Pony• Bahriye New~tinin 
neşretiği bir ilanda, bütün 
ibtiY.at denizcileri silaha ça· 
iırmaaktad ır. 

Şa'ihay, 17 (Radyo) - Ja· 
Pon oıdulaıı, Şanji bavalisinde 
ilerleoektc; dev.am ediyorlar. 

KuaıJca, Yaok,.o ve Y ~ng 
kaaabıları, dün Japon kuvvet· 
leri taafmdan zaptedilmiMir. 

Tokp, 17 (A.A.) - Bir 
'Dubribfilosu, Haitoheou kör· 
feıinde Chehniouhan adasına 
ta.rruz ~tmiştir. Japonlar ada· 
Yt işgaletmişlerdir. Bu esnada 
Japon ti)')'areleri Longhai de
rniryolurun müntehası olan 
Haitchell u~erindeo uçmakta 
id" ı. 

Toky<. 16 (A.A.) - Fer· 
hlQsc urumi erkanı harbiye· 
sinin bilirdiğine göre, Japon 
kıt.lan 'ermoseun karşısında
ki Çin shillerinde muvaff akı
Yetli bir ıurette bir çıkış yap· 
llııılar veufak bir müsademe· 
den sonr. Çinlilerin mukave· 
hlctini le-arak orada yerleş· 
ıniılerdir. 

Tokyo,16 (A.A.) - Şimali 
Çinde japn kıtaatı, taarruz· 
larına dıam etmektedirler. 
Bir Japonmüfrezesi bu sabah 
l<uanm ceubunda Miutooheni 
ışgal etmi:ir. Çin kıtaatı Ja· 
Ponlar taıfından takib edil· 
"-ekte olcldarı halde cenubi 
garbi istiametinde ricat et
rnelctedirle 

Japon ıtaatı, Chochovu .. .. 
ANIDOLtJ ----Günlük ıiyasal gazete 

~ 
Sahip e m.0yaagam 

Haydar üşdü ÖKTEM 
'Qnı~ ~t ve JUi itl'"1 

~G.dflri : Bıdi ,N Qıhet ~çar 
ld~baue~:-

İzQlir lki.D .Beyler eokağı 
C. Halk Pı.isi binan içinde 

Telgraf: fzll' - ANADOLU 
Teteroa: 277<. Poata kutusu 4Q5 

ABOI'. ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, tı aylığı 700. dç 

ylığı S kuruotur. 
Y ilhancı meınletler için ~nelik 

abone ileti 2 7 liradır 
l\eı yeni 5 kuruıtm 

G1na geçınif Dlı~ 25 kunıpnı: 

~ADOLU ATBA.ASINDA 
BASMIŞTIR ... --------

ihata için yapmakta oldukları 
hareketleri itmam etmişlerdir. 

Pekin · Hankov demiryolu 
üzerinde Japon tayyareleri bu 
sabah Paotinge karşı bir taar· 
ruz icra ve askeri mnessese· 
leri bombardıman etmişlerdir. 

Bir Japon tayyaresi düşü· 
rülmüştür. 

işgal etmiş olan Japonlar Çın. 
!ileri Dinchiango doğru püs
kürtülmüşlerdir. 

Japon tayyareleri, Japon 
harb gemilerile Japon konso
loshanesini tacizde devam 
etmkte olan Çinlilerin Poo· 
tungdaki mevzilerini bu sabah 
yeniden bombardıman etmiş· 

lerdir. Şanhay cephesinde Lotioni 
~~:.._~_.;..~-----~------------------, 

Kamutay bugün fev
kalide toplanıyor 

__,.....------~------~~~ Niyon itilaf namesi hakkındaki esbabı 
mucibe layihası çok mühimdir 

Ankara, 17 (Husu si) - Saylavlardan mürekkeb bil yük bir kafile, 
ak~am trenile buraya geldiler. 

B. M. Meclieinin yannki toplantısında, hatibler uzun beya· 
nalla bulunacaklardır. 

B. M. Meclisi, öğleden sonra saat 14 raddelerinde toplanacaktır. 
Parti grubu, sabahleyin toplanacak ve Hariciye Vekllleti aiyaet 

milsteşan B. Numan Rifat .Ment-mencioğlunuu, Niyon itilifuameıi 
hakkında vereceği :izahatı dinliyecektir. 

Niyon itilifoamesi eebabı mucibe layih•sı, çok ehemmiyetlidir. 
Liyibada eıcftıule deniliyor ki: 

"Şimdi İspanyada mücadele eden taraflardan hiçbirine aid 
olmıyan ticaret gemilerinin eelametle eeyrüeeferini mQmkün kılmak 
için Niyonda yapılan anlaımaya hükılmetimia de iıtirak etmietir.,, \.. . 

lstanbul,17 ( Hususi ) -
Seyid Rızanın isticvabına, bu· 
gün de Elaziz adliyesinde de· 
vam olunmuştur. 

Seyid Rıza, Adliyeye gö· 
türülürken: 

- Ben Türküm, ben hüku
mete isyan etmedim! 

Diye haykarmışsa da halk, 
bu sergerde için duyduğu nef· 
ret ve infiali saklıyamamıştır. 

Paris sular 
altında bulunuyor •. 

Paris, 17 (Radyo) - Paris, 
yağmur suları altındadır. 

Paris sergisindeki ~ıhhat 
Nezareti paviyonu, sellerden 
kısmen yıkılmıştır. 

Kontrol sahası 
Büsbütün boş kaldı 

Paris, 17 (Radyo) - Havas 
Ajansına göre, .lspanyol sula· 
rında kontrola memur edilen 
lngiliz ve Fransız gemileri, 
Alman ve f talyan gemileri 
gibi kontrol sahasını terkey· 
lem işlerdir. 

Misafir profesörler 
lstanbul, 17 ( Hususi ) -

Tarih Kurultayında bulunmak 
üzere bugün de ecnebi profe· 
aörlerden mürekkeb bir kafile 

Kendi emeğimizle 
yapılan vapurlar 

----.-~-...,....,..,...__...,__ • gelmiş ve karşılanmıştır. 

Gölcük yağ vapuru, dün Istanbula Kadın yüzünden 
d • J.r.. J.r..kl ·ı latanbulda bir cinayet oldu Var 1 Ve SeVınç UUUU eri e lstanbul, 17 (Hususi)-Kun· 

karşılandı.. dur~ boyacısı _2~ yaşların~~ 
Yasın, kadın yuzunden rakıbı 

lstanbul, 17 (Hususi) - Gölcük yağ gemisi, bugün limanı- karpuzcu Salibi öldürmüş ve 
mıza geldi. Vaparun limana girişi, çok heyecanlı oldu. yakalanmıştır. 

Bayraklarla donanmış romorkörler, vapura yanaşırken selam A •k 
düdüğü çalıyorlardı. merı a 

Ziyaretçiler, vapurun bertarafını gezdiler. Teme/yasasının 7 50 inci 
Kendi emeğimizle yapılan bu ilk gemiden başka, Salape gıldönümü. .. 

denilen torpil nakline mahsus iki ufak igem ile açık deniz ma- Vaşington, 17 (A.A.) -
yın gemisi de yapıJmıştır. Bu gemilere (Atak) ismi verilmiştir· Amerika kanunu esasısının 

- 150 nci yıldönümü münasebe-

Rusya Akdeniz işlerine tile B. Borah bir nutuk söyli-
' yerek, demokrat hükumetin is-

k arış tırll mama h imiş? !~~;:~;~~ olan itimadını izhar 

•• 
Alman gazeteleri, bu meseleden dolayı 
/ngiltere ile Fransanyı mesul görüyorlar 

Roma, 17(Radyo) -Populo 
Ditalya gazetesi; neşrettiği 

bir makalede ltalyanm yeni 
tekliflerde bulunacağı hakkın· 
daki şayialardan bahsetmek· 
tedir. Bu gazete böyle bir fi· 
kir olmadığını söyliyerek: 

" İtalya Kont Ciyano vası· 
tasile Akdeniz kontrolu hak· 
kandaki fikrini Londraya bildir· 
miştir. Bund"n başka yapıla· 
cak bir iş kalmamıştır, Tek-

Vali B. Fazlı Güleç 
Pirede 

lstanbul, 17 (Hususi)- Se· 
lanilc: sergisini ziyaret edecek 

olan İzmir Valisi 8. Fazlı Gü
leç, refakatindekilerle bugün 

Pireye vasıl olmuş, matbuat 
mümessiJleri ve Turizm Neza· 
reti Müsteşarı tarafından kar· 
şılanmıştır. 

Mumaileyh Nasyonal Sos· 
yalistlerin Amerikadaki pro· 
pagandalarından ve nazilerin 
tahrikatından uzun uzadıya 
bahsetmiştir. 

Hatip, kanunları ihlal eden 
tahrikatçılann idam edilmele· 
rini istemiştir. 

lspanyol tahtelbahlri tamir 
edilecek 

Bordo, 17 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi ispanyaya mensub 
( Ç. · 4) tahtelbahiri, Fransız 
tersanesine alınarak tamir edi· 
lecektir. 

Uluslar Sosyetesi içtima halinde 
Cenevre, 17 (Radyo) - U· 

luslar Sosyetesi asamblesi, bu· 
gün de toplanmış ve dün ol· 
duğu gibi, hatiplerden hiç biri 
söz söylememiştir. Bu, adeta 
bir grev mahiyetinde telakki 
olunmuştur. 

Uluslar Sosyetesi konseyi 
de, öğleden sonra toplanmış 
ve cumhuriyetçi ilspanya baş· 
vekili B. Negrinin, bugün de 
devam eden uzun beyanatını 
dinledıkten sonra, İspanya 
meselesinin talikine karar ver· 
miştir. 

Konsey, diğer meseleler 
hakkında bir müzakere kapısı 

açmadan celseyi tatil eyle· 
miştir. 

Cenevre, 17 (A.A.) - B. 
Negrin Milletler Cemiyeti kon· 
seyinde söz alarak icabettiği 

takdirde lspanyol hükumeti

nin seyrisefaini himaye etmeğe 
memur deniz kuvvetlerinin 

vazifelerini ifa için lspanyol 
karasulanna girmelerine hiç bir 
veçhile itiraz etmiyeceğini be-
yan etmiştir. ' 

Niyon konferansı komi
. tesi toplandı 

Denizaltı gemileri gibi mütecaviz tay. 
yareler de takib olunacaktır. 

Cenevre, 17 (Radyo) - Niyon konferansı teknik komitesi, 
bugün Fransa Hariciye Nazırı B. lvon Delbosun riyasetinde 
toplanmıştır. Komite, uzun müzakerelerden sonra, Niyon kon· 
feransı itilafnamesinde yazılı olduğu üzere meçhul denizaltı 
gemileri hakkında tatbik olunan ahkamın, posta vapurlarına 
taarruz etmek istiyecek olan tayyaralere de ·tatbik olunmasına 
karar verilmiştir. 

Yunan delegesi B. Politiş, Niyon konferansına iştirak eden 
devletlerin, kendi karasularında tam bir serbestiyet içinde bu· 
lunmalan lüzumunun derpiş ve tesbit edilmesini ist~miştir. 
Diğer Balkan devletleri delegeleri, B. Politsin bu talebine iş· 
tirak etmişlerdi. 

Komitenin verdiği kararlar, protokol hakkında yapıldık• 
veçhile ltalya ve Almanya Hariciye Nezaretlerine bildirilmiştir. 

Posta vapurlan, gerek Akdenizde ve gerekse Atlantik de· 
nizinde, harb gemileri tarafından muhafaza altına alınmış olan 
mıntakadan gelip geçeceklerdir. 

Fransadan hükumetçile
re tayyareler geçti 

Sen·Jan·Doloz, 17 (Radyo)
General Frankonun işgal et
miş olduğu yerlerde bulunan 
iki bin beş yüz cumhuriyetçi 
ile Madridde bulunan iki bin 
beş yüz ihtilalci, beynelmilel 
Kızılhaç teşkilatı vasıtasile 
mübadele edileceklerdir. 

Paris, 17 ( Radyo) - Ala
kadar mehafilden temin olun· 
duğuna göre, bu ayın 14 üncü 
günü, Fransadan cumhuriyetçi 
ispanyaya 40 harb tayyaresi 
gönderilmiştir. 

Perpinyandan her gün cum· 
buriyetçi ispanyaya gönüllü 

geçmekte devam ediyor. 
Oviyedo, 17 (Radyo) - lh· 

tilalciler; ileri harekete devam 
ederek, (Lus Rolus) kasabası 
ile ( Kararus ) tepesini işgal 

eylediklerini iddia ediyor]ar. 

Perpinan, 17 (Radyo) -ih
tilalcilere mensub beşi bom· 

bardıman ve beşi avcı olmak 
üzere 10 tayyareden mürek· 
kep bir filo, dün (Forbu) ka· 
sabasını bombardıman ederek 
40 bomba atmışlar, büyük 
tahribat . yapmışlardır. 

TAKViM lif sırası diğer devletlerindiru 
demektedir. 

Berlin, 17 (Radyo}-Polnişe 
Koresyondans gazetesi: 

lzmirlilere Müjde Rumi· 1353 ı Arabi -1356 
};yI6l 5 Recep 12 

11 ltalya sarih hareket et· 
miştir. Mesele ancak Londra 
ademi müdahale komitesine 
aittir. Bu Akdeniz meselesi, 
Avrupanm istikbali ile alaka· 
dardır. ,, 

Berliner Tagabelat : 
11 lngiltere ve Fransa, Sov· 

yet Rusyayı Akdeniz işlerine 
karıştırmakla bir hata işlemiş· 
lerdir,, demektedir . 

FUAR GAZöNOSUNDA 

Büyük Varyete 
Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar köpeklerinin hay

rete şayan marifetleri - dünya bisiklet şampiyonunun akılları durdu· 
racak cambazhkla". 

Bütün bunları görmek için Fuar gazinosuna koşunuz! 

Eylul 

i 18 ~ 
Cumartesi - -

1 Evkat Ezan V ~~at Ezan Vasat 
Güneş 9,26 4,54 akıam 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yatm 1,36 20,19 
· · di 8,48 16,l 7 imıak 8,55 3,40 
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Balkan güreş müsabala- ~ 
rı dün başlamıştır 1 

Yüsme birincilikleri Enterbalkanik 
- B"lı 1 iıtCi mi/etle -
biıi;._itltır, Bahkc irli Ha ..... mi• güre• kongreBi 
eabakaaın tekraram iıtememiı ve T • • • 
ikincili~ kabul etmiıtir. Ba ıaff'tle - Bllfı 1 ıncı salar/ede -

detle alkııladtlar. 
Beşinci Balkan güreş müsa

bakalarının merasimi saat tam 
18 de başladı. Askeri bando 
çalarkeo batta Yunan ekibi 
ol.dutu halde müsabakalara 
ıttirak eden Yugoslavya ve 
Türk milli takımları halkan 
sürekli alkışlara arasında ring 
üıermde toplandılar. istiklal 
marşından sonra Türk spor 
kurumu lzmir bölgesi namına 
Vala vekıli B. Cavid Ünver 
nngc çıktı, hoparlörün ah;zesi 
önünde Balkan gürc-ş takım
larını ıelimlıyarak şu nutku 
irad etti: 

Dost Yugoslavya ve Elen 
milletleri sporcuları, Türk 
Mılli güreş takımı; hoşgeldinizl 

Sızlcrin şah1slarmızda Vıla
yet namına Parti Başkanı ve 
Spor Kurumu Başkan vekili 
sıfatile milletlerinizi selamla
makla derin bir haz duyuyorum. 

Bu sene beşinci Balkan gü
reş müaabakalarınm Türkiyede, 
bilhassa lzmırde yapılmış ol
maamdan derin bir memnur.i
yet hissediyorum. Bu müsa
bakaların, fuarın devam ettiği 
bugünlerde yapılması ayrıca 
ehemmiyetfidır. Sizleri burada 
toplamağa muvaffak olduğun
dan Türle Spor Kurumuna 
teşekkürlerimi sunarım. 

Balkan devlet1erinin, bütün 
sporcularanı, yani Romnnya, 
Bulgari!'tan ve Arnavud spor· 
cularının gelecek müsabaka
larda aramızda bulunmalarını 
temenni ederim. Balkanlar 
bugün büyük rehberlerimizin 
deliletile tam sulh ve müsa· 
lemet kaynağ1 olmuttur. Bu 
gibi spor temasları milletleri· 
miz arasında samimiyeti artı

racaktır. 

Beıinci Balkan güreşlerini 
a\ .. ve hepinize muvaffakı

yetler dilerim. 
Vali muavini bay Cavitten 

sonra preş federuyonundan 
Ahmet F etkeri söz alarak 
Balkan güreşlerini 1zmirde 
yaptırmağı temin eden parti
mize teşekkürlerini bildirmiş 

idarecilerin kısa bır zamanda 
yapbği mühim hazırhklan tak
dirle karıılamış ve sonra gü· 
reı takımlannı birer birer 
halka takdim etmiştir. Halk 
güreşçileri sürekli alkıılarla 
karıılamııtır. 

Yunan kafilesi reisi M. Ve
kuris de söz alarak Türk-Yu· 
nan dostluğundan ve bu te
mulann iki millet arasandaki 
batlanbları bır kat daha tak
viye ettığınden b•hisle Yunan 
ıüreı ekıbinin senelerdenberi 

Türkiyede yapbğı müsabaka
larda geliş ve gidişte Türk 
hükumet adamlarından ve 
halktan gördüj'ü hürnüistikbal 
ve teveccühten dolayı Yunan 
hükumeti namma müte,eltkir 
oldutunu ve beşinci Balkan 
güreı müsabakalarında hazır 
bulunmak ıerefıne nail oldu
tyndan ıahsan iftıhar duydu· 
ğunu ılive etmiş bütün güreş
çilere muvaffakıyetler temenni
sınde bulunmuştur. 

Müteakiben askeri bando 
Yunan milli marşını çalmış Vf' 

scyircıle-r tarafmdan alkışlan· 
mışt r. 

Yugoslav kafile reisi M. 
Rihter de nutkunda vali veki
lıne hitab ederek demiştir ki: 

- Beşinci Balkan güreşle
reşlerine iştirak eden biz Yu
goslav güreşçileri, kardeş Türk 
milletine ve onun Atası Ata
türke sevgi ve saygılarımızı 
sunmamızı delalet buyurmanızı 
rica eder, Yugoslav milleti 
namına ikinci defa olarak Türk 
milletini ve bütün kardeş mil· 
Jetlerini selamlanz. 

Merasimden sonra Güreş 
federasyonundan Ahmet F et
geri güreş nizamatı ve usulile 
güreş müsabakalarının tekniği 

hakkında seyircilere bazı iza
hat vermiştir. 

Müsabakalar 56 kiloda Türk 
Kenan •• ve Yunanlı Bisiain 
karııJ.aşmasile başlamıştır. ilk 
10 dakikalık devre her iki 
güretÇının biribirini ayakta 
denemesile geçmiştir. Devre 
berabere bitmittir. ikinci devre 
Kenan üstte ve Bisisin altta 
olması ile başlamaşbr. Netice 
vermiyen 3 dakikalık bir çar
pıımadan sonra Kenan alta 
düşmüş ve Yunanlı üstte gü
reşmiştir. Fakat Yunanlı da 
bir netice elde edememiştir. 
Devrenin son dört dakikasın
da Yunanlı hakim güreşmiş 
ve neticeyi ekseriyetle kazan· 
mıştır. 

Bu gürqi 61 kiloda Yunan 
Filipiı ile Yugoslav Antinoviç 
kartılaşmuı takib etmiştir. 
ilk devre her iki gürctÇinin 
ayakta biribirini devirmeğe 
çalışması ıle ve berabere ola· 
rak bitmiıtir. ikinci devrede 

•Yugoslav çok faik güreşmiş 
ve ekseriyetle hükmen galip 
ilan adilmiştir. 

66 kilo güreş Yunan Colib
roniyos ile Yugoslav Pankros 
arasında yapılmıştır. Daha ilk 
dakikalarda faik gürqen Y u· 
goslav; Yunan rakibini 3 da· 
kikada yere diitürmüştür. Üst· 
te çalışan Yugoslav rakibini 
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leye gidiyordu. Kendi kendi
linden o kadar utamyordu ki, 
aynaya bile bakmıya cesaret 
edemıyordu. 

Roz kendi kendine şu ka· 
rarı verdi: 

- Havai adalarına varanca 
hemen geri döneceğimi 

Bu karara verdiği sırada 

bir kamarot geldi ve: 
- Dört numaralı kamara· 

daki bayan sizi bekliyor. 
Dedi. 
Bu haber üzerine Roz, ye

rinden fırladı. Bu daveti ka· 
bul eclemiyecetini IÖylemek 
iaterken mibaniki bir hare-

ketle: 
- Bayana söyleyiniz, beı 

dakikaya kadar pliyoruml 
Dedi. 
Profesör acele olarak tu

valetini tamamladı, fakat dü 
şünüyordu. Lidya kendisini 
niçin çağırtıyordu?. Bu suale 
zihninde binbir cevab veri
yordu. Fakat kat'i bir noktada 
duramıyordu! 

Profesör Roz, dört numa
rah kamaraya girdiği zaman, 
Lidyayı bir kanapeye oturmuş 
buldu. Lidya: 

- Yarın Havaiye varıyo
yoruz. Tabii bunu siz de bi-

T tqla garalamalc 
Keçecilerde, Hayreddinpaşa 

sokağmda Ahmed oğlu 9 
yaşlarmda Hayri, oyun yüzün
den Kasım oğlu 13 yaşında 
Mchmedi taşla başından ya
ralamıştır. 

Dolandırıcılılc 

İkiçeşmelikte Orhaniye ma
hallesinde tabak lsmail oğlu 
lbrahim; Kamil oğlu arabacı 
Kemalin annesine müracaat 
cdt•rek: 

Kemal cak~tini istiyor. 

Demiş vr dolandırıcılıkla 

Kemalin cakctini çaldığı anla
şıldığından tutıılrnuştnr. 

Bu da dolandırıcılık 
Yangın sahasında sabıkalı

lardan Halil oğlu F ettahın, 
Ömer oğlu 80 yaşında Cafe
re kahve satmak bahanesile 
beş lirasını dolandırdığı iddia 
edildiğinden tutulmuştur. 

Yaralamış 
Halkapınarda iplik fabrika

sında amele Burnavala Meh
met kavga neticesinde Tireli 
Mustafayı çakı ile bacağından 
yaralıyarak kaçmıştır. Zabıtaca 
aranıyor. 

Bir lıusızlılc 
Karataşta Mimar Sinan so

kağında kösele tüccarı Y ako 
Aron oğlu 60 yqmda Y ako 
Bardonun açık bırakılan pen
ceresinden evine giren hırsız 
tarafından bazı eşyası ve on 
lira parası ile tayyare piyan
gosu bileti çalınmıştır. Hır11Z 
zabıtaca aranıyor. 

tamamile ezdiktea sonra 4,S6 
dakikada sırtını yere getirerek 
tuşla galip gelmiftir. 

71 kiloda Yugoalav Fiterle 
Türk Hüaeyin karşılqmıılardır. 
Daha ilk dakikalardan hakim 
bir oyun oynıyan Hüseyin; 
birinci devreyi lehine bitirdiği 
gibi ikinci devrede de raki
bini tamamile ezmiştir. Fakat 
sırtını yere getirememiş, müt· 
ttefikan sayı hesabile galib 
ilin edilmiştir. 

79 Kilo güreşi Mersinli Ab
metle Yugoslav arasında ya
pılmııtır. Kuvvet ve teknik 
itibarile rakibine nisbeten yük
sek bir güreı çıkaran Ahmet 
müttefiken sayı hesabile gü-

fıtaabul birinci, Babkelir ikinci Kongre başkanhğına Türle 
olmu~lardır. Kocaelideo Yaeaf üçün· Spor Kurumu genel sekreteri 
cil, Lmirdeo Mehmed d6rdlac6, Bay Nizameddin Karşa.n se• 
fçeldt'a Klmil betinci, Antalyadaa ç·ıldı· El d 1 · V le · . . . en e egesı e usıs 
Mehwed altıncı gelmııJerdır. y I d J • R"ch . 1 

En heyecaolı mü .. baka, aoo ugos av e egesı ı term 
yapılan 1500 metre mukavemet teklifleri ittifakla kabul edile
yanıı olmuftur. Miubakaya, Yedi rek Türkiye Reısicumhuru 
mantakıuma dı1 yüzücüleri girmiıler, Atatürke, Baıvekil ismet in· 
Kocaelili ılrnizci 400 metrede. An· önüne, Parti genel sekreteri 
karala ylhClcü de 1100 metrede ti· Şükrü Kayaya kon renin ta-
ıerelı: müsabakayı t~rkeıwiılerJir. . J • • g 

ı 1 b ıı H ı·ı b 1 zım erınm telgrafla arzedilmc-s an u u a ı , yarııı at a- . •. .• • • . 
ilığı üraıle hiıirmi~ ve 22,59 ile sıne ve buyuk bır mısafırse• 
birinci gelmittir. n11lili 100 metre verlik göıteren lzmir valisine 
mf'ufedı"n ıakih ed~n ve 24,31,4 ve belediye reisine de tcşek
il~ ilı:inf'i ~dı-n Ralakc-sırli Must11fa. kür edilmesine karar verildi. 
clalıa İ) i IJı"IİCt'! alııbilın•·k kabiliye· Bunun üzerine söz alan 
ı iııdt'l olıııuımuı rıı~meıı \ u:1iı?üur:dti 

Ahmed F etgeı İ, ayni hislerin 
ıaok .. aıılıj!.ımtun lm kaclar farkla ge· 
r11lı• kalnu~hr Koı·ııPlirlt>n Yııııuf ve kongrenin saygılarının dost 
ih:iinl'ii, Ankııra•laıı Citml dörclüo· Balkan devletleri reislerine de 
<'Ü, lraoirdı·n Kenan ~inci kal· telgrafla iblağıRı teklif etti. 
ııııılardar. Bu kklif de alkışlarla kabul 

Bundan oora yedi onntaka edildi. 
ıakıuıı arasıuJa l'ürk bayrak göt• 
ıeri ynrııa yapılmıo, İıılaobul birio· 
ci. Kocaeli ikinci, İzmir içilncll 
gelmiııir. Gene gösteri mahiyetin• 
de olmak üzere mınfakalar yüzü· 
cölerinden miilefekkil A. ve B. ta
lumları nterpolu oyaamıolardır. 

Y anılardan eonn Türkepor Ku· 
rumu denizcilik federasyonu reiııi 

tarafındın eeyirciler ve hakem be· 
yerinin huzurunda birinci, ikinci, 
ilçüacülere madalyalar tevzi edil· 
miı mıntaka itibarile birinciliği 

kazanan 1sıanbullu ııporculara ayn· 
1 ca hir de tild verilmİ.flir. 

Tiirkıye 7iiıme birialilikleriaia 
puvaa IMeabile ve mınlaka iliheri
le neticeıi ıöyledir: 73 puvanla fı. 

tanbul birinci, 40 puuala Balllt• 
ıir ikinci, 37 puvanla Kocaeli 
öçilocft, 16 puvaola fzmir dördb· 
cii, l 1 puvanla lçel beıioci, 9 pu· 
vanla Antalya altıncı, 5 puvanla 
Ankara yedinci. 

reşi kazanmııbr. 
84 Kiloda Türk büyük Mus

tafa ile -..b Lefakia -br
şılaşmışlardır. Mustafa rakibini 
ayakta biraz denedikten sonra 
ilk hamlede yere yıkmış ve 
:~. 16 dakikada sırtını yere ge· 
tirerek tuşla galip gelmiştir. 

Ağır sıklette Türk Çoban 
Mehmetle Yunan Çardıs kar
şılaşmışlardır. Mehmet ilk da· 
kikalardan derhal hücuma geç· 
miş ve 2, 15 dakikada rakibini 
kafa kolla minder üzerine se
rerek güreti tuşla kazanmııtır. 

Balkan gürq müsabakalara 
bu akşam Alsancak sabasmda 
ve saat 17 ,30 dan itibaren 
devam edecektir. 

Bundan sonra rüznameye 
geçilerek teknik meselelere 
girişildi. Beynelmilel nizamna
menin izaha muhtaç noktalan 
üzerinde görüşüldü. 
Müsabakaların hakemleri tes

bit edildi. Balkan giirqlerini 
organize edecek federasyonla
rın, çağıracağı federasyonlara 
ve müsabıklara ödeyeceği mas
raf meselesi tetkik olundu. 
Bundan sonraki organizasyon
lar için davetli takımlardan 
dokuzar kişinin geliş, gidiş 
ikinci mevki tren veya vapur 
biletlerini ödedikten başka, 
herbiri için yolda geçirecekleri 
günler için ikişer, ikamet müd- .. 
detlerince de birer Türk lirası 
verilmesi ve ayrıca ibate ve 
iaşelerinin temin edilmesinin 
zapta geçirilmeune karar ve
rildi. Ve vaktin gecikmesi yü
zünden .Pazar günü ikinci top
lantl yapılmak üzere celseye 
nihayet verildi. 

Tahkikat devam 
etmektedir 

- &,, 1 inci salai/ede -
ilticvah edilmİflir. İtalyan anarpati, 
hAdiec glnd Paria&e bulanmadıjıw 
iddia etmektedir. 

Zabıta; Franuclaa Betçi.kaya 
geçmek iıtiyen lılaryato adında hir 
lepuıyol ile diler bul aaaqillleri, 
hadadlarda yekal•••p ma'Yaf fak 

olmllflar. 
Paıia, 17 (Radyo) - Fnmu 

aabıtua, İapuyadaD Frama7a iltica 
edealeria eTleriDcle U8ftarmalu 
,., ... 'Ye bam tmekla ..... ,.. 
kalanmııbr. r ' TUrk Spor Kurumu gUref federasyonu: Fuar Anftırmalar aedcelİllde 10 
kiti yakal•nmq 'Ye te•kif edilmiftir. münasebetile lzmirde tertib ettiğı Balkan güreş müsabaka

larım bütün lzmirlilerin takib edebilmesini temin için du
huliye fiatlerini ucuz olarak tesbit etmiştir. Fiatler: 

Tribün 15, haıuıi tribün 100, 
numaralı ıandalye 200 

Güreılere saat 17.30 da başlanacaktır. 

liyoraunuz. Fakat birkaç gün· 
denberi biç görünmediniz. 
Yoksa malum hedef üzerinde 
benimle beraber yürümekten 
vaz geçtiniz mi? 

Diye sordu. 
Lidya, profesöre ilk defa 

rasıelmif ıibi bakıyordu. 
Sesinde ve halinde ıenç bir 
kız tazelıti vardı. 

Roz, senem olmQftu. Arhk 
ıeri dönmiye karar verdij'İDİ 
söylemiye hazarlandı. Lidya, 
buna meydan vermeden sö
züne devam etti: 

- Benim nereye gittijimi 
çok iyi biliyorsunuz, dedi. 
Belki orada ebedi olarak ka
lacağım. Benim varmak iste
ditim bir bedet vardır. Fakat 
mahud geceden sonra sizin 
artık bir hedefiniz kalmadı
ğını sanıyorum. 

• 
ProfelÖr Roz bu IÖzler 

üzerine kıpkırmızı oldu, asabi 
bir halle ayağa kalkb, ve: 

- Olanlardan dolayı çok 
müteessir ve müteeuifim. 
Evet, sizi takıb etmemek ka· 
rarım vermiıtim. Fakat ma· 
demkiJ ıiz timdi maeleyi 
kurcalam11 buluauyonunuz. 
Ben de size IÖylüyorum ki. 
sizd-=n ebediyen aynlmıyaca
tım. Sizi ceheanemlere kads 
da olsa takib edecetim. Ölüm 
tehlikesine de sizinle beraber 
ve zenece düşünmeden abla
cağıml 

Dedi. 

Roz, kararında kati ve te· 
did idi. 

Lidya da kendisine hayret 
hatta takdirle bakıyordu, ve 
sonra: 

Manilya, 17 (Radyo) - Din 
gece 1Ut ı,30 da bir fabrikaya 
konmae olan bir yaagın bombaa 
inf ilAk etmiı •e fabrikanın 1"ftll 
yanmııhr. 

HadUe e1DUU1cla fabrika cin· 

1 
nada kopnk kaçua bet pim g6-
rilmlft6r . 

- Roz, bana elinizi uza· 
bnız. 

Dedi ve kendi ıüzel elini 
Roza doğru uzattı. 

Okyanus vapurunun Hono
loloya yanqtıta ıiio mahalli 
bayramlardan biriıi idi. Gü-
nqin çok parlak zıyası içinde 
ve çok mavi, çok güzel bir 
sema kubbesi albnda, elaotik 
bayramın çok prültülü ve 
ahenkli muzakuı ara11nda va· 
pur yolcuları, arzdan bqb 
bir ileme erifmif olduldaruu 
NDdılar. Burada bayat aanki 
bqka, daha müliyim ve se-
vimli prtlar altında ıeçiyordu. 

Roz ve Lidya bir otele id· 
diler. 

Seyahatin oldukça uzun 
sürmüı olmasına rapen Bo
ris hiçbir if81'et vermiı de
tildi. Roz kadar Lidyi da bu 

11 BJlll N'I 

Pragtla 
bDyllk bir yeng111 

Prag, 17 (Radyo) - ~• 
bir yangın, Sokollar m~ 
sini tehdid etmektedir. Şill1 
diye kadar yanan evler, J .. 
den fazladır. 

Viyanaclan gelen son ba 
lere göre, orada da bly~ 
bir yanıın çıkm .. , meih 
Rednon binua yaanutbr. 

Almanya 
Yun•niatandan UzUm Yı 

tutun alaoak 
Atina, 17 (Radyo ) - Ba 

e~rbarosonun riyasetinde ol 
mak üzere Almanyaya ritm. 
olan heyet, Almanya ile Y 
nanistan arsanda yeni bir t 
caret muahedesi imzalamıştı 
Bu muabedeye göre; Alnıan 
Yunaniıtandan busene fa 
miktarda üzüm ve tütün al 
caktır. 

Yunan vapuru 
kurtarıldı 

lstanbnl, 16 (A.A.) - K .. 
lence ve lbrailden Liverpol 
giderken dört gün evvel G 
libolu civannda lnceburun 
karaya oturan Yunan bandır 
Malinko vapuru bufiin Ho 
ve Alemdar kurtarma ıemil 
tarafmdan salimen kurtanl 
mıştır. 

Yunan au6aylıırı 
Alm•n manevraı ... nı 

taklb edecekler 
Atina, 17 (Radyo)- Y 

hükumeti; Alman muevra 
nnda bulunmak üzere re 
ral Markoyu Almanya,a 
dermete karar vermifir. 

Yunan Erkimharbir.i um 
miye reiıi, S.linde bal 
makta olan Yunan :abitl 
nin de manevralan ta:ib e 
leri lüzumuau Bertin llfareti 
bildirmiştir. 

B. Çemberayn 
lslcagatlan Lollll'flga 

tlönilgor 
Londra, 17 (Rad~) - 1 

giltere Batvekili B Çem 
layn, yann (bugün) fak 
dan dönecektir. 

Batvekilin avde~i m 
kıb bir kabine içtima alı:dol 
nacak ve mühim meaelel 
müzakere edilecelcr. 

Bu içtimada, nıilterenill 
Roma sefiri de ıazır batr 
nacaktar. 

Belçika lıtbinui 
Tadil'*' •• ,,,,,,,.,1 

Briibel, 17 (Rayo) -
çika Iİyual mel.ali, bu ayıl' 
aonunda B. Van eland ka • 
neainde bazı tadit yapılad" 
i'lnı tahmin ediyrlar. 

Batbakan 8. \n Zelandıo. 
büsbütün çekilımi ibtim•lir 
den de baluıolwıyor. 

uzun aiikGtun 1tebini sorut 
turmakta idiler. 

Lid,., lauambc:l.na 
dikten aonra c it ol 

üzere odaD1D bkonuna çı 
kendiaiai ihataıden hari 
ide ıüzel mazaraya 
daldı. Balkonu altanct. 
kız ve erkeldeıen bir 
çiçeklerle IÜlltmİf olldalr:Wl~t 
halde Havadıı...a 
tllt1ı bir ah~ prlu 
yordu. Liclya ba 
vencı alaenı ıözleri 
d.lmıt olduf halele d. 
yordu. 

Fakat birclbire içini 
sıkınb bub .. ~e olUJOrdu 
Diye kendiaie diiflndü. V 

- y oba,ledi. CiıbaaCllll'I 
vazıeçtitim ;iD mi _ . ..,. .. 
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Zenci Luiz - F arr karıılaşması 

Boks maçı hasılatı 282 
bin 463 ;dolar tuttu 

Zimmi suda 
_Nevyork, (Hususi muhabıri

~ııclcn) - 30 Ağustos gecesi 
~Ya boks şampiyonu zenci 

l' ıs ile lngiltere şampıyonu 
0nııni Farr çarpıştılar. Mü 

d balca üçer dakikalık on beş 
~~c.den ibaret idi. Bizzat 
iri .. ıdı olduğumuz bu mühim 
~sabakanın her devresine 
~tafsilatı buradan vermekte 
ka 1 Yok. Umumiyeti hak· 
d~ _verilecek malumat belki 

ıyi bir fikir verir. 
de ~erikada dinamit Luis 
Yo:ilen zencı dünya şampi
lln~ c:cnubda pamuk tarlala· 
lnti~ gelme bir boksördür. 
lrıGr ~ lam piyonu Farr ise icö-

>.f .. llıadenlerinden çıkmadır. 
~Q ~bakadan evel iddialar 
~lc:ı Uzcrine idi. Farr taraf
~ 'rı bir dolar bahis koyunca 
'-. "- hlukabil zenci taraftar· 
"[)· on dolar koyuyorlardı. 
~llnit kömürcüyü 3 üncü 
~it '~c nakavt edecek. nağ
lrı'ttı~ gazetelere bıle yayıl-

~ .. 
~ Uaabaka Nevyorkta çok 
Ytp: olan Yanki stadyomunda 
'~ dı. 35 binden fazla halk S kıpı hasılatı 300 bin 
)~ yakın idi. Hasılatın 
lt,.

11 
.. onu • Nevyork çocuk-

hci' •ut müessesesine,, aıt idi. 
ç.~1-r boksör saat 22 de ringe 
ıc_~ .: .. Kaybedeceği muhale· 
·ı, b 1°rulcn Farr gonkun sesi 
tıldı craber zencinin üzerine 
cltrd ~ birinci ve ikincı dev
. 

1 
• aol yumruklan ile Lu· k ~u~ça hırpaladı. Seyirci 

'l uınıd cdilmiyen bu hal 
lb ·~•nda coıtu ve lngiliz 

d 
Pıyonunu uzun uzun alkı•· 

ı o· y 

-~ •ter devrelerin bazıla-
'rı- Zenci ve bazılarında da 
d Yikaeklık gölterdi. Neti· 

t ıencı .. ,. ile ralip ilin 

Birlha/ta yüzen adam'hos tanede besleniyor 

Bir hafta yüzüp suyun üs-
tünde yiyen, içen ve uyu

yuyan adam .. .. -·-· Zenci bomba denilen yumrutunu hasmı
nın çenesine vuramadı ve halk ekseriyetle 

/ngiliz. boks6rü alkışladı .. 
ı=edi)dı ve halk bu kararı yu
haladı. Ringten çıkan zenciyi 
taraftarları alkışladı, fakat Farr 

çıkarken alkış tufanı koptu 
ve seyirciler F arrm daha iyi 
bir boksör olduğunu izhar et· 
tiler. Bu müsabakada zenci 
bomba denilen sağ yumruğunu 
Farrın çenesine yerleştiremedi. 

Bugünkü gazeteler Farrı 
çok metetmekte ve tekrar 
şampiyonahğa talip çıkacağım 

yazmaktadır. Dünya şampiyonu 
zencinin yakında Alman şam
pyonu Şmeling ile karşılaşR· 
cağı söylenmektedir. 

Müsabaka ile alakadar olan 
diğer meraklı cihetler: 36903 
seyirci vaı dı, bunlardan33469u 
bilet satın aldı. Biletler 265753 
dolar getirdi. [ Bu paradan 
28409 dolar hükumet vergisi 
ve 14880 dolar vilayet vergisi 
olarak verildi.] Sine ve radyo 
hakları 60 bin dolara satıldı. 
Safi hasılat 282463 dolar tuttu. 

Şampiyon zenci Aluis yüz· 
de 40 yani 112,985 dolar al· 
dı. Farr konturato ile 60000 
dolar aldı. Stadyom kirasına 
yüzde ondan 22264 dolar ve
rildi. Çocuklara süt müessese· 
sine ayni miktarda para düştü. 

Müsabakayı organize eden 
Ceykobs 34985 dolar ile idare 
ücreti olarak 4500 dolar ki 
ceman 39485 dolar aldı. 

Ce) kobs bugün boks müaa-
bakalan çarlığına terfi edıldi. 

Bir ha/ta suda 
güzenadam; 
Çarl Zımmi adında 46 ya

şında bacakları olmayan bir 
adam geçen hafta Albaniden 
Nevyorka kadar olan 145 
bahri mil mesafeyi 147 saat 
37 dakika yüzdü. Hayret edi· 
lecek şey Zimminin suda ar· 
kası üstü yatarak uyuması ve 
istirahat etmesidir. Bu garib 
adam yemeğini suda yedikten 
mada yaprak sigaralarını dahi 
sırtüstü tellendirmiıtir. 

Nevyorka çıkınca bili hızı 
olduğunu göstermek için iki 
defa suya atlamıf ve ondan 

sonra istirahat etmek için hu· 
taneye gitmiştir. 

Ertesı gönü doktorlar Zim· 
minia cijerinde kan toplandı· 

ğını söylemişler. Bu balık 

adam ise "bugün evime gidi
yorum, ilk fırsatta Amerikanın 
cenubundan Küba adasına yü· 
zeceğim. demiş. Ahmet ------
Hatay Türklü· 
ğüne hakaretler ............ _ 
Türk Konsolosu 
Hatay k6ylerini 
dolaııyor .. 

Antakya, 13 [TÜRKSÖZÜ 
muhabirinden] - Yeni dele· 
ge Roje şehirde tetkikler yap· 
maktadır. Son bir hafta içinde 
Sancakta belli başlı bir hi
dise olmamıştır. 

Türk Konsolosu Bay Faik 
Zihni de köylere varıncaya ka· 
dar bütün Hatayı dolaşmak
tadır. 

Konsolos, dün Şeyh köyüne 
giderek bir gezinti yapmıştır. 
Konsolosa köylüler büyük bir 
karşılama merasimi yaptılar. 

Vatani gazeteler bu günler· 
de gene hezeyanlar savur· 
maktadırlar. 

EUiva gazetesi yeni delege· 
ye hitaben neşrettiğa bir açık 
mektupta, Sancak Türklerine 
karşı en ağır hakaret lisanım 
kullanmaktadır. 

Yeni Sancak delegesi beya
natta bulundu, bu beyanab 
aynen aşağıya alıyorum: 

" - Fransız hükümeti siz
lere yeni bir Delege gönde· 
riyor. Bu Delegenin memuri· 
yeti mahsusaaı, bundan böyle 
Mendater hükümetin ve Mil· 
Jetler Cemiyetinin himayesi 
altında tatbiki kararlqtırılan 
Sancak Statüsü ve beynelmilel 
itiliflarla; bu memleketin mu
kadderatının iyi bir neticeye 
ihzar ve isalinden ibarettir. 

Suriye kadroıu dahilindeki 
yeni Sancak teşkilatı sayesin
de, muhtelif unaurlan ihtiva 
eden halk tam bir nifak ve 
imtizacm pek çabuk teessüs 
edeceğine, ve tabiatın bu mem· 
lekcte bahşettiği her türlü 
menabiin, ahalisine mesut ve 
bahtiyar bir bayat temin e)'li· 

Uz.ak Şarka bir bakıf 

Akdenizkor_sa~- Japonya ş· d.k. ..f 
lık meselesi ım 1 1 nu uzu 
. nu nasıl kazandı? 

/ngıltere nasıl vazi-
yet alacak 

Mir gazctesı bugünkü ba • 
yazısını gene Akdeniz mese
lesine tahsis etmiştir. •Kor· 
sanlığa nihayet vermelidir,, 
başlığını taşıyan bu yazıyı 
aynen alıyoruz: 

• Akdenizde korsanlık eden 
tahtelbahirler kime aiddir? 
Bunlar Salamanka veya Va· 
lansiyanrn mıdır? Yoksa bun· 
lann arkasına gizlenen başka 
devletler mi vardır? Bütün 
bunlar ikinci <lert-ce<lt• ebe m· 
nıiyeti haizdir. Asıl mühim 
olan cihet, Avrupa me<lı.-ııİ· 
ydini endişeye düşüren ve 
ticari hareketlere engd olan 
bu korsanlığın kat'i bir ka· 
rarla bertaraf edilmesidir. 
Fransa ve lngiltere gibi bü
yük garp devletleri, kendi 
menfaatlerine dokunan bu ha· 
reketi kat'i surette ortadan 
kaldırmağa karar vermiı bulu· 
nuyorlar. Niyon toplantısına 
davet edilen bütün devletler t 
korsanlığın imhası için verilen 
bu karara muvafık reylerini 
vermek gayesile çatırılmışlar
dır. Fransa ve lngiltere hüku
metleri gerçi bu korsanhtı 
kendileri ortadan kaldırmak 
kuvvetindedirler. Çünkü; me
selede kendi menfaatleri m ev· 
zu babstir. Fakat, bunu yap· 
madılar ve Avrupada umumi 
efkirı bazırlam11 olmak için 
böyle bir toplantıya lüzum 
gördüler. 

Şi~diye kadar yapılan bey
nelmilel toplanblann hiçbiri 
bu kadar acele çağınlmış ve 
buna çatınlanlardan davete 
icabet etmiyenlcrin durumları 
nazan itibara ahnmıyacatı bu 
kadar sarih bir aurette ilin 
edilmemiftir. Hatta bilikia 
ltalya ve Almanya iıtirak et· 
mediği takdirde dahi konf e· 
ransın toplanacağı bildiril· 
miştir. Bu içtimada denizlerde 
görülen koraanlık baıebile ki
min haksız veya kimin bakla 
olduğu ve bu hadiselerin tah· 
rik maksadiyle yapılıp yapıl· 
madığı müzakere edilecek de
ğildir. Konferans, sadece bu 
korsanlığı bertaraf etmek içİR 
tedbirler alacaktır. 

Vaziyet bugün o kadar na
ziktir ki Niyon toplantısı ol· 
masa bile bütün devletler kor
sanlığa karıı icab eden ted· 
birleri almıı bulunuyorlar. ln
gilterede umumi efkarı f evka· 
iade galeyandadır. Timea ga· 
zetcai: .. Akdenizin tukında 
hasıl olan durum arbk tabam· 
mülfersadır. Meçhul korsan 
gemilerinin alçaklıklarına karşı 
verilecek cevab sadece ıudur: 
Britanya filosuna mensup her 
gemi, bunlara derhal ateş aç
malıdır,, diyor. 

Bu salahiyettar gazete yal
nız müdafaai nefiaden bahset• 
memekte mukabil taarruzlar 
organize etmep ve ciddi ted· 
birler almağı ve böylelikle 

Akdenizdeki konanbjı kökünden 
kazımayı iıtemektedir. Gazeteye 
göre korsayın milliyeti haizi 
ehemmiyet detildir. Mühim 
olan, bunlara kartı liyık ol· 
duldan mukabil tedbirleri 
almaktadır. 

lngilterede bugün hiçbir te-

yecetine ve her keain bundan 
müatefid olarak bu memleke· 
tin tealisine can ve ıönülden 
ittirak ederek San~ılık bir• 

• •• 
lngiltere, Japon imparatorluğu 

için '' 1 numaralı düşman,, dır 
- 1-

Vakıa, henüz ila· 
nı harb ~dilmewiş· 
lir; fakat Çin ve 
Japon kuvvetleri 
çarpışmakta ve top 
lar gürlemekte ber 

devamdır. Pekin Ja· 
ponların eline diiş· 
müş, Mıkadonuıı 

askerl~ri Han-Koııg 

ve .Şanghaya taar 
ruz ve hü~uııı d · 

mektedirlcı. Buıı· 
lara rağmen Nnn· 
kin hükumeti Ja
ponya ile ittıfak 
akdine taliptir ve 
Japonya da Çıne 
karşı ancak dost· 
luk hisleri besle-
diğini ısrarla id- Tiençinde imtiyazlı mınlakada 
dia eder. bir Fransız ve bir Japon ne/eri 

lıte, garb ale- seyrüseferi temine çalış19or . 
minin anlayamadığı ve hiçbir Japonyada en kuvvetli fırka, 
zaman anlayamayacağı bir man· beyaz ırk aleyhtarı fırkadır; 
tık!... bu fırka, sade japonyanın 

Franaamn, lngiltere ve Aıne· değil, Çmin, Hindi Çininin ve 
rikanın, Sovyet Rusyanın Çinle Uzak Şark sahilleri halkının 
alakası çok büyüktür; bu dört Avrupa hakimiyetine karşı mu-
devletin Çinde ihmal veya kaddes mücadele açmalarına 
terki gayrikabil menafii vardır! taraftardır. 
Bunun için garp, uzak şarkta Japonyadaki siyasetin içyü-
gcçen bidiselere karşı alfıka zünü iyi anhyabilmek için, son 
ve endişesiz duramaz! içtimai inkıliblardan haberdar 

Çin harp sahalarında hadi- olmak lazımdır: 
seler biribirini takip etmekte Eskiden Japonyada ordu 
ve bunlar vaziyeti basbütün idaresi ve zabitliği, asilzade-
tehlikeli hale sokmaktadır. İn· lerde, yani Samorayilerde idi. 
gilterenin Nankin sefiri Sir Bunlar, an'anaperest insanlar· 

Hug Kuaçbul Holens Hugmese dır. Fakat son zamanlarda 
yapılan Japon sJikasb, çok kuvvetleşen kültür sayesinde, 
dikkate layik bir haletiruhiye- yeni yetişen genç zabitlerin 
nin eseridir. lngiltere hemen mühim bir ekseriyeti halk ço· 
Fran&1z Erkimharbiyei umu- cuğudur. Bu izah aayesinde 
miyeaile temasa geçmiş ve bu Tokyoda son senelerde askeri 
hadise General Gamelenin isyanlarının sebebi de açığa 
Londra seyahatini icab ettir· vurulmuş demektir. Bu sınıf, 
miştir. efkarı umumiyeye istinad ede· 

Büyük Britanya, büyük dev- rek faalıyet taraftarıdır Ve 
letler içinde Japonyayı büyük şunu da ilave laz mdır ki Ja· 
devlet addeden ve hatta ken· ponyada nüfus, akıllara sığ· 
disile bir ittifak muahedesi mıyacak bir sürat ve dehşetle 
yapan ilk Avrupa devletidir. artmaktadır. O kadar ki Ja· 
Umumi harbe kadar devam ponlan artık adaları istiab 
eden bu ittifak sayesinde Ja- edememektedir! 
ponya büyiık bir mevki ka- Çine karşı yapılan mütevali 
zanmış ve bu mevkii ancak hücum ve saldırışların en başlı 
İngilterenin muzabereti saye· sebebi işte b!.,!_ki sebeladirl ! 
sinde elde etmiştir. Halbuki 
şimdi Japon gazetelerine şöy- Fransız manevraları 
lece bir göz atılırsa, lngiltere son safhaya girdi 
Japonya için "1 numaralı düı· 
man,. dan başka birşey de- Paris, 17 (Radyo) - Fransız 
ğildir. manevralc.rı devam ediyor. 

lngiltere bugün, Japonya Manevra sahasına şiddetli 
yüzünden çıkan her fena ha· yağmurlar yağmaktadır. 
diıeden mesuldür ve lngiltere General Dofyo, yabancı 
vaziyetin vahametini anladığı davletler ateşemııiterlerine ma· 

için Uzak Şarktaki deniz kuv· nevralar hakkında izahat ver· 
vetlerini takviyeye karar ver- miştir. 

miştir. Fransa Harbiye Nazırı B. 
Şu halde? beyaz ırk şu an· Daladiye, manevraları takib 

dan itibaren Japonya ile çar- etmekte olan Jngiltere Har-
pıımak üzere midir?. 

reddüt yoktur. Londra sokak
larında duvarlarda şu me
alde cümleler görülüyor: "Bi· 
zim bir Neliona ihtiyacımız 
vardır,, bu ise, tarih göz önün· 
de bulunduracak olursa, lngi
liz filosu herhangi bir müza
kereyi beklemeksizin imha el· 
melidir, demektedir. 

litinde, intizam ve müsalemet 
içinde yqamıya gayret ede
ceklerini biç ıüpbe etmiyo· 
rum.,, 

biye Nazırı Lord Belisa ile 

F rkimharbiye reisi Sir Dovol 
şerefine bir zıyafet vermiştir. 

Ziyafet esnasında, Fransa 
Erkamharbiyei umumiye reisi 
izahat vermiştir. 

lngiliz Erkanıharbiye reisi, 
bu izahatı dıkkate dinlemiştir. 

Fransa bava kuvvetleri Na
zırı Piyerkut ile General Goro 
ve Fransız donanması Erkinı
harbiye reisi, manevraların son 
safhalarında bulunmak üzere 
Alensona vasıl olmuşlardır. 



Sayfa 6 AN DOLU 

E r (paşada iki öldürenler 

e 
Numar E- 90 Yazan: M. 

nce OOPSAI • 
1 

Üzüm satışları ug" u an aşıl 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

498 inhisar id 12 so 17 K d. . l _ _ ..,.u-ld"@'a• Ba 
481 K. Tan r 14 19 en l 1 &tan rköy te

gönderildi 312 Alyoti bira. 15 50 20 50 davi ı
~ 355 O. Kurumu 14 20 50 

305 H. Alanyalı 17125 17 125 ____ ,_ ..... __ _ 
ımam_____ 124 M. J. Taran. 18 50 19 Eşrefpaşada kahveci Kadri Meclis raporu okunduktan 

yurduna Viriyoni, evi e tarafını aradığı 
40 

halde hiç kimseyi bulamamıştı •. 
Askerler artık evden çıkı· muhterem Doka hazrelet· vazife başladı. Şimdi derhal 

bütün sahillerden, yabancı ge· 

109 S. Bey ııt 15 19 75 il kardeşi Remziyi öldürmekle sonra Müddeiumumiye müta· 
96 Pater on 15 75 18 50 maznun ince Mehmed ve suç leası sorulmuş ve Müddciumu· yordu. Viryoni son defa, Do· ri.. Dedim ya, başkası ol-

2' nın eski m cerasının geçtiği saydı aldırmazdım.. Fakat 
odaya girdi. K pıdan henüz. hatalarda ısrar gösteren, her
ayak atmışt ki, duvarın içinden şeyi batırıp çıkaran sizsiniz .. 

milere gondol gidip gitmedi· 

ğini tahkik ettireceksin. Eğer 

gitmemişse, onlar, prenses iri

ninin mahud Yunanlı mahalle· 

43 S. Öktem 13 50 17 125 ortaklarının muhakemelerine mi, diğer maznunlar hakkın· 
30 S. Erkin 18 75 20 dün şehrimiz Ağırceza mah· d ki davanın ayrılarak deva· 
24 Enver Çoral 18 18 kemesinde devam edilmiştir. mını istemiştir. M bkemece 
20 J. Gozden 14 14 Maznun ince Mchmedin maznunlara söz verildi, hep· 
18 li. Güneş 14 14 
16 Vitel 17 50 17 50 müteaddid muayenelerine rağ· si de masum ve bigünah ol· 
13,S H. Alberti 14 ıs 25 men şimdiye k dar deli ol· duklannı söylediler. Buluna· 

bir es geldi: Şimdi ne oldu?. Kaçıp gittiler 
- Viryonil. işte. 

sinde, bizzat irininin emrindeki Dokanm zabiti hayretle ge· - Yakalıyacağım onul. 
riye sıçradı. Tam bu sırada, - Başınıza felaket almış Yunan muhacirler sarayında 

bulunacaklardır. Orayı basa· 
caksın. 

10 N. Elbirlik 16 18 25 duğu kabul edilmemişti. mıyan bekçi Ahmed dınd ki 
8 O. L. o. S b. 21 21 Son defa lstanbul adli tıb ş hidin dinlenmesinden mab· duvardan bir kapı açıldı, Do· olursunuz.. Evdeki dakikayı 

rota göründü. düşününüz; sizi kıskıvrak bağ· 7 K. Akyiğit 16 17 işleri meclisince müşahede kemece sarfınazar edildikten 
S Beşikçi o. 16 SO 16 50 altına aldırılan maznun ince sonra ince Mehmed hakkın· - Sen ... Sen ha Pren es?. layıp çuval içinde gemisine 

- Benim, benim. Böyle re· götürebilirdi değil mi? 
Doka Yunanlılardan kork-

muyordu. Esasen Yunanistan, 

Türkler tarafından kısmen iş

gal edilmek üzereydi. Ve bu· 
rada bulunanlar da Yunanis· 

2474,5 Mehmedin şuurunun bozuk daki takibatın raPQr mucibince 

zaletlere alet olm klığın, seni Doka hiddetlenmişti: 55166 olduğu ve bu vaziyetle kendi· muvakkaten teciline, diğer 
57640,S sini müdaf adan aciz bulun· suçlular hakkındaki takibata 

incir satışları duğu ve tedavi için Bakırköy devam edilmesine ve buntars 
Ç. Alacı K. S. K. S. · emrazıakliye ve asabiye has· dair kararın önümüzdeki Salı 

de n z nmda düşürdü.. Bizi - Rica ederim, rica ederim, 
tevkife geldiniz öyle mi? kafidir prenses.. Siz bana on· 

_ Fakat Prenses, şimdi lann nereye gittiklerini söyli
karşınızd bir teyzez de değil, . yecek misiniz, söylemiyecek 

misiniz?. 
tanı bu taarruzdan kurtarmak 
için şuraya buraya dağılmış 
Yunanlılardan ibaretti. Doka 
ilave etti: 

990 A. H. Nazlı 6 5o 14 tanesine gönderildiği, hakkın· günü tefhimine karar verildi. 
325 Ş. Remzi 8 375 10 50 daki takibatın iyi oluncıya 
318 H. Levi 1 13 75 
87 H. Şeşbe ı O 625 11 25 ııkaıa•d•ar-te•c•ili-k•a•ra.rl•a•şt.ır.ıl•m•ış .. tı1•1 66 Benmayor 8 8 

Ticaret Odası-vazifesini görmeğe gelen bir Dorota şiddetle yağa kalktı: 
zabit var. - Söyliyemiyeceğim. Çünkü 

Doro omuzlarını silkti: bilmiyorum. Fakat bilmiş ol· 
- Olabilir, fakat ben sizi saydım gene söylemezdim .. 

gene teyzezade olarak görü· Çünkü felaket, onun değil, 
yorum. Dokanın yaptığı şey, oraya gönderecej'İn ins nl rm 
çok çirkindir. Burada hepimi- başına gelebilir .. 
zin huzurunda bir sulh taah· Dorota bunu müteakıp hid
hüdüne girmiştir. Merd v.e detle odadan çıktı. Doka, onun 
asil olanların iki yüzü, iki sö• arkasından: 
zü olmamalıdır. Ve, z vallı _ Şımımkl 
budala bilmiyor ki, boğuşmak Diye bağırdı. Viryoni put 

- Bu emrin son kısmı, da· 
ha evelce verdiğim gibidir. 

Kadınları muhafaza etmek ve 
haydudu öldürmek ... 

Doka tahmininde aldanma
mıştı. Hiçbir gondol, gemilere 
gitmemişti. Binaenaleyh, Do· 

ğanı ve yanmdakileri, ya Jri· 
ninin sarayında, yahud Yunan 
muhaeıirler saraymdı bulacak· 
1 rdı. 

69 D. Arditi 8 8 
43 J. Taranto 7 13 
23 S. Beyaııt 8 75 8 75 
23 E. R. Sadık 8 50 13 
30 M. Cevdet 7 7 
21 A. Muhtar 7 7 
1995 
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Mekteb 
kitabları 

Y avu.z Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

Bütün mekteb ki-
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müşte-
rılerine arzeder. 

istediği insan, ondan çok kud· gibi ayakta duruyordu. Doka· 
retlidir. Yaptığı iş, hem şah· nın aklına gelen ilk şey, de
ının, hem memleketinin aley· mirli bulunan bütün gemileri Vakit, gece y ra ıoı geç

mişti. 

Alman ticaret odası 
Almanya ticaret odası, lzmir 

ticaret odasından ticarette tağ· 
ıişin men'i hakkındaki kanun 
hükümleri mucibince ihracat ı •-•1111111!1!1!119'lll!•l!lllJll!lll!!••ıl 
vesikası alan ticaret evlerinin l.zmir beledige_şinden: 

nın raporu 
Hafta onuna kadaf 

yapılan ihracat 
Son hafta içinde limanımız· 

d n yapılan ihracat bakkınd• 
şehrimiz Ticaret Od mca bir 
raRor hazırlanmıştır. Bu rapo· 

ra göre on h fta içinde ınub· 
telif ecnebi memleketler li• 
manlarıoa 1545 ton üzüm ib' 
raç. edilmiştir. Mev im iptid•· 

hinedir Viryoni .. Bu adam artık araştırmaktı. Fakat bunda teh· 
bunamıştır. Hem de hayvani like vardı: - Sona Var - adres ve isimlerini istemiştir. Behrinin 

Numaras Miktan bedeli 

sından ıimdiye kadar yapılsfl 
üzüm ihracata 3872 tondur. 

hisleri üstünde kuduruyor. iki Türk, iki Cezair, bir Is
Prenses lriniye malik olabil- panyol, bir Mısır gemisi bulu· 
mele için, her fenalığı yap· nuyordu. Siyaseten onlara bir· 
mağa h zırdır. Şimdi sizinle şey y pamazdı. Meçhul kor • 
ritmeğe hazırım. Bütün bun· nın hangi gemide olduğunu 
lan yüzüne karşı söyliyeceğim. tayin edemezdi. Devletin ba· 
Bir dakika bekleyiniz Viryonil şına bir felaket açması ihtimali 
Ancak, askerlerinize söyleyiniz, çok fazlaydı. Bu iş, harbe ka· 
onlar aynlsınl r. Biz beraberce dar gidebilirdi. O takdirde 
gideriz. bunu kim telafi edebilecekti? 

Yarım saat sonra Dokanm Birdenbire Viryoniyc döndü: 

Akhisar Ortaokulu direktör
lüğünden: 

Okulumuzun ilaveyi inşaat ve tamiratı 13 Eylul 1937 ta· 
rihinden 28 Eylul 1937 tarihine kadar on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi Akhisar Ortaokul direktörlüğünde mevcud keşifname 
ve şartnamelere göre yapılacağından isteklilerin ihale günü 
olan 28 Eylul 1937 salı günü saat on beşte Akhisar kayma· 
kamlığmda müteşekkil komisyonda hazır bulunm lan ilan 
olunur. 18 23 huzurunda kıyamet kopmak _ Viryonil. Şimdi ikinci 

istidadını gösteriyordu. Fakat l•---•11------------------------------•I 
Dorota, çok cüretkarane bir Izmir gümrük muhafaza taburu satın alma 
jest yaparak içeriye girer gir· 

mez: komisyonundan: 
- EA-er zatıaliniz, benim Umum tahmin Muvakkat 

akrabam olmasaydınız, lüzum Mikdan tutarı teminatı Münakua 
görüb de yaptığınız şeyin bir c· · K"I G L K Lr K ki' T "b c- S t ınsı ı o r. r. r. . r. şe ı arı un aa 
hükümdara yakışmıyacağını yü· Nohut 2384 238 40 18 00 Açık eksiltme 20/9/937 Pazartesi 10 
zünüze söylemezdim. Fakat Pirinç 5432 1287 40 97 oo ,, ,, ,, 

11 
., 10,30 

siz, bizim aılemizin en büyüğü, Makarna 4767 1191 75 90 ()() ,, ,, ,, ,, ,, 11 
devletin reisisiniz. Verdiğiniz K.Mercimek 993 158 90 12 00 ,, ,, ,. ,, " 11,30 
sözü, ayak altına alarak bunu Bulgur 5517 717 21 54 00 ,, " 11 ,, " 14 
yaptmız, beğenmediğiniz ve Sadeyağı 2115 1850 63 139 ()() ,, ., ,, ,, ,, 14,30 
kor an dediğiniz adamın ya· Zeytinyağı 996 537 85 41 00 .. ., ,, ,, ,, 15 
nanda küçüldünüz. S bun 1957 665 38 50 00 ,, ,, ,, ,, ,', 15,30 

Diye bağırdı. Bu sözler, Un 89034 11129 25 835 00 Kapalı zarf ,, ,, ,, 16 
Dokanın bütün söyliyeceklerini Salça 774 123 85 10 00 Açık eksiltme 21/9/937 Sah 10 
gntlağındr tıkayıvermişti. Vir· Patates 6112 418 70 32 00 " ,, ,, ,. ,, 10,30 
yoniye işaret etmiş, kapıyı Peynir 1986 774 55 59 00 ,, ,, ,, " ,, 11 
kapatmıştı. Nihayet kendini Zeytin tanesi 1011 313 41 24. 00 " ,, " ,, ,, 11,30 
topladı. Ç. üzüm 1261 264 81 20 00 ,, ,, ,, ,, ~ 14 

- Dorota, rezaletler içinde 
Gaz 6679 1202 22 91 00 ,, ,, ,, ,, ,, 14,30 
Arpa 34492 1552 15 117 00 ,, ,, ., " " 15 

yüzüyoruz. Sen de buna da· Saman 16789 419 73 32 00 e• ,, ,, ,, ,, 15,30 
hilsinl Kuru ot 21900 985 50 74 00 ,, ,, ,, ,, ,, 16 

Dedi. Dorota, bir koltuğa Kuru ıoğan 328 12 30 1 00 Pazarlık 22/9/937 Çarşamba 10 
atıldı: Çay 22,5 74 25 6 00 ,, ,, ,, ,, 10,30 

- Rezaleti idare eden yok Kırmızı büber 110 20 90 2 00 ,, ,, ,, ,, 11 
amma, kahramanları pek çok. Sirke 50 4 50 1 00 ,, " ,, ,, 11,30 
Maamafih, isterseniz bütün Şeker 1106 301 40 23 00 Açık eksiltme 22/9/937 Çarşamba 14 
emlakimi atar, servetimi alır Odun 130000 2600 00 195 00 ,, ,, " ,, ,, 14,30 
ve memleketten uzaklaşırım. Kavurma 4840 2976 60 224 00 " " 11 " " lS 
Halk, buna ne mana verirse Sığır eti 7590 2315 00 174 00 " " ,. " " 15,30 

. . d'" .. _ . Ekmek pişirme 51465 669 05 52 00 ,, ,, ,. ,, ,, 16 
versın, orasını sız uşununiız 
haşmetpenah .. Prenses irininin 1 - Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 27 kalem erzak hiıalarınd,a gösterildiği şekil ve 

tarihlerde ayrı ayrı şartnamelerle eksiltmeye konulmu tur. Umum tahmin tutadarile muvakkat 
bütün nefretlerini toplıyacak teminat mikdarlan karşılannda yazılıdır. 
hareketlerde ısrar gösteriyor· 2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
sunuz. Ne kazanacaksınız san· 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarla mu· 
ki bunlardan! vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını muayyen vaktinde ve kap 1ı zarf usulile ya· 

- Sus Dorota, sus!. pılacak eksiltmeye girecekler de teklif mektuplarını vaktinden bir aat evvel lzmir Alsancak 
- Hayır, susmıyacağım Birincikordon 364 numarada tabur satın alma komisyonuna verm leri. 4·9-14·18 3087 

35 4000 15 
36 3600 13 
37 4500 12 
Belediye havagazı fenerleri 

için numaralarile miktarları ve 
beherinin bedeli muhammeni 
yazılı amyantlar 9/9/937 tari· 
binden itibaren kırk beş gün 
müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. ihale 26/10/937 
Salı günü saat on altıdadır. 

Hepsinin bedeli muhammeni 
bin beşyüz doksan beş liradır. 
Şartnamesi havagazı müdür
lüğünden parasız olarak alınır. 
iştirak için yüz yirmi liralık 
muv kkat teminat makbuzu 
~eya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve şaat on 
altıda encümene gelinir. 

9 14 18 21 3143 
§ Kahramanlarda Nusret 

sokağında 104 sayılı ev ve 
dükkanın enkazı müteahhide 
ait olmak üzere başkatiplik-
teki keşif ve şartname veçhile 
yıkılması 24/9/937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Keşif bedeli 
altmış altı lira kırk bir kuruş· 
tur. iştirak icin beş liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 3144 

9 14 18 21 

• Doktor Adil Bir 
Bir müddettenberi Avru· 

pada bulunan ltalyan has· 
tanesi operatoru Doktor 
Adil Bir avdet ederek mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Şimdiye kadar üzüm kurll' 
mu tarafından piyasadan 7178 

çuval, inhisarlar tarafındsO 
57 48 çuval üzüm satın ah11' 
mıştır. Bu hafta içinde JiınS' 
nımızdan yabancı memleketler' 

29,6 ton tütün, 67,4 ton pı' 
lamut, 974.18 ton arpa, ıO 
ton miyankökü, 109,5 to~ 
kumdan, 18 ton valekı, t4~ 
ton badem, 141 ton pamuk 
1,4 ton halı v 30 ton ıııtl' 
para ihraç edilmiştir. 

lngiltere.Ameriktl 
MalT anlaşması teeyyUd 

etmiyor 
Londra, 17 (Radyo) - fıı' 

giltere ile Amerika arasınd' 
mali bir anlaşma yapılaca~ 

hakkındaki haberler teeyyüd e 
etmemektedir. Bununla be'' 
her, hala Kanadada bulunrn'~ 
ta olan lngiltere Maliye flJr 
zareti mijsteşarı B. Fredeı11 
pazartesi günü Vaşin~tort 
bulunacak ve Amerika Mali)'' 

·~ Nazırı Morgen Tavla müb1 

bir mülakat yapacaktır. e 
mülakatta, Fransız frangı111~ 
son zamanlarda düştüğü ~,( 
yet etraf mda konuşmalar ol' 
caktır. 

Yeni tahmil ve tahli18 

tarifesi tasdik edildi 
1 Lipıan tahmil ve tahliye ', 

rifesi İktısad Vekaletince ~l" 
dik ve iade edilmiştir. 1" 1 

fede eskisine nazaran b# 
değişiklikler vardır. 
General Paryani 
Macaristandan döndll 

Budıu~eşte, 17 ( Radyo) : 
it lya Harbiye Nezareti ıııcJ 

Mı.tat Orel teş n general Paryani; Mı~ 
ristan ordusunun yaprllş 

Adres: Beyler Numan so· b şladığı manevralarda h'e< 
kağı No. 23 bulunm"ş ve Budapeşte ı11 

Kabul saatleri: Ôğledeo evel bul 8 ~r bidetinc bir ç.clt 
saat 10·12 öğleden sonra 1 koyduktan onra ak arn Li~ 

•-1•5•,3•0•·•1•7-T.el.e.•3•4•34_ .. _ Romaya dönmü§tür. 



ANADOLU 

/zmir Komutanlıfı ildnları 
lzınir Mst. Mv. K. Sat. Al. Komisyonundan: 

Tahmin edilen 
Cinsi Kilo miktarı mecmu tutarı Teminatı ihale tarihi Günü Saati Münakasa tekli 

.. _. Lira K. Lira K. 
~rna hariç kttaat 39600 8316 00 623 70 4/10/937 Pazartesi 16,30 Kapalı zarf 
a trna merkez kıtaatın 3S160 7032 00 527 40 4/10/937 .. 17 Kapalı zarf 
ıalgur merkeı ,, 30000 3450 00 358 7S S/10/937 Sab 16 Açık eksiltme 

'lrur hariç ,, 45900 5508 00 413 10 5/10/937 ,, 16,30 Kapah zarf 
l<oyu" eti 30000 12000 00 900 00 6110/937 Çırıamba 16,30 Kapalı zarf 
l - lzmir Mst. Mv. kttaatının yukarıda cins ve mikdarJarı yazılı bet kalem erzak ve koyun eti beı kıta şartname ile ayrı 

ayrı hizalarında gösterildiği veçhile dört tane kapalı zarf bir tane açık eksiltme suretilc münakasaya konmuıtur. 
2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda lzmirde kışlada Müstahkem movki satm satın alma komiıyontmda 

• yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda iÖrülcbilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermen mecburiyetindedirler. 
S - Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarını ka· 

SaJfa 7 

1%mir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Fiah vekaletçe pahalı görülen 30,000 ila 40500 kilo 

parauk çorap ipliği lıer bir kilosu 154 kuruş 74 san· 
timden olmak üzere- pazarlığa konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 314 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerın her gün komisyona !elmeleri. 

3 - ilk temınat miktarı 4383 lira 39 kuruştur. 
4 - Pazarlığı 6/10/937 Çarsamba gunu saat 16,30 da 

devam edecektir. 
S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3-ncü 

maddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatlariyle bir· 
likte fiat teklifi esnasında Milli Müdafaa Vekaleti sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 18 21 26 3 3252 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 18690 kilo dural ve 6310 kilo aleminyon malzeme· 

sile 100 kilo tirtilli aleminyon saç ve 20,000 adet 
aleminyon kapsol kapalı zarfla eksiltmeye konul· palı zarf için teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

......___ Açık eksiltme için de ihale saatinden evvel teminatlarile birlikte komısyona müracaatları. 12 22 26 .30 muştur. 
lzrnir Mst. Mv. Sa. AL Ko. pah zarfla alınacaktır. 2 - Tahmin edilen bedeli 109,000 Lira olup ilk teminat 

1 - Bergama kıtaatı için 80,000 kilo sığır oti kıpah zarf 2 - Kunduramn şartna~esini ~s.s k~rup v~ ~itcri~inkini paraaı 6,700 Liradır. 
usulile satın alınacalrtır. parasız •!mak ve orneklermı ıormek ıstiycalerın her 3 - ihalesi 4 lkinciteşrin 937 Perşembe günü sa. 15 dedir. 

2 - Malm tahmin bedeli 20 000 liradır. g_ün komısyona ıelmeleri. 4 - Şartnamesi 545 kuruş mukakilir.de- M. M. V. satın 
3 - Muvakkat teminatı 1500 liradır. 3 - Kunduranın ilk teminatı 6800 ve yemenilerin ilk te· 

1425 L' d alma komisyonundan alınabilir. 
4 - ihale 22 eylul 937 varşamba günü saat 16 da Bergama minatı . ıra ı~. .. .. 

askeri satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 4 - Kundurıl~rın. ıh~lesı 5/10/937 Salı gunu saat 15 de Muharebe ile şartname gönderilemez. 
s - s. eti evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde 5 M" yekae.:ı.ı::~ngı.hal~l arni 2~9ôde it .} 1 dedir.2 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komis· -
3 

~nau·· maddeleı~ecde ennl .• ~~ ı .alknntnu~ tlve üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte temi· 
d d 

·unc rın e yazı ı vesıunmrı, ı emma an 

tonun a ır. ·1 b' l·kt t kl'f k l ·b ,_ -~_.,, · d nat ve teklif mektuplarını ihale gününden en geç bir 6 - 1cı·f k 1 22 lAl 937 .. .. t 16 yaka· ı e ır ı e e ı me tuparmı ı aac -1enn en en 
e ı me tup arı . ey u gu.nu .saa az bir saat evvel Milli Müdafaa Vekaleti satın alma saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonu· 

dar satın alma komısyonuna ver~lmış olacaktır. Bu komisyonuna vermeleri. 18 21 25 3 3251 na vermeleri. 18 3 19 2 3250 
uatten soma me~uplu ~b~ eddm~. ~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 - Şartnamenin ~üncü maddesinde iste.nile.". vesikaıer Izmır Orman Direktörlüguv ··nden Düzeltme 
muvakkat temınatın konulduğu zarfın ıçerısme konu· 
lacaktır. Beher Dünkü gazetemizin yedinci 

1 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi . kentalm Ar~~rmaya sahifesinin beşinci sütununda 
günleri açıktır. 3 9 14 18 2964 muhammen çıKanlan emlak ve eytam bankasına 

............. Teminat bedeli miktar aid İımir birinci icra memur· 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: Kur ış Kuruş Kental Ginsi Ormanın İlmi Köyün ismi luğu ilanının 21 inci satırında 

1 - lzmir Mıt. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 1013 28 482 Mahlüt kömir Domuz rediti Palamut arası (3000) lira kıymetinde bir bab 
(295200) kilo saman kapalı zarfla münakasaya ko· 662 28 315 Tilki dereti hanenin mülkiyeti yazılacak 
nulmuıtur. ihalesi 20·9-937 Pazartesi günü saat 17 de 500 28 238 " " Beş yol iken tertip hntası olarak 13,000 
k!~la .. da .. yapılacaktır. Şartnamesi hcrgün komisyonda 

255 6 560
· " " Çarpas sivrisi Çakal tepe lira olarak yazılmıştır. Dü· 

görulebıhr. Kuru Q&m odunu Koclkar1 mezarı KaWlldıdere NaJdöken zeltiriz. 
2 - Muhammen tutan (5904) lira olup ilk teminatı (452) 27 4 88 MahlGt odun lbca deresi Go· Balçov~ 

lira 80 kuruştur. na deresi 
3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 65 6 144 Kuru yanık çam Kavaklı Sarnıç 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· odmu. 

lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya banka 174 S 463 Pırnal çalısı K(rtatlık Pmarbaşı 
mektuplannı ve teklifnamelerini ihale saatinden en a~ 231 S 615 ,, ,, Palamat Naldöken 

Bvlgurca 

bir ıaat evci komisyona vermiş bulunmaları. 226 5 603 " " Kesmelik tepesi Pınarbaşı 
.........._"'tı------------3-_8_1_4_1_8 __ 3_0_7_7__ Yukarıda yazıla köylere civar Devlet 'Ormanlarından hizalarında göMerilea kuru çam odunu, 

t~. M t M S Al Ko pırnal çalısı ve mahlut kömiirler 10.9·937 tarihinden itibaren onb-• aiin müddetle açık artır· aanır ı . v. a. . . _. o-

l - Bergama kıtaatı için 430,000 kilo kuru ot kapalı zarf ma ile satışal çıkanimııtır. 
usulile sabn alınacaktır. Mukavele ve şartname projeleri Orman bqmübendisliiindcn parasız alınır. ihale 24·9·937 

2 - Malın tahmin bedeli 17,200 liradır. tarihine müaadif cuma pnü saat on dörtte lzmir Orman Başmühendisliğinde yapılacağı ilan 
3 - Muvakkat teminat 1290 liradır. olunur. 18 19 21 23 3257 
4 - ihale 22 eylul 937 çarşamba güaü saat 1 S de Berga· 3 n , , , 

ma askeri satın alma komisyon binasında yapılacakttr. - zmir harici aikerl atıA alma ilanları 
S - K. ot evsafile teslim mahal ve şartları şannamesin~e 

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komıs· 
yonundadır. 

"6 - Teklif melctubları 22 eyliil 937 günü saat 15 şe kadar 
sabn alma komiıyonuna verilmiş olacaktır· Bu saattan 
sonra mektublar kabul edilmez. 

7 - Şartnamesini 4 öncü maddesinde iste.nile!1. vesi~alar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf ıçerıaınc konu· 
lacalctır. 

8 - Komisyon ltaftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
~ fiinleri açıktır. 3 9 14 18 2962 

lınıir Müstahkem Mevki atın alma komisyonundan: 
1 - Baber metresine tahmin edilen fiat 30 kuruş olan 

430000 dört yüz otuz bin metre haki astarlık bez kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 645 kuruşa almak ve örne.lderini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gclmelerı. 

3 - ilk teminat 7700 liradır. 
4 - ihalesi 27/9/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 .sayılı kanunu~ 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vcsıkaları ıle temınat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az bi~ 
saat evvel M. M.V. satın alma komisyonuna vcrmclerı 

......._ 8 13 18 23 3103 
...........__~--------.-:---------------~-----

l Z lJa i r Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tümenin Edremid ve Bergamadaki birliklerinin· ibti· 

yacı için kapalı zarfla 505 ton ekmeklik un ayn ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. Edremidin ihtiyacı 2~ ton 
olup tahmin edilen bedeli 35 bin liradır ve ılk te· 
minatı 2625 liradır. Bergamanın ihtiyacı 255 ton olup 
tahmin edilen bedeli 35, 700 lira ve ille teminab 2777 

Bumava . Tümen satın alma konds7una ri,net:haden: 
Cinsi Miktan Mahalli UllWlll taluaiD Muvakkat Mü.kasa Tarih 

Kilo tutarı temiatı teldi 
Lira LiN 

Patates 28200 Merkez 1974 149 Ac;tk 5/10/937 
Kuru soğan 8300 ,, 415 32 Açalc ,, 
Patates 3350 Ôdemit 235 18 Açık ,, 
Kuru soğan 3350 Ödemiş 168 13 Açık ., 

1 - Yukarda miktar ve mahalli yazılı yiyecekler açık eksiltme suretıle 
muştur. 

Gün 

Sah 

" 
" 
" 

Saat 

10 
11 
14,30 
15 

münakasaya konul· 

2 - Münakasalan hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere S· 10-937 aala günü yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki ukeri utm alma komisyonuna gelmeleri. 

. 18 23 28 3 3239 

Istanbul deniz levazım satınalma komi~onundan: 1 -Tah
min edilen bedeli 55900 lira olan 6600 kilo sadeyağı 24 
EylQl 937 tarihine rastlıyan cuma gini saat 14 de kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuftur. 

2 - Muvakkat teminab 4045 lira olup prtnamesi 280 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün ahnabilir. 

3 - istekliler 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde u.nzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gin ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis
yon başkanhtına makbuz mukabilin.le vermeleri. 

3128 9 14 18 23 

Bornova Tümen Alin alma komisyonundan: 

Ci 
. miktarı 

nıu kilo 
Sabun 1280 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı olla 

Cilt ve Tenasül hastahk 
ları ve elektrik tddavisl 
lzmir · Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tt:lefon : 3479 

Zayi 
İzmir sanatlar mektebinden 

330 senesi almış olduğum 

şehadetnamyi zayi ettiğimden 
yenisini alacağım eskisinin 
hükmü yoktur. 

lzmir Karşıyaka 209 numa· 
rada Sabri Gönenç 

(" '\ 
Lise ve Orta okul 
diploma dersleri 
Kız Geceleri 
ve 

Erkek 

\.. 

Kültür Lisesine 
olunması. 

verilir 
müracaat 

lira S0 kuruştur. 
2 - Şartnamesini 157 kurup Edremidde Tümen aabn 

alma komisyonundan alınabilir. 
3 - Eksiltme 20 Eylül 937 pazartesi günü saat 11 de 

Edremid Tümen satın alma komisyonunda yapılaca· 

K11n11opn 2900 
Bwıar noeo 
Pirinç 11000 

~-tı ~ 

Fuarda •afif yeri TRAKYA pav. 
ona karıısında 

tından teklif mektuplarının saat 10 a kad.ar komis· 
yona makbuz mukabilinde verilmei tarttır. Kanunun 
32 inci maddesi mucibince bu saatten sonra verilecek 
teklif mektuplarının kabul edilmiyeceti ilin olunur. 

'ı;; . 3 8 13 18 3016 

1tııatr Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Beher çiftine tahmin edilen · fiatı 444 kuruş oJen 

25000 çift kundura ile her bir çiftine tahmin edilen 
fiatı 190 kuruı olan 10,000 çift yemeni ayrı ayrı ka· 

Ot 39800 
Saman 35000 
Odun 97000 

1 -- Yukarıda cinı ve m~ktan yazılı 9 lrıalem yiyecek, yem 
ve mahrukat manevreye iıtirak edecek kıtalar1• ihti· 
yacı için pazarlık ıuretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıklan 20/9/937 Pazartesi rünü yapılacaklar. Vi· 
yecelder öğleden evvel yem ve yakacak öjleden sonra 
yapılacaktır. 

3 - isteklilerin muvakkat teminat ve nümurıelcrile birlikte 

Baymcbr nüfus işyarlığından: 
Bayındırın Haoı lbrahim M. 3 sayılı hanede yazılı Mehmet 

otlu Halim olduğu halde nüfus kütüğüne Halil olarak mukay· 
yet iken Bayındır Asliye Hukuk hakimliğinin 8/9/937 gün 
ve 236/169 sayılı kararile adı Halim olarak tashih edildiği 
ilin olunur. 3240 

Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna ielmeleri. 
32~3 



Sayfa a ANADOLU 18 Eyl6l 9 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rehleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. 

":::fıx~rN~~!:1 ·------------------.._ ............ , .................. ~~·ı·1111·111·1111·1111·1111·111~1111·1ı ..... I>--o•k•t•o·r--·J,1~1111~111~1111~1111~ın~1111 
KUMPANYASI = A K 1 T 

•HERMES,, vapuru 31·8 = • ema onay 
37 de gelip BURGAS, VAR- = k b l • h 1 ki 
NA ve KÖSTENCE limanları = Ba terigolog ve u aşıcı, salgın. tısla ı a~ı 
için yük atacaktır. = Birinci Sınıf Mutahassısı 

•MEROPE,, vapuru 5-9-37 ~ E (Verem ve saire) 
de ROTTERDAM, AMSTER· ~ 5 Baamahane istaeyonu karşısındaki Dibek eokak ba~mda 30 say 
DAM ve HAMBURG liman- ;;;; ev ve muaycnehaneeinde sabah saat 8 den akşam eaat 6 ya 

larma hareket edecektir. ~ < mırır11111111111111111111111111tti"iıl11mtıiiiffiiiıiıilttlıll ~:ieJon: 4115 il •HERMES,, vapuru 20-9· 

?1~ôA~~;E~R~~utt~: Izmir Defterdarlığından : 
manian için yük alacaktır. Yap1lacak iş: Balıkhane binasının olbaptaki keşifnam 

SVENSKA ORJENT göre tamiratı muhammen bedeli: 734 Jira, muvakkat te 
LINIEN 50 Lira 50 kuruş ihalesi 19/9/937 Tarihinde saat 15 de 

,.GDYNIA,, motörü 2-9 da HAYRE"11t terdarlıkta toplanacak komisyon tarafından yapılacaktı 
ROTTERDAM, HAMBURG rJzu iş hakkında malumat edinmek istiyenlerin Defterdarlıkta 
DANZIG, GDYNIA, BALTIK vergileri masasına müracaatlarJ ilan olunur. 5 11 18 30 

;:: .• r.~~;t.~!~ .. limanlarına - Dahiliye Mütehassısı 
"VASALAND,, motörü 17- Doktor 

9 da ROTTERDAM, HAM· c: 
BURG, DANZIG, GDYNIA, e ı aA ı Ya rk 1 n 
NORVEÇ, BAL TIK ve DA· 
NMARK limanlarına hareket 
edecektir. 

• BIRKALAND., motörü 2-
10 da ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
DANMARK limanlarına ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAV A,, vapuru 10-9 
da MALTA ve MARSIL YA· 
ya hareket edecektir. · 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEW ANT,, motörü 8-9 da 

ANVERS, DANZIG ve GuY-
NIA limanlarına hareket ede· 
cektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"MAL VERNIAN,, vapuru 
10 Eylulden 17 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

uMARONIAN,, vapuru Ey
lulün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylfilden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN,, vapuru 16 

EylGlden 22 Eyliile kadar Ll· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 17 
EylGlde LIVERPOOL ve SW
ANSEAdan gelip yük çıka· 
racaktır. 

11MARDINIAN,, vapuru 29 
Eyliilden 6 Birinciteşrine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTELE HATTI 

11JOHANNE,, vapuru Ey
lwün ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

11ARAB1AN PRINCE,, Bi· 
rinciteşrinin onbeşinde LEITH 
ve NEWGASTELE için yük 
alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
titiklilderden acente mes'u
liyet kabul etmez. 

İzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi e 

Muayenehane : ikinci Beyler sokaöı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 ı 

lzmir vilayeti muhasebei 
susiye müdürlüğünden: 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encüme 
bu seneki sonbahar at koşularmm icrasına 12, 19, 26 
937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 1 
başlanacaktır. 

Bir çok saf kan ve yarım kan Arap ve lngiliz hayv 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşulanndan 
heyecanh olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükif 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan 
mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi aynca ot 
ve diğer nakliye vasıtalarının ıeyri seferleri temin edilmi 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve he 
zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için koşu m 
line akm etmelerini tavsiye ederiz. 9 11 14 16 18 

Askeri Fabrikalar Umu 
Müdürlüğünden: 

DEUTSCHE LEVANTE Askeri fabrikalar umum mü- 1800 kilo ferro Volfrom 
LlNIE 170 • Ferrotitan 

G. M. B. H. dürlüg"" Ünden: 100 " Ferro Silisyum Aleminyum 
"MACEDONIA,, vapuru 11 Tahmin edilen bedeli 15825 lira olan yukar.da mikta 

Eyliilde ROTTERDAM, HAM· Bir adet buhar lokomotifi cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
BURG ve BREMEN için ha· alma komisyonunca 2/11/937 Salı günü saat 15 te k 
reket edecektir. Talimin edilen bedeli 28,000 lira olan bir adet buhar lo· zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis 

"ANKARA,, vapuru 21 komotifi Askeri fabrikalar umum müdürluğü satın alma ko· dan verilir. 
Eylı1lde bekleniyor. 28 Ey- misyonunca 3/11/937 çarşamba günü saat l5 de kapalı zarf Taliplerin muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kuruşu 
!file kadar ROTTERDAM, ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komis 
HAMBURG ve BREMEN komisyondan veıilir. Taliplerin muvakkat teminat :olan 2100 vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. )u kanunun 2 ve 3 
için yük alacaktır. lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 kadar maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komis 

AMERICAN EXPORT Ll· komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun müracaatleri. 12 14 16 18 31 
NES 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte •ı A 

The EXPORT STEAMSHIP komisyona müraaatları. 14 16 18 20 3154 1 an 
CORPORATION 

lilı~~~:ı;~~; .. v~;~~b~i< Eskişehir Hava okulları ko- İzmir E.şrefpaşa hastanesi 
için yük alacaktır. t 1 .., d • tababetınden: 

•EXMOUTH,, vapuru 22 mu an ıgın 80. Eşrefpaşa hastanesinin evı·akı matbuası 9191931 günle 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK Hava okullan kaydı ve kabul müddetinin Eylul 1937 cinden itibaren 23 191 937 günlemecine kadar on beş 
için yük alacaktır. sonuna kadar uzatıldığı ilan olunur. 14 18 3172 müddetle ve 750 lira muhammen bedelle eksiltmeye çık 

"EXIRIA,, vapuru 28 Ey- mıştır. istekli olanların şeraiti münakasayı ve tab'olunı 
lule doğru bekleniyor. NEV- Eylülde gelerek ayni gün KÖS GAZ, VARNA, KÔSTENCE, evrak nümunelerini görmek üzere hergün hastane heyeti 
YORK için yük alacaktır. TENCE, SULINA, GALATZ SULINA, GALA TZ ve lB- resine ve ihale günü olan 23 191 937 perşembe günü 
THE EAPORT STEAM· ve GALTZ aktarması TUNA RAIL limanlarına yük ala· sürmek üzere saat dokuzdan on ikiye kadar vilayet enciİ 

SHIP CORPORATION limanlarına hareket edecektir. caktır. nine müracaatları ilan olunur. 9 12 15 18 31 
PiRE AKTARMASI "DUROSTOR apuru 27 ARMEMENT DEPPE · 

SERi SEFERLER Eylulde bekleni~o:. KÖS· ANVERS Sahil Sıhhiye merkez başt~ 
"LlCHORDAn vapuru 10 TENCE, SULINA, GALATZ "ESPAGNE,, vapuru Bi- b•bı•.., • d 

Eylulde PIREden BOSTON ve GALATZ aktarması TU- rinciteırin iptidalannda bek- 1 IglD en: 
ve NEVYORK için hareket NA limanları için yük ala- )eniyor. ANVERS için yük Merkezimiz binasında yapılacak olan kalorifer tesisatı 
edecektir. caktır. kabul edecektir. teklif edileıı bedel haddi liyıkında görülmeditinden ekail 

•EXCALIBUR" vap
5
uru 24 STE ROYALE HONGRO- DE~ ~fJ~L~N~DDEL· ve ihale kanununun ahkamına tevfikan on gün daha uzatal 

Eyh'.ilde PIREden BO TON lSE DANUBE MARITIME O 5 L O sına ve keyfiyetin bir kerre de gazete ile ilanına komisyo 
vd NiVYORK için hareket "SZEGED. motörü 20 Ey· "BAALBEK,, motö .. ü 25 karar verildi. 
e ece tir. liilde bekleniyor. BELGRAD, Eylülde bekleniyor. DIEPPE, isteklilerin 25 Eylül 937 Cumartesi saat 10 da merkeziıı 

•EXETER,, vapuru 8 Bi· NOVISAD, COMARNO, DUNKERK v~ NORVEÇ li· müracaatları gereklidir. 3255 
rinciteşrinde PIREden BOS· BUDAPEŞTE, BRATISLAVA manian için yük alacaktır. Milli Emlak müdürlüğünden: 
TON ve NEVYORK için ha· ViYANA ve LINZ için yük "BOSPHORUS,, motörü Yunanlı 
reket edecektir. N 

SEYAHAT MÜDDETi alacaktır. 24 Birinciteşrinde bekleniyor. R6~ Lira 
120 
120 

PiRE _ BOSTON 16 gün jOHNSTON WARREN DIEPPE, DUNKERK ve NOR 
871 PiRE • NEVYORK 18 gün LINES L TD. VEÇ Umanlar1 için yük ala· 

Buca Belediye cad. 29 No. lu dökkin 
" fi .. 27 .. u 

L 1 V E R P O O L caktır. 
SERViCE MARITIME "AVIEMORE,, vapuru 26 Vapurlann isimleri, gelme 

ROUMAIN Eylulde bekleniyor. LIVER· tarihleri ve navlun tarifeleri 
BUCA REST POOL ve ANVERS limanla- hakkında bir taahhüde giriıi· 

•BUCAREST. vapuru 15 rından yük çıkaracak ve BUR· lemez. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve teıı 
den haddi liyıkile talip çıkmadığından 13/9/937 tarihin1 

itibaren bir ay müddetle pazarlıta blfakılmıştır. Alıcdann 
tıt komisyonunun içtima günleri olan Pazartesi ve Perşeıı 
rünleri Milli Emlik müdürlüpne müracaatlan. 3235 


