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Büyük Millet Meclisinin dünkü fevkalade içtimaı çok hararetli geçti 

Bir Avrupa harbinin patlamama~ı 
için herşeyi yaptığımıza kaniiz _________ __. ----------- ... 

, T uncelinde, cumhuriyet jandarmasının ayak basmadığı dağ 
ve dere kalmamıştır. Tunceline refah manzarası vereceğiz Türk milli takımının iki kıymetli güreşçisi Çoban ve 

Mustafa evelki akşam güreştikleri Yunanlı rakiblerile 

lngiliz ve Fransız don~nmalarının limanları-D •• - k d •• • J 
mızdan istifade etmelerini kabul ettik un a şam a gureşçı e-

...... 
Başbakanımız General ismet lnönü 

Ankara, 18 (A.A.) - Telefonla: Tuncanın başkanlığında muhtelit 
Niyonda, devletlerle akdedilen encümen mazbatası okunmuetur. 

~llDarun tetkik ve tasvibi için HükGmetin teklifi üzerine ka· 
• aicumLur Atatürk tarahndao 
~ı;ti11:ıaa davet edilen B. M. Meclisi 
h tıgtın reis Abdülhalik: Rendanın 
'tltanlığında toplanmıetır. 

d.ııt Birinci celsede yoklama yapıl· 
fi la.Q eonra Akdeniıde koreaolık 
~ •liııc kareı ittihaz edilecek mil§· 
.:: tedbirler hakkında Niyon 
1at libası ve zeyli ile mezkQr an· 
oıt taıaııııı mabad ve (bir kelime 
k.ıtıaalbamııtar) hududu dahilinde 
lçiQlbak f&rtile anlaımamn akdi 
~ cl~·flkGmete salahiyet verilmesi· 
clerue ır holu1met tarafından gön· 
le h il kanun layihalan okunmuı 
ll:ıfic\ tı liyihalann hariciye ve milli 
llttı •f.. encilmenlerinde mOştere· 
16 d 1'll:ikine karar verilerek saat 
•eril' .toplanmak üzere celseye son 

"'•ttir. 

ı.ıı:ıtahtıtıg müteakıb C. H. P. Ka• 
~ltı) Y Grgbo Basan Sakanın b&§• 

:nda toplanmıotır. 
8tQe • M:. Meclieinin ikinci celsesi 
&itıd Abdülhalik Rendamn reitıli· 
ha~: 68•t 17,25 de akdedilmie ve 
tıı:ı, lll~ttcn gelen kanun ltiyihala· I 

nun layihalannın milıtaceliyetle 
m6zakereai tekarrnr ettikten sonra 
Banciye Vekaleti vekili Numan 
MenemencioAlu anlaıma halı.kında 

izahatta bulııomootur. 
Hariciye Vekaleti vekilinin iza· 

batını milteakıb Baıvekil fımet 
fnön(l künıüye gelerek on nutku 

aöylemietir: 
- Niyon anlaoması, Akdeniz· 

de k'.orsanlık aleyhine manen ve 
maddeten ikid devletlerin tesanü· 
dünü •e teıriki mesaisini ifade 
eder. Karadeniz ve Akdeniz dev· 
}etleri davetliler ve ik.idler mey•• 
nıodadır. Almanya dahi davet 
edilmiotir. 

Davet için teşebbfla eden dev· 
Jetlerin ve diğer bazı devletlerin işti· 

rak etmemesi haline teessüf etme• 
Jeri hem bizim hiasiyatımıza tercü· 
mao olmuı hem davet eden dev· 
Jetlerin genio bir anlaoma istihsali 
için arzulanma samimi ol<luğunu 
oazarımızdıt teyid etmiotir. (Alk11lar) 

Korsanlık aleyhinde bir müca· 
dele aulaşmuı masum bir hadise· 
dir ki tabii ve rahat haller içinde r-Antalya .. ylan Cemal 

Uarımız, pazartesi 
akşamı kapanacaktır 

Afevcud müesseselerden bir çoğu 
açık olarak kalacaktır 

,~tllit eutemasyonal fııan pa· - oun hangi numaralara düıtiikleri 
ca~tı 1 •koamı saat ikide kapana· ilao olunacaktır. Fuar kapaodıktıın 
g'':ttı '· .Son gün ve gecenin parlak sonra Kültiirpark, halkın istifade· 
da11 ttıı içirı fuar komitesi tarafın· einc daimi surette açık kalacaktır. 

trt"b 1 at alınmı~tır. Sıhhat müzeei, vab§i ha) rnııJnc 
r11, I>aı.rte i akoamı saat 20 de bahçesi ve paraşüt kulesi daim ı 
lccetl ~•ıinoeunda bir ziyafet ,·eri· açık bulundurulacaktır. Gazino da 
~lıi lır. \illi) et Umumi Mecli i ve keza .. Su ve bira eatı: yerleri do 

r Me ı· · · ı· k · Ctk• c 1111 ualarile nıııtlıuat ış ıyeee tır. 
. llnırı111 d . 

tıyar, . D\etlı bulunduğu hu 
t'lırı 

•r k . sorıundıı brleJİ)t: "e fıı. 
t·, ornııe • 
vı f ııı reı ı Dr. 8. 8Phç<·I 

ııııruı le 
td~Ctk apauış mıtkurıu irad 
ba"' b\r. fuar rad)oeu, abııd.ıki 

a u ı . 
llut..u )8)acaktır. 

l . ~utukt . 
Qıltll . an sonra fuar duhulı}C 
~ c~ (berinde ikramiye çekile· 

PiY1Dgo7a konan dört radyo· 

Belediye Tei i Dr. H. Bı lı\· ı·t 

z A wup:ı tcıkik H'} nhPtiwlı• lıı· 

:ırılnki eğll"nce 'C~aitini tetkık ı ılı · · 

cek \C lıu vr :ıitıcn 11111' ı:ıfık f!U· 

rülenler, derhal K ultürpar k iı; i n 

gcıirHt•et"ktir. 

Külıürporkta lıir tmis kortu 
yapılacaktır. Suo'i büyük göliln 
teaitine de derhal baılaaaoaktır. 

fazla dikkati çekmiyecektir. Fakat 
1'iyon anlaemasının umumi dikkat 
ve has.,asiyeti ib:erinde toplanması 
akid olduğu zaman gergin \"e Dll• 

:r.ik eartlar içinde bulunmasındaıı 

d:ı lspan}a meselesi uzadıkça taraf. 
lanıı ve mcfruz tarafların birihi· 
rincll'o korkuları arııyor. f panya 
meselesi herhangi bir şekilde bitse 

rimiz iyi neticeler aldılar -------------
Dün akşam bütün güreşçilerimiz kazandılar. Gü

reşler devamdadır. Fiatler de indirilmiştir 
- Sona 3 üncü salıi/ede -

8. reisi Avrupa
ya gidiyor 
Esaslı tetkikler 

yapacak 
Beledi) e reisi Dr. ll. Behçl't 

Uz, önilmüzdt·ki hafla çar~aınba 

günii A nupa tetkik seyahatine çı
kacaktır. Bir buçuk ay sürecek olan 
bu seyahat esnasında kendi ine 
belediye başmühendisi B. Cahid, 
makine ve elektrık mühendisi B. 
Hu11id de refakat edeceklerdir. 

Avrupamn bellibaılı, mühim 
26 ıchri geı.Hecektir. Belediyece 
fzmirde bir oehir garajı, bir bal 
santral, ekmek fabrikası, süthane, 
çocuk hastanesi, belediye 11arayı, 
yeni parklar ve yollar yaptınJacağı 
mal6mdur. Bunlar için Avrupada 
mühim ıebirlerdeki muhtelif mil· 
euese ve binalar gezilecek, görü· 
lecek, İzmir için en münaeib olan· 
lan araştınlacaktır. Mezbaha, bele· 
diyeye geçmi§lİr ve belediye tara· 
fmdan idare edilmektedir. Avrupa 
ıehirlerindek.i mezbahalarda görü· 
leoek, mezbahanın idaresine yeni 
bir ıekil verilecektir. Turizm için 
Avrupa ıehirlerinde yapılan eııaah 

teokilatı da tetkik edilecek, ıehirde 

Evelki:akşamki merasim intibalarından 

' Altıncı Balkan 
güreşleri 

yapılacak eu iyi ve modern (şehir J 938 lu/ .. d At• 
oteli) için Avrupa §t"hirlerindeki ey Un e~ l· 
büyük oteller görülecektir. Beledi· nada yapılacak 
yelerin fidanlıkları da gezilecektir. 

Dün Ankarapalaıı otelinde Be· 
Bu tetkik seyahatinde yedi 

§İnci Enterbalkanik güreş kongre· 
sergi ve 6 fuar görülecek, Jzmir 

sinin ikinci toplantısı B. Nizamed· 
fuarı için bu sergi ve fuarlarda d 

in Kırışanın ba,kaulığıoda ya· 
tetkikler yapılacaktır. Sıhhi teşki· pıldı. 

llit ta tetkik olunacaktır. Gelecek Yunan murahhası B. Vekusi6, 
seneki fuar için, Avrupa fuarların· birçok masraflara girerek orgaui· 
dak.i eğlence paviyonları ve vesaiti z.aeyonu yapan federasyonun da· 
gözden geçirilecek, bunların Kül· vetine rağmen müııabakalara işti· 
türparkta daimi ıekilde tesisi milm· rak etmek istemiyen federasyon· 

.kün olaolan için §İmdiden aogaj· lar hakkında cezai tedbiıler alın· Dünkü güreşlerden 
man yapılacaktır. ması lüzumunu ileri sürdü. D 

ün akşam Alsancak saha· 
Avropadaki su tehirleri de ge· Beşinci Balkan güreılerine 

zilecek, plajlardaki tesisat görüle· mücbir bir eebeb göstermiyerek smda beşinci Balkan güreş 
kli. tt ı F t ·ıtere olimpiyadlarına devam edildi. ce r. a ya, ransa, ngı • iıtirak etmiyen Rumen ve Bul· 

Almanya, İaviçre, Hollandamn gü· gar federasyonlanndan, gelmeme- Güreşler 56 kiloda Türk 
zel tehirleri görüldükten başka son !eri sebeblerioi açıkça bildirme· Kenan ve Yugoslav Moğoli· 
eehircilik terakkiyatına göre Av· leri ve hundan sonraki Balkan yak karşılaşmasile başladı. 
rupada inşa edilen modern, küçük - Sonu 4 ncü salıifede ilk devre güreşçilerin biribi-
şehirlerde de tetkikler yapılacaktır. \ J • • d ·ı b b 

------- '--------------' rım enemesı e ve era er-

bir intiba ve Yaşar 
likle neticelendi. f kinci devre 

Kenan altta olduğu halde 

başladı. ilk dakikalarda Yu· 

goslav çok çalıştı ve tuş yap· 
mak istedi. Fakat Kenan ra· 

kibine bu fırsatı vermedi. Ke· 

nan bu dakikalardan sonra 

- Sonu 4 üncü sahifede -

Saida Yunanlı misa/irler gemekte, solda Yugoslat1 w Yunan kafile Atatiirk lıeglr.eline çelenk koyduktan sonra 
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Sa7fa 2 --- -
Amerikan vapurları se
ferlerini kaldı dı r ı? 

Yunan vapurları işe başladı 
Amerikan Eksport Lain-vapurlarının Akdenizdeki son vazi· 

yet üzerine seferlerini liiğvettiği hakkındn gazetelere akseden 
haberler, piyasada tesir yapmıştır. Ameriknn kumpanyasının 
bura ocentası merkezi umumiye telgrafın mürncant elmiş ve 
bu husust malumat istemiştir. Şayet seferlerin kaldırıldığı 
şeklinde cevnb gelirse acente, Akd<'nizde sefer yapan Bahrı
muhit vapurlar şirketlerile derhal Fasa geçecek ve bu gibi 
gemilerin limanımıza uğramasını temine çalışacaktır. 

Yunan şilep/erile yapılacak sevkıyat 
Yunan şilepçileri ile yapılan son anlaşma üzerine, Yunan 

lepleri limanımıza ve lstanbul limanına seferlerini sıklaştırmış
lar ve ihracat mahsullerimizi nakle başlamışlardır. Bu hatta 
tahsis edilen Yunan şilepleri, ihtiya\, görülürse arttırılacaktır. 

Yüksek ökçe ve talak 
Graç şehrinde, yüksek ökçe 

adli zabıtlarda yer almışlar; 
yani talak için bir sebep teş· 
kil ettiği kabul edilmiştir. 

Yirmi senedenberi devam 
eden bir izdivaç ve aile. Zevç 
babçıvandır ve iyi bir aile re· 
isidir. Tek kızlarile bu zevç 
ve zevce mcs'ud bir hayat 
sürmekteydiler. Aile klzlannı 
okutmuşlar, kız da mektepten 
çıktıktan sonra iyi bir iş bul
muştu. Ve kızcağız ilk aylığile 
yüksek ökçeli bir kundura 
alınca, bu aHe arasında sanki 
dinamit patlamıştır! Kızını yük· 
sek ökçeli kundura ile gören 
ana da böyle bir kundura 
almış ve zevç bundan kat'i 
surette memnun olmamıştır. 

Nihayet bu mesele ile mah· 
kemeye gitmişler ve talak ka
rarı almışlardır! 
Uğur getiren şeyler! 
Medeniyet istediği kadar 

ilerlesin; hurafata inanmak der· 
dinden kurtulmak gene müm· 
ki.in olmıyacaktır. Bugün; boş 
ve esassız şeylerden uğur veya 
uğursuzluk umanlar pek çoktur. 

Pariste Dö lo Pe sokağında 
bir kuyumcu vardır; bu adam· 
cağız, adi ve taklit taşlarla 
altın veya gümüş kaplama bir 
çok yüzükler, madalyonlar, bi
lezik vesaire yapar; bunların 
bir tarafına acayip resimler 
koyar. Bunları da "şöyle uğur 
getirir, insanlara şöyle saadet 
verir" diyerek ilan ve satışa 
arzeder. Bunlar, Paris halkı 
daha doğrusu kadınları tara
fından -kıymetlerine göre yük
sek olan· fintlerle kapışılır! 
Sinema ve tarih dersleri! 
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Birinci talip bu fırsattan 
istifadeye karar vermiş ve bir 
gece kızın odasına kadar gir
miştir. Bu davetsiz misafirden 
evvela korkan klz, sonra çok 
memnun kalmıştır. Ve iki talip 
arasında bir mukayese yapmış, 
tellalın korkak ve azimsiz bir 
aşık olduğuna karar vermiş 

ve delikanlı ile birlikte kaç· 
mıştırl 

ilk mllvezziler 
Gazeteler sokaklarda müvez

ziler tarafından satılır. Bu hal 
hemen hemen hertarafta böy
ledir. Fakat bu adet ne zaman 
başlamıştır? Madamki gazete-

ciyiz, tetkikini lazım görüyoruz! 
Yaptığımız tetkikata göre, 

bundan yarım asır evel Lon
drada gazeteler sade abone
lerine verilir, başka türlü sa
tılmazdı. Taymis gazetesi ise 
müvezziler de tek, tek satılmaz, 
sadece ve saatle kiralanır. Bu 
da mecburiydi. Çünkü bir ga· 
zete almak o zaman her kese
nin harcı değildi. 

Sanayiin terakkisi ve kağı· 
dm harcıalem şekle girmesi 
üzerine 1883 de Yortmutta 
müvezzilerle gazete satışı baş
lamıştır. Şu halde müvezzilik 
54 yaşa maliktir! 

Turgutlu suyu 

' 
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1n~Mekteblerde 

İzmirde sırt 
hamallığı 
- -iill·•···---

Kaldırılabilir mi? 
Sırt hnmn\lığıııın kaldırıl· 

mnsı hakkında Dahiliye Veka
letinden gönderilen tamim; 
vilayetçe Ticaret ve sanayi 
odasına havale edilmiştir. Oda, 
bu işle alakadar olanları ve 
bu meyanda hammallar cemi
yetini, gümrük hammalları mü· 
messillerini içtimaa davet et
miş ve iki toplantı yapılarak 

kendilerinin mütalealarını sor· 
muştur. Yarın son bir toplantı 
daha yapılacak, sırt hamallı
ğının hangi yerlerde ve hangi 
işlerde kaldırılabileceği hak
kında bir kanır verilecek, ha
zırlanacak rapor vilayete gön· 
derilecektir. 

• 
lngiliz kooperatif mü-

messilleri gittiler .... --
Mümessiller, Türk-lngiliz ticare
tinin inkişafına çalışacaklardır -----lzmirde on beş gün kalarak nunuevele kadar izmirden Ege 

tetkikler yapan, resmi maka- üzümleri alacaklardır. İngiliz 
mat, kooperatifçiler miz ve mümessilleri busene Noel yor· 
muhtelif ticaret müesseseleri· tularında lngiliz piyasasının 

d b 1 1. sarfedeceği üzümlerin mühim mizle temaslar a u unan n· 
giliz kooperatit şirketleri mü· kısmını Ege üzümleri teşkil 

edeceğini ve bunun için çalı
messilleri dün sabnh Lamartin 

şacaklarını bildirmişlerdir. 
vopurile ve Pire yolile mem- Fiatler hususunda da bir ya· 
leketlerine dönmüşlerdir. kınlık hasıl olmuştur. lngiliz 

lngiliz kooperatifçileri, evel- kooperatifçileri, Türk - lngiliz 
ki gece son defa olarak İzmir- ticari münasebatının inkişafı 
palasta Türkofis müdürile gö- için Londrada çalışacaklarını 
rüşmüşler ve bazı ticari hu· ve bunda muvaffak olacakla-
suslarda malumat almışlardır. rından emin bulunduklarını 

Kooperatifler mümessilleri, beyan eylemişlerdir. 
şehrimizdeki temasları netice- İncir için de, temsil ettik· 
sinde birkaç müessese ile doğ- leri şirketlerin ihtiyacını tesbit 
rudan doğruya iş yapmak eyledikten sonra burada mu· 
üzere bazı anlaşmalara gir· tabık kaldıkları fiatler üzerin· 
mişlerdir. Busene daha ziyade den mübayaatta bulunacakla-
üzüm üzerine iş yapacak, Ka- rını bildirmişlerdir. 

Odanın tetkiklerine göre, 
Triyeste, Hambug ve Londra 
gibi büyük ticaret merkezle· 
rinde hamallık işleri küçük, 
büyük vinçler tartıfrndan gö· 
rülmekte, hamallar yalnız ne
zaret etmede ve vinçlere mal 
vermede çalışmaktadırlar. An- Borsada Urla kaymakamı 

vefat etti cak lzmir ve Türkiyenin diğer üzüm vaziyeti .. 
limanlarından hiçbirinde bu Son hafta içinde borsada 
şekilde vinç tertibatı bulun- üzüm satışları hararetli geçmiş, 
madığından; lzmir ve diğer fiatlerde de hafif bir yükselme 
ticaret merkezlerinde sırt ha· olmuştur. Son gün satışlarına 
mallığının büsbütün kaldırıl- göre fiatler 7 numara 15-15,5, 
masına imkan görülememek- 8 numara 16-16,5, 9 numara 
tedir. Bu sebeple sırt hamal- 17-17,75, 10 numara 18,50-
Jığınm yalnız şehir içindeki 19,75, 11 numara 21,50·22,50, 
geniş taşımalarda menedile- 12 numara 23,5-25 kuruştur. 

Uzun zamandanberi menhus 
bir hastalıktan yatan ve bir 
türlü iyileşemiyen Urla kay· 
makamı B. Kemal evelki gün 
vefat etmiştir. Cenazesi mera
simle kaldırılarak asri kabris
tana gömülmüştür. Kederdide 
ailesi efradına taziyet beyan 
ederiz. 

bileceği anlaşılmaktadır. G. v ,.czım Dı·rı·k l 
nu Maarifte tayin er 

Belediyede Ödemişte bUyUk tezahU- Maarif Vekaleti meslek tek-
ratla karşllandı 

otobüs hazırlığı.. Ödemiş, (Hususi)-Eski Va· nik öğretim genel direktörlü-
Belediye tarafından Birinci- limiz Trakya Genel Müfettişi ğü, yüksek sanat mektebleri 

kordonda işletilecek mazotlu General Kazım Dirik, Şehri· ile enstitüler muallimleri ara· 
otobüslerin idare kadrosu ve mize gelmiş, istasyonda Ça- sındaki nakil ve tayin listesini 
teşkilatı tamamlanmıştır. Bu nakkale Saylavı Dr. Mustafa neşretmiştir. 
otobüslerde çalıştırılacak şo· Bengisu ile Kaymakam ve Buna göre, Kız enstitüsü re· 
förler için kurs açılmıştırr. İm- Halk tarafından şehir dışında sim muallimi Melek, Ankara 
tihanla. kabiliyetli şoförler alı- hararetle karşılanmıştır. Köy- Kız enstitüsüne, Üsküdar Kız 
nacak ve kullanılacaktır. lüler de onun gelişine büyük enstitüsünden Afife ve Selçuk 

1 tezahüratla mukabele etmiş- 1 
26 Eyliilde zmire getirilecek lerdir. General, bazı köyleri enstitüsünden Nezahat, zmir 

12 otobüsün, gümrük muame· gezmiş, geceyi Bozdağında Ticaret lisesinden Maide, Ka· 
leleri hakkında henüz Başve- geçirmiş ve lzmire dönmüştür. dıköy Kız enstitüsünden Gü-
kaletten beklenen cevap gel- Buradaki tedkiklerinde, gör- zin Çevik lzmir Klz enstitüsü 
memiştir. dükleri faaliyetten memnuni- muallimliklerine, lzmir enstitü· 

Gümrük resminin yarısı ve· yetlerini ve takdirlerini bildir- sünden ismet lnönü enstitü· 
rilmek suretile otobüslerin it- miştir. Ödemişlileri de Trak- süne, lzmir Enstitüsü Yardi· 
haline müsaade edilmesi için yaya davet etmiştir. rektörü Nuriye Elaziz enstitüsü 
tekrar teşebbüslerde bulunul- Ödemiş halkı ve köylüsü, müdürlüğüne, Konya Sanat 
muştur. çok sevdiği generalin bu ziya- okulundan Selim lzmir cum-

Hastahkh sUrU retinden derin bir sevinç duy- huriyet Akşam okuluna, An· 
Konyadan lzmire getiril· muştur. kara Ticaret lisesinden Hamdi 

mekte olan bir sürüde hastalık Bn. Handan Sdim lzmir Ticaret Lisesine, 
görüldüğünden koyunlar Af- Müddeiumumi muavini Bn. buyıl mezunlarından Halil de 

_._ ........... ., __ _ 
Okutulacak dersler 

Busene lise ve ortamekteb· 
krde okutulacak dersler hak· 
kında Maarif Vekaletinden bir 

(tamim gelmiştiL Burıa göre, 
lbuyıl billıassn ortamektebleritı 

birinci ve ikinci sınıflarında batı 
dersler kaldırılmış, birçokları 
da hafifJetilmiştir. Liseler kıs· 
mın<ln da bazr kitablar değiş· 
tirilmiştir. Ayni zamanda lise 
ve ortamekteblerde kız tale· 
beye de askerlik dersleri gös· 
terilmesi kararlaşbrılmış ve 
bu hususta ayrıca bir tamiın 
gönderileceği bildirilmiştir. 
Maarif Vekaletinin tamimine 
göre, ortaokullarda dersler f" 
şekilde oktulacaktır: 

1 - Riyazi}e dersleri; orta· 
okulun birinci ve ikinci sınr 
fında geçen sene okunulan 
riyaziye kitablarından, üçünciİ 
sınıfta da buyıl Maarif Veki· 
letince hazırlanan kitaptaıı 
okutulacaktır. 

2 - Fen bilgisi ve kimya; 
birinci ve ikinci sınıflarda feıı 
bilgisi okutulmıyacak, üçünciİ 
sınıfta bu sınıfa mahsus olaP 
fen bilgisile birlikte buyıl 
ilave edilen kimya dersi hat 
tada üç saat olarak okutul•· 
caktır. 

3 - Fizik; yalnız ikinci sr 
nıfta üç saat okutulacaktır. I.J· 
boratuar saati buna dahildir· 

4 - Biyoloji ve h~ıuıhh" 
eski programa göre, ikin'i 
sınıfta iki saat ve üçüncü si' 

nıfta üç saat okutulacalctır. 
5 - Tabii ilimler; Bakall' 

Irk tarafından hazrrlahlmıı ol•~ 
yeni kitaba göre, yalnız birin~ 
sınıflarda ve üç saat okutull 
caktır. Laboratuar saati o 
buna dahildir. 

6 - El yazısı, kız ve er! 
kek talebe için müşterek ol• 
rak birinci sınıfta iki 5-' 
okutulacaktır. 

7 - Askerlik dersJeri iki~ 
ve üçüncü sınıflarda ikişer fi 
at okutulacaktır. Kızların ~ 
askerlik dersi görmeleri h~ 
kında ayrıca bugünlerde edJ 
verilecektir. 

8 - Kızlar birinci ıınıf' 
iki saat dikiş - biçki dersi f 
recek, erkekler bu esnal: 
münasip görülecek şekil~ 
meşgul edileceklerdir. 

ikinci ve üçüncü sınıflar~ 
kızlara birer saat dikiş del 
gösterilecek, bu saatler erki 
lerin asker saatlerinden alıııfı 
caktır. 

Liselerde 
Liselerin ikinci devresi"' 

okutulacak dersler: 
1 - Derslere aid olan / 

atlerde değişiklik yoktur. 
Birleşik Amcrikada muallim 

birlikleri tarihin mutlak surette 
sinema ile birlikte öğretilme· 
sine karar vermişlerdir. 

Turgutlu, (Hususi) - Bele
diye reisimiz B. Cevdet Ôk· 
temin Kasaba suyu üzerindeki 
çalışmasından halk çok mem· 
nundur. Valimiz de alakadar 
olarak Projesinin yapılması 
için, Amerikada tahsil gören 
Mühendis B. Hasan Haleti 
tavsiye etmiş ve o da bu işi 

deruhte eylemiştir. Projeler 
hazırlanmış ve tasdik için Na· 
fıa Vekaletine göndermiştir. 

yonda tevkif edilmiştir. Bir Handan Dalay bir ay izinle lzmir erkek Sanat okulu staji-
ziraat müfettişi, Afyonda bu Konya vapurile lstanbula git- yer muallimliğine tayin ve nak· 2 - Edebiyat, Filezofi, 5" 

yoloji, Tarih, Coğrafya, yl 
bancı dil, Jimnastik ve askl 
lik derslerinin müfredatında#: 
değişiklik yapılmamıştır. Öğretmen tarih dersini ver

dikten sonra, tarihin derse 
taalluk eden en büyük hadise
lerini de beyaz perdede gös
terecektir. 

Aşk kuvveti! 
Stoya Mike adlı bir Bulgar 

köylü delikanlı, zengin bir 
adam olan komşusunun kızile 
evlenmek istemiştir. Fakat bu 
kız delikanlının talebini kat'i 
surette reddetmişti; çünkü kız 
ıönlünü çoktan başkasına, kö
yün tellalı olan delikanlıya 
vermişti. 

Kızın sevdiği tellal, köyün 
en fakir bir delikanlısıymış. 
Bu sebeple zengin köylü kı· 

"'ınt ·kaçmaması için- bir odaya 
hvpis zaruretinde kalmıştır. 

işi tetkik edecektir. miştir. !edilmişlerdir. 
~~~ ---~~~~~~--=~~ 

• ~·- • '·, ' • • .; , ' • . • •• • • • • ' ı. ' • 

Tayyare Sineması 2 hüyÜk0
fuimte A<;ILDI 
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Tarafından 

temsil olunan 

Emsalsiz bir film... Çok kuvvetli bir mevzu 
12 yaşındaki artist F. BORTELOMO'nun zafer tacını kazanmasına vesile olan 

KCÇO.K LORD 
Hatıralardan ehediyyen siJinmiyecek derecede kuvvetli mevzua malik his ve fawet filmi 

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

AYRICA Meşhur operet \e revü filimleri san'atkarları 
Dik Povelle • R Jby Keller - Pat Obrien B $\ ~ re==' N rr:::' ~AL HAVANEN ŞARKILARILA 

c::'j cg.ı va lri1 ~ ~ ~~ bezenmiş aşk ve neş'e filmi 

ilaveten: M J K 1 A G U S T O S B Ö C E G . 
~~~~~~~~~-s tl • • Hergiln: Kiiçük Lord 2 - 5,35 - ı .~ • tl • 30 40 50 k t eanS SQQ erı. 9,15de Bayım General 4 ve 9,35de .I' fQ er. • • uruş ur 

Cumartesi ve Pazar günleri: 12,25 de Hayan General ile başlar Cumartesi Talebe 11caosı vardır fiat 15 kuru~tur 

3 - Liselerin birinci ,1 
fında Riyaziye, Tıbbi mııılİ 
Fizik, Kimya dersleri b" 
Bakanlık tarafından hazırlattı' 
rılan kitablardan okutulaca~ 
ikinci ve üçüncü sınıfl~ 
geçen seneki kitablar ok" ... ! 
caktır. 

Atyarıtları 
Yarış ve lslah Encümerıiİ 

Sonbahar atyanşları b&J~ 
Kızılçullu alanında yapılaca 

B. R. inan Ot' 
Aldığımız bir habere f I 

şehrimiz Maarif müdür "'i' 
vini B. Rauf inan, oıiiJI ~ 
bulunan Manisa Vilayeti J~ 
arif müdürlütüne tayin ~ 
ccktir. 



&NA DOLU 

Bir Avrupa_ ~arbi!"i"! pat-i Sey~~ Rıza 
1 lamaması ıçın elımızden ı. icvabında mühi 

B
- · -1 1 • pt v k • • 1 ifşaatta bulunda .. k .. F d ge enı ya ıgımıza anıız İstanbul, 18 (Hususi) -ugun u r ansız o r usu - 8aşı 1 inci sahi/ede - - "Cumhuriyetin imar ve :akalanan Seyy~d Rızanın .. i~· 

lııpauyol milletioio mefruz ıaraf. slab f ı · t• h 1 f t d tıcvabına, bugun de Elazız · ı aa ıye ıne mu a e e e en dl. . · ı b. k t. lannın hepıioi mütehayyir etmeai d ı le 1 f r a ıyesınde devam olunmuştur. 

Yeni mez lr Uvvet lr P. ~ ~uhıemeldir~ Fakat ~eaele ;:~fee~n: ~~:a: ~~r:~1
1

1~a~~ 
1~ Serge~d~, ~ugünkü isticvabın· 

bıtıncıye kadar Avrupa lmzlere . ş da muhım ıfşaatta bulunmuı 
maruz görünüyor Korsan deoiz. tır. Serlcerdeler adlıyeye tes- h"d· h il" . .b 

S 
· 1. . • . ve a ıseye ma a ı ınz1 at 

l1a • • • • b • ahılarının faaliyeıi ıimdiye kadar ım edılmışlerdır. Artık bu şe· 8 · l · d b l .1 b" •• hl Al f k f k l h h k . . . . . . . . mır enn en azı arı e ır -. U ı a e me ıs l)'eCe O an er angı ır UV• geçen krızlenn en oıddetlmnı bıze kavet yuvasında Cumhunyet t k . . I . . ..._._ 
• b • • a ım aşıret reıs erının ~•n· 

U f ; • . • . • . ız ar euı. ıandarmasının ayale basmadığı . . . e J ıngılız-Fransız ıttıhadı karşısında erıyecektıT Franııa Ye Jngihtrenin davetin· dağ ve dere kalmamıştır. Bu· dıkl~n. ~~·y~tle~n _se~ebıyet 
p . de ve Niyon anla9m11ında milnde- I f h . d verdığinı alerı surmuştiir. 

iris, 18 (Radyo) - Fran· ş! d • d 1 • ı • h b miç olao azim ve karıır ile bera· r~ arın re~ ını teman e ece· Adliye, Seyid Rızayı ib-
llı ordusu manevraları, dün m 1 e ngı iZ ar ge- ber geniı aolıııma fikri had ve ğız, Tu~cehne refah manzarası tilattan meneylemiştir. 
IOtıa ermiştir. Bu münasebetle • • • • gergin vaziyeıi eulb yoluna çevir- vereceğız. Masum halk, ser· B u . 
Franaa Harbiye Nazı 1 Bay mılerıne taarruz edılıyor mege muvaffak olmuıtur. Bunu bestçe çahıacalctır. Serkerde· • nerıyo 
0aı.div b t ~ ·11 • mdeahede eımek Avrupa için bir ler, Cumhuriyet adliyesine be· Ansızın Viyanaya vardı 
. -,,e, mat ua muessı e rı • ka . . v· 18 R d rtni kab l d k k d.l . /-• ne es ım nı vermıııır. sap vereceklerdir.. ıyana, ( a yo ) -

f'lltnevraulare herekk den ıberme Maltaya giden bir flgiliz torpidosu ile tay. . Muhterem arkadba!larh, b.Akde- Başbakan izahatına de· Fransa parlamentosu reisi B. 
a ın a eya- J d [ uızde ve Avrupada ır ar pal· ' Ed H · b - b 

Qatta bulunmuş, Fransız or· yare gemi11ine Ve aestroyere taarruz e İ di lamasını biz Türkler bü,ak bir va~la T~n~eli mıntakasında v~ erıyo, ugun ura~~ 
dQ.unun, en ağır şerait al- - facia add~diyoruz. (Bravo eeaJeri) zayı~tı~ barı şehid, diğcari ya· gelmış v~ Av~sturya Başvekılı 
boda dahi vazifesini bibbak- Londra, 18 (Radyo) - Son dakikada çıkan bir şayiaya Türkiyenüı doğrudan doğruya ralı ıkı subay ile 28 şehid 64 8. Şuşnıg ıle konuştuktan 
lcaa ;ı_18 '-ted. ld ğ göre, meçhul bir denizaltı gemisi, Maltaya giden (Kornet) ve ilk aahnede bahiı mevauu ol· yaralı asker, 1 ıehid diğeri sonra Cenevreye hareket et· 

... mu" ır o u unu 1 ) d d k" 1 · ' · · \'e bu 
1
. ._ . 

1 
d adındaki ngiliz torpidosu ile (Gloryoı a ın a ı ngiliz tay· madığı meseleler ônilode iken ~y· yaralı iki bekçiden ibaret ol· mıştır. 

. ıyaKatı manevra ar a k" · ·1 1 b' · bah ec1· • b" 8 "l"ka b" k b ....._t . . . .. . yare gemisine hücum etmiş ve her i ı gemıf.e torpı salmıc e ır vazıyetten 1 ııım ır du.ıc..•nu 1-yı · d l" u mu a ta uyü e em· ,.. etti.ıc.;nı aoylemış son Y A b b" · · l · · b 5'" o emış, yur un se a-
ııL..._ 51 1 ise de tutturamamıştır. vrupa ar 101 ıoaan ar ıçın, e- • • •• l b h"d miyet verilmektedir . .::-eec memnun bulunduğunu pimiz için felaket aaydıpmızdandır. meta •~ın ç_a ışan u şe 1 ve • • 
na__ Maamafih, lngiltere donanma kumandanları, bu şayiayı 11 h ti k Bomb had l ~ eylemiş ve sulhu ihlal Avrupa bugilnkCl vautalar önln· yara 1 arı urme e anmış, en· 0 l88 eri 
~ele istiyecck ~lan herhangi teyid edecek maliiırıat almamıştır. de yanm avuç kadar bir yerdir ki, dilerine hfikiimetin ıükramnı Etrafmdaki tahkikat de· 
~ır kuvvetin Fra sız-lngiliz Londra, 18 (Radyo) - Gihon açıklarında uçan meçhul bir patlamadan bauıo medeniyeti bildirdikten sonra kürsüden vam ediyor .. 
ittiL ı ' n . bir bombardıman tayyaresi, (Karlek) adındaki lngiliz deatro- kül altına gömmek ihtimali vardır. inmiştir. p · 18 (R d ) B 

•-.c11 kartııında erımeğe d M 1 k ti ol b" ·r. arıs, a yo - om· 

lf'lltblcünı olduğunu beyan ey· yerine ört bomba atmış ise de hiçbirisini isabet ettirememiştir. d beem ele ila 1 me• ırb vuıln.. Bunu müteakib Niyon mua ba hadiseleri hakkındaki tah-

taliftir. lht·ııaA ıc·ııer Asturya cep .:~ann):~;e~k -::::ia:'~aD: hedesi reye konmuş, 364 reyle kikata devam olunuyor . 
. 8. Daladiyeden sonra, in· f • mıı bir iman olan, bir harbe malii kabul edilmiştir. Büyak Millet . Zabıt~, şüpheli gördüğü 
~Harbiye Nazarı Lord hesı•nde de kazanıyorlar olmak için elimizden geleni yap- Meclisinin bugünkü toplantı· kımselen nezaret ~itana al· 
Beli- da tb t ·· ·ı mağa mecbur olduğumosu UDD• sında Cumhur Reisimiz Ata· makta ve derhal istıcvap ey· 
L_ •• ,,. ma ua mumessı • . · J kt d" 
l'l::ııl'lfte b b l _ diyorus. (Bnvo le8len, alkıılar) türk, Vekillerimiz ve sefirler eme e ır. 

tunı.,. ~-= . ~unmuş ve Son bir muharebede; milialer, altı yii.z Niyon anlaşmasında bulunan hazır bulunmuşlardır. Dün ~onpely~de Ka:teli 
- F., soy iştır. korsanlık aleyhindeki mücadele Ankara, 18 (Hususi muba· adında bır a?a~ıst ve on· 

l"- ansız ordusu, namat- 8lü ve dôrt yüz yaralı bırakmışlar.. fki . . k f . f k koyonda da ıkı Yugoslav ya· G h~ kuvvettir. Eekidenberi ı •. ıçın, kon eransak ıhı.•rab" birimizden ) - Cumhurreisi· kalanmııtır. Bunlar, memle-
~·ar.: bu ka . Roma, 18 (Radyo) - Salamankadan haber veriliyor: etmıyen ya m ve uza aç ır miz Atatürk ile Başbakan Is- . .. 
Fran11~g•ID 1 

naatid n, dsobn ihtilalcilerin resmi bir tebliğine göre, General Franko kuv· yerde tenkide uğraşmamıştır. met lnönü ve Vekiller ikinci kdctllenndeb kbalzı hadiselerden 
ı... ... _ manevra ann a a a ti . As h . d "d d ka b . 1 s· .. 'h "l"fl t• . 1 o ayı sa l a 1 olan kimseler· ı._.. ku· ... - L .... ~ .. ·-·· ve en, huya cep eıın e yem en ört sa a 11ga eyle· ıyası ı tı a arın ne ıcesı o an Türk Tarih Kurultayına iştirak dı"r B b 1 p . b tas 

·-- UUIWUJ5..... gör· 
1 

d . . . . u ıe ep e arıı za ı ı, 
"elcle hehtiyınm. mit er ir. ıt~razlarda ~ıle lcorsanh~ı ta~· için bu akşam lıtanbula ha· mazisi karanlık görünen bu 
F.._ erdusu Erlcanıhar· Yanca cephesinde de ileri harekat devam ediyor. vıp ve teşvık edecek bır mu· reket etmişlerdir. iki phıı hakkında derin tab· 
~ umuıai. . . G al lkiyüz milis neferi, silihlarile beraber ihtilalcilere iltihak talca hiçbir yerdr.n işitilme- lstanbul, 18 (Hususi)- Ni- kikata tevessül eylemiıı:tir. 
g___ . .,,e reııt ener t . l d' . . U liLk" " 1 ... ~len biır- .: b k k" e mış er ır. mıştır. mumi te ~ ı goster- yon muahedesine göre, ngiliz Londra 18 ( Radyo ) -
a..,.__ ' .,. , .. p e yo 1' Leo h d b 1 1 1 1- " • ' .---..ımnızın en det 1. ask . n cep eıin e i ti i ci erin eline geçen tepeler, Asturya me~ lazımdır kı, bu anlafma ve Fransız donanmalarının, Mançesterde grev ilerliyor. 
~dir. er 

1 
er kuvvetlerile General Franko kuvvetleri arasında bir temas tabii ve meıru bir müdafaa· limanlarımızdan istifade ede· Bugün de, altı bin çaralc, ua-

1Dfiltere Harb· Naz noktası tefkil etmektedir. nan ifadesidir. bilmeleri esası, hükumetimizce tatarına iltihak ederek grev 
"'-evra b 

1 
'feda Pan~s' Bu cephede, albyüz ölü ve 400 yaralı kaydedilmittir. Türkiye; bu anlatmanın ha· kabul edilmiıtir. yapmıılardır. 

1 ıa a ann n e Ast ku------"'1 
• tabi" ~·-ı · k b 1 1 · · d L-la bü -k d le 1 · •111111!1---------lt etek . . k urya vvuuen, ıye vıu" en asa a arı atefe veriyor ar. nan e ıuı n yu ev ten Ankaıa, 18 (A.A.) _ Te-

QaGteab aergayı gezece d" ve ve geniş muhitleri de kendi lefonla: 265 maktul, 20 yarala ve 
~ ben Londraya one· Marefalımız Suriye komiaeri içerisinde toplamasını temenni Bqbakan ismet lnönü, Tun· 27 yakalanmış ve müsademe· 
~ Din Atlatepe torpitloıile Hatay hakkmda Paris Se· eder. celi vaziyeti hakkındaki beya· lerde 849 kişi teslim olmuştur. 

J tT l • f' i · 1 k t N' ı d h I" d · k Bu çalışkan ve istidatlı amir .. a i•ı Yugosla11gaga gittiler ır mız e onuş u ıyon an aşmasının biç bir natm a u asaten emıştir i: 
.t.ı•aflt /Gt1Nnı dgaret etti fstanbu), 18 ( Hususi ) _ lstanbul, 18 (Hususi) - Su· devlet aleyhinde olmayan bir - Meclis dağılmadan evci Türk halkının en çok kısmı 

Atina, 18 (Radyo) -1zmir Genel Kurmay Başkanımız riye komiseri kont De Martel meşru müdafaa vasıtası telik· Tunceli vaziyetinin hulasasını fesadcılarnt ve başlann zul· 
~.a. Fam Gül-, "--:n Mare!l:AI Fevzi Çakmak, bu ak· b

1
ugün P

8
aris

5
e gdelm0iş ve PHaris ki edere .. k. hükumet aktedilen yapmıştım. Şimdi vaziyetin mundan zarar görmüşlerdir. 

L. -v vugu ...- e çimiz . ua avazla a- ka 1 h l B M M bugünkü halini arzediyorum. H .ıkikati Türk milletine ol· 
gç vann11 ve fuarı ziya· şam saat 20 de Adatepe tor· nun ayı a annı · · ec- d .ıc... "b" - 1 k b kad "t M-:..ııc... tay meselesi hakkında mühim tisinin tasdik etmesini istir· Muhalefette altı aşiret vardı. U5 .. gı ı soy er en u ar 

---ıur pidoıile Yugoslavyaya hareket konucmalarda bulunmuştur. B 1 . l . d b" . . b uzun süren bir hareket karşı· 
8. a.a-vdar ıJlldU · · ... ham eder. (Alkıılar) un ann reıs erın en m ım a 

t ... -_. """ u ctmışbr. Kont De Martel, birkaç gün 1 1 diğerleri adalete teslim edil- ımda zayiatın hafif olmuı 
~ul, 18 (Hususi)- Bir Yugoslavyanm Türkiye ate· sonra buraya gelecek ve An· smet nönünün nutkundan cumhuriyet ordu ve jandarma· 

~ettenberi hasta bulunan şemiliteri de, mareşalımızla karaya geçerek ricalimizle te· sonra kanunlar madde madde mişktir. Blugün lolarad~-- yapıl· sının bir bayab kurtarmak ve 
;-otlt latanbul Valilerinden maslarda bulunacaktır. okunarak kabul olunmuştur. ma ta 0 an yo r, ıuşlalar, korumak için son derece ıef· 
0 k~ birlikte seyahat etmektedir. K 1 karakollar, mektepler, hükO· f · 641Ydar, bugün ölmüştür. Mareşalımız, rıhtımda as· Jstanbulda . anun arın heyeti umumi- met lconaklarile memleketin ~~~~~r. hareketinden ileri gel· 
'ltaıab / • L d keri merasimle uğurlandı. Dö · k ı Mı yesı. reye konulduktan sonra en mamur ve en ziyade iş L.... u on ra vız açakçı iyi yapan tasnıf yapılırken Başvekil Is- Arkadaılar, Cumhuriyetin 

-..-~ 1:1 aını 8 b ,__ Genel Kurmay Başkanımız bir şebeke yakalandı.. l içinde bulunan bir muhitinin kanunlarını ancak refahı, um· •- ana aı a1g11tı- I met nonü tekrar söz alarak 
- k Yugoslavya manevralarında stanbul, 18 ( Hususi ) - T manıarasanı görmek ıize, be· ranı ve iyi geçinmeyi hedef 

L -.ez açaca ·· unceli vilayetinde tatbik edil· -.-b l 18 ( H .. ) bulunacak ve manevralardan Burada döviz kaçakçılığı ya· pimize zevk verse ıerektir. tutan hükümlerini yürütmek, 
L...~~u11 • ususı - I mekte olan imar ve ıslah pli-~ Ge l 1 sonra doğruca stanbula döne· pan bir sarraf şebekesi yaka· Eskiden bir çok seferlerin müsbet neticelere ermek yo-

.. .. ıma& nera smet nile bu vilayetteki muhalefet la~--bul Lo d fal cektir. lanmış ve Adliyeye verilmiştir. etrahnda kördüğüm olup kal· lunda cumhuriyet idaaresinin 
trJ...._ ..... • n ra as t hAreketi hakkında uzun beya· ;;t""un açılış törenine riya· natta bulunmuştur. dığı ne kadar sarp tepe ve kuvvetli olduğu kadar şef· 
1u.._~elc üzere yakında Lü· V in_ci Balkan güreıleri finali bugündür N" b d . . .._= dere varsa Cumhuriyet ordusu katli olduğunu göstermek 
..:..._varıaza ·d ki d" ıyon mua e esınm tastııu buralanm Ankara aokaklan itibarile Tunceli hadisesi en 

g• ece er ır. Duhuliye ilcretlerinde ten- 264 reyle 1cabu1 edilmiştir. gibi baştan başa ıeçmiştir. ve son ve en muni bir misaı 
A 'iiiADOLU Meclis; Birinciteşrinde top· Ordudan bir neferın ayak bas· olmuştur. 
~ zilat yapılmıştır lanacaktır. madığa yer, inmediti dere ve General lnönünün bu iza· 

~nlilc 8iy:..l ıazete 
lıL.__ ~p ve batyngmı 

b:_-.ıar Rüşdü ôKTEM 
..... ~ Jaetriyat ve yan itleri 

Tribün SO, talebe, zabit ve sporculara 25, hususi nu· 
maralı sandalye 100 kuruştur. 

Başbakan ismet lnönü, tek· çdanadığa tepe yoktur. Bura- batı Kamutay tarafından ıid· 
rar kürsüye gelerek Tunceli daki program fasılasız devam detli ve ıürekli alkışlarla kar· 

Güreşler 17 ,30 da başlar. 
mıntakası vaziyetini izah etmiş ediyor. şılanmıştır. 
demiştir ki: 

~~a:._Nbhet Çuaçar 

~_.)kiaei Beyler IO~ 
~ Partili büıuı içinde 
~ : t...ir - ANADOLU °": 2'176 - Poata katma '05 

t ABoNE ŞERAiTi 

lzmirlilere Müjde 

FUAR GAZiNOSUNDA 

Büyük Varyete ~ 1200, alb aylı&ı 700, Gç 
l~ ~btı 500 kuraıtur. 

...:••leketler için eentlik 

11 .. Jad~s 27
k:::, Pefleden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar k6peklerlnln hay-

~ _...h;1 .. 25 kaftllllll. rete şayan marifetleri • dünya bisiklet 9ampiyonunun akılları durdu· 
racak cambazhkları. 

41fADotu lılATBAA.SmDA J b k · F · ı... / lti&R•---- Bütün unları g61me ı in uar gazınoauna ROfunuz 
~&~ • ... ........................................ -------------

17 Eylule kadar verdiğimiz TAKViM 
zayiat: 

1 Subay ıebit ve 4 subay Rumi • 1353 
Jo;ybll 6 

Arabi- 1356 
Recep 13 

yaralı, 

28 er ıebit ve 46 er yaralı, 
1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı. 
lnönü burada Cumhuriyet 

1 
9 
3 
7 

Eylul 

19 
Pazar 

1 
9 
3 
7 

kanunl8r1nı yerine getirmek 
için hayatlarını feda edenleri 
hürmetle yadederek ordunun 
subay v~ erlerine takdirlerini 
bildirmiıtir. 11~E~vk·a·t ~Eu~n·v~a·aa·ı~E~v~ka-t..,Ezan~-v· ... -t1 

isyana iıtiralc eden iff al Gilnet 9.26 4:54 ak18m 12 18,44 
edilmiş zavallılann zayiatı da • 4,51 12.20 yaın 1,36 20,191 

ıudur: · · di 8,48 16,l ı imlak 8,55 l. 



ADOLU 

Dü~ C!k_şam_ güreşçileri- r Altıncı Balkan' Japonlar' Çinde yeni 
mız ıyı netıce aldılar.. giireşleri • • 

Ewlki akşamki inti6alartla11: ( K a/ile reisleri, anırenör-
ler, spor teıkilitı miimessilleri ve tla/ıa bazı zevat) 

- Baıı 1 inci salti/ede -
Yugoslav rakibine nisbeten 
daha hilcim güreıti. Ve 20 
dakikalık ıüreıi ekseriyetle 
bükmen kazandı. 

Bu güreşi 61 kiloda Türk 
Yaşar· Yunan Fılipis karşılaş· 
ması takip etti. Ve gecenin 
enteressan karşılaşmalarından 
bıri olan bu güreşi, Yaşar 

tuşla kazandı. 
Müsabaka Yaşaran hücJmile 

başladı. Rakip güreşçi Yaşarın 
karıısmda bocalıyordu. Yunan 
rakıbı ise mütemadıyen minder 
harıcme kaçıyor ve bu suretle 
tuı tehhkeıinden kurtulmak 
istiyordu. Devre Yaşarın mut· 
tefikan gahbiyetile bitti. 

ikinci devrede Yaşar altta 
olduğu halde baıladı. Yunanlı 
3 dakikalık fırsattan istifade 
edemedi. lkmci 3 dakikada 
Yaşar üste gtçince rakibini 
derhal oyuna düşürerek s11hm 
yere getirdi ve 13, 17 dakıkada 
tuıla galip geldı. 

66 kiloda: 
Türk Yusuf • Yugoslav Fiçer 

karıılqtalar. Bırincı devrede 
Yusuf rüzel bir başlangıç 
yaptı ve sıkı çalışmağa baş· 
lacb. Bu devre, her iki güıetçi 
biribirine oyun tatbik edeme· 
diklerind n berabedılde bitti. 

ikinci de~ re Yusuf allta ol· 
dutu ha de başladı. Yugoslav 
gürqçi j dakıkahk üst güre· 
tinde çok çalııtı muvaffak 
olamadı. 

ikinci üç dakikada Yusuf 
rakibim iyi bir vaziyette yalca
hyarak tata getirdi ve 16, 14 
dakikada tuıla galib geldı. 

72 kiloda: 
Yunan Marko - Yugoslav 

Fiıer karıılaştılar. Yugoslav 
daha ilk dakıkalarda Yunan 
rakibini altına aldı ve mubtelıf 
oyunlarla sırtını yere getirmeğe 
çalııtı. 9 zu cu dakikada Yu· 
nanlı fena güreıtığinden ilk 

Milli takım 
ihtarı aldı, devre muttefikan 
Yugoslav lehıne bıtti. ikinci 
devre tekrar Yunanlının altta 
olmasıle başladı. 5 inci daki· 
kada Yunanlı 2 inci ihtan yidi. 

Bu dakıkadan sonra güreş 
ayakta olarak ve Yugoslavm 
tam hikımıyctı altında devam 
etti. Netıcedc Yuroslav saya 
hesab1lc muttefıkan gahp reldı. 

78 kiloda: 
Mersinli Ahmed - Yunan 

Kambokeıs karşılaştılar. Gü
reş Abmedin bücumile ve Yu· 
nanlı rakibin mütemadiyen 
mmdcr kcnarma kaçmasile 
başladı. Yunanlı çok kaçak 
güreşıyordu. 8 inci dakikada 
Ahmed Yunanlıyı altına aldı. 
Fakat kurnazca güreş~n misa· 
fir güreşçi, bu vaziyetten ken· 
dim ringin dışansına atmakla 
kurtardı, devre müttefıkan Ah· 
med lehine bitti. 

ikinci devre Ahmedin tam 
hikimiyetile başladı. Ve 13,27 
dakikada Ahmed hasmının 
sırtını yere getirerek tuıla 
galib geldi. 

87 kiloda: 
Türk Büyük Mustafa · Yu· 

goslav Mesnet güreştiler. Mus· 
tıf aya nisbcten çok zayıf bir 
güreşçi olan Yugoslav güreşçi. 

Ciizli Cihangir 
-51- Nakleden: F.Şemseddin BenlioQıu 

bu ~dunta geldi. 
Maamafıb, Lidya balkonda 

bu halde güneıio gurubuna 
kadar kaldı. Günef battıktan 
sonra odaya gırdi ve kendisini 
bir kanepenin üzerıne attı, 
çünkü cidden yorulmuıtu. 
Apğlda ıarkı da bitmiı 

veya durmuttu. Derin bir sü
küt her tarafa hikimdi. Fakat 
tam bu 11rada, bu derin sü· 
kut içinde- ""8oriain "si du
yoldu. Bta le'a çok tatla bir 
eda ile· 

- Lldya, bizım tarafa hoı 
ıeldinl 

Decb. 

Lidya, ihtiyarsız olarak ye· 
rinden fırladı, fakat kendisini 
çok çabuk toplayarak: 

- Seyahatim eanuında 
neye bir defa olsun kendini 
bıldirmedıo? 

Dıyc sordu. 
- Sem rahatsız etmekte 

bir fayda yoktu. Bununla be
raber seni bir an bile yalmz 
barakmadım. 

- Evet, ben de bunun 
böyle olduğuna emınım. 

- Şimdi ne yapmak fik· 
rindeım? 

- Ne demek isteditini an· 
hyamadım. 

:~~s:.::.;~;::~:::t;~;: devlet tesıs edıyorlar 
rıltlı 

H.ılL.aıı ru aıl• kl'll ri Mfil ıoıla 

tıt"r \il ' J ılırn ürr ıa nl'ıyoo&• 

11111111 ııulll"tlrr ırn ıo ial.ı ıhı dul.. 
ııe mı ııu arıırır l.ır r \f'tıle 

010111"1 ııılıarıh· lıunlarm uıuvııt· 

taL.nt-ll \t r1 bet ~urruel!anı te• 
nıin ) olunılıı Balkan maılmalında 
kom u ıııenı lc•k,.tll'rıteki pur ha· 
rek ıleri vt• ilrr~ i;olerı hakkında 

11ık tık m lıııoat ıif'rılweıunio tay· 

ıl:ılı olaca,;ı k ıbul rılılmiı ,,. bu 
ı, lrrı {!orıııt'k ı1urt" milli frdı>rll"· 

yonlar tarafından birer komitf' 

kurulnıaıııoa lı.ıırar Vf'ralnıİflİr. 

Pekin·Hankeo hattı üzerinde vukubulan mulıa 
belerde 3000 Çinli ölmüıtar. Çin limanları kapa 

Kon~re, Elen dt-lrge11inin ll'k· 

lıfi ur.erme, Altıncı Balkan gü· 
re~lerioıo J 938 eylulfinde Atioa· 

Tokyo, 18 (Radyo) - Ja· pon ordularanm, (Şumau) nch· 
ponya Harbiye Nezaretinın rini geçerek, bunlarm sahille· 
neşrettiği bir teblitdc; Japon rinde tab8ffüd etmiş bulunan 
ordularının, Pekin • Hankeo beş Çin fırkasına parçalamata 
ha~alisinde ılerlemekte olduk· baıladıkları kaydolunmakla, 
lan ve Çin ordularının ric'at Pekin · Hankeo hattmdaki mu· 
hattı kesildikten sonra (To· harebelerde Çinlilerin üç bin 
lonto) da üç Çin fırkasının ölü ve pek çok yaralı terket· 
muhasara edıldıği, şimendifer tıklcri bildirilmektedir. 
hattı üzerindeki kasabalardan Şanghay, 18. ( Radyo ) -
bir çoğunun zaptedildiği, Ja- Sabık Japonya Hariciye Na· 

da yapılmaııoa ittifakla karar Uzak Şarka bir balııf 
vermiı \'e bugün finaal miluba· 

=~:":~:ü~:;~ ... ·.~ru toplan· Japonya şimdiki nüfuzu-
'M •• ıalanın savletine hiç ~ nu nasal kazandı? 
yanamı.dı. Ve 1,6 dakikada 
Mustafa tuıla gahb geldı. 

Alır sıklette: 
Yunanla Çardis, Yugoslav 

Risiy karşılaştılar. Yugoslav 
güreşçi çok canlı idi. Daha 
ılk dakikalarda rakibini köp· 
rüye getirerek tam üzerine 
oturdu. Fakat hasmı kurnazca 
bir hareketle bqım ring ha· 
ıicine atta ve tehlikeyi atlattı. 

Fakat Yunanla minder ortasına 
gelince tekrar köprü ile kendini 
kurtarmata utraıtı, fakat mu· 
vaffak olamadı ve bu suretle 
Yugoslav 6,40 dakikada tuıla 
galip geldi. 

Bugün öğleden sonra ve 
saat tam 17 ,30 da Balkan gü· 
reı olimpiyadlanna devam edi· 
lecektir. Bu müsabakalardan 
~ve) ve saat 14,30 dan itiba· 
ren lmıir prqçileri aruında 
muhtelif müaabakalar yapıla· 
cakbr. 

Saha duhuliyeleri pek iaa· 
betli olarak indirilmiştir. T ri· 
bünler 50, sporcu, zabit, ta· 
lebeye 25 kuruttur. Sandalye
ler ise 1 liradar. 
Altıncı Bal/can fiil'flfleri 

nerede olacak? 
Betinci Enterbalkanik güreı 

kongresi bugün otleden evel 
ıkinci ve son toplantısını ya· 
pacaktır. Kongrede, Elen de
legesmin altıncı Balkan gürq· 
)erinin Atinada yapılmuı bak· 
kandaki teklifi müzakere edi· 
lccek ve beynelmilel gürq 
f ederuyonu ile irtibat temini 
görüıülecektir. 

Yunan murabbası B. Dam· 
yanoa bir muharririmize: 

- Biz buraya Balkan gü· 
rq birincilaklerini almata gel· 
medık. O, Türklerin hakkıdır. 
Fakat ikincilik te bizim hak· 
kımızdır. Demiıtir. 

- Belki buraya gelditine 
piım•n olmupundur. Sana 
tekrar ederim ki, sen ıu anda 
ve burada da tamamile ser• 
beatain. Hayabnı tanzim hak
kı tamamile senindir. 

- Boris, sanıyorum ki beni 
iyi tanıram. Ben bir ıeye ka-
rar verinem, bir daha dön· 
mem. Buraya senin yananda 
kalmak üzere gelditimi de 
bilıyonun. 

- Ali.. Şimdi buraya gel· 
mek için hazır mı11n? 

- Hemenl. Mümkün olan 
süratle yanına relmete ba
Z1nm. 

- Ali .• Profaör Rozun da 
beraber gelmesinde ıarar edi· 
yor musun?. 

Lıdya bu suale kat'i bir 
tckildeı 

- Eveti. 

--·-·, A sya harbinden bir cihan harbi dol
ma•• ihtimali g6rüliJyor. 

- 2 -
japonya Çini "arzımev'ud. Çine yardım edecek RuayaJI 

saymaktadar. Fakat ... Avrupa garptan vunnuı mümkündür. 
devletlerinin bu kıt' ada · yu- Bundan sonra artık müselsel 
kanda da söyleditımiz veçbile • taarruz ve ilim barbler bek· 
çok büyük alaka ve menfaat· lemek lazımdır. Çünkü Fransa, 
leri vardır. Hatta tamamile Ruıyanm milttefikidir. 
Amcrikanize olan Şanghay Şarktan baflıyan üçüzlü bir 
rbrinde meseli Fransamn çok harbe, Avrupada da iki bi· 
büyük bir alikuı vardır. yük devlet iftirak ettikten 

Şangbayda sekiz devlete ait sonra, cihan harbine yeniden 
imtiyazlı bir mıntaka vardır; bqlamıı nazarile bala imalıdır. 
Fransız m1Dtakuı ayndır. Di· .•. 
ğer mantakalırda polis vazife· F ransanın vaziyeti Uzak 
ıini Amerika ve lngiltere gör- Şarkta ıiyaseten ve stratejik 
mektedir. bakımdan değiımiftir. Hindi 

Fran11zlara ait •Şafak. üni· Çininin müdafauı çok zorlat· 
veraitesi daha buaene 15 Çinli m1tbr. 
doktor yetiltirmiftir. Ve bu Siyam, Fransa ile 1925 de 
müessese son 20 sene içinde akdettiği mukaveleyi 1936 da 
180 doktor, aYukat ve profe- yenilememiıtir. Siyam idare 

erkim Alman nüfuzuna tibi sör Çinli yaratmıştır. Çinin 
birçok yükaek memurları bu kimselerdir. Siyam, altı sene

lik bir deniz kuvvetlenme 
Şafak üniversitesinin eski tale-
besidir. programı tatbikine b.flamıı 

lngilterenin, Framanm, batta ve Japonyaya büyük imtiyaz· 
ltalya ve Almanyamn da ayni lar vermiftir • 
1Ckilde kurulmuı ve inkifaf Bilbaua IOD resmi Siyam 

baritaaa, Franaaya tibi veya 
etmiı vaxiyetleri -vardır. nüfuzu albnda bulunaa baza 

Ve eğer, son Rus· Çin an· mahalli beylikleri Siyam milli 
lqmaaının, japonlann iddiua budutlan içinde ıöıtermiftir. 
veçhile gizli ve askeri bir * 

•• maddesi vana, vaziyet azami Çin, bayük bir •Dal'fİ için· 
vehamet kesbetmif demektir. de bulunmakla beraber, Ja-

Ruslar Çine yardım ediyor· ponyanın taarruzunu her an 
)ar diyorlar; bufiin için d<>tru beklediti için kifi derecede 
olmasa bile bu yalan bir yan· bazırlanmııtar.. Japonlar bu 
mn bir hakıkatidir. Bu, cihan defa, Mançuriyi yutarken ıör· 
bombuını ateılemiı olacakbr. dükleri kolaylıkları ıöremiye-

japonyanm Almanya ile te- ceklerdir. Bu cihet bir taraf· 
dafüi bir ittıfakı va dar; bu it· tan, Jakn maliyesinin pek ber
fak Rusyaya kartı oldutu için bad olmuı dıter taraftan 
bu dava. tecavüzi de olabi· belki cihanı umumi bir harbe 
lir. Bu sebeple Almanyanan, sürüklenmekten kurtarac:akbr. 

Cevabanı verdi. 
- Pek ili gelainl. Bu ak· 

pm, güneı batarken küçük 
balıkçı köyüne kadar onunla 
beraber fiderain. Bu köy, 
ıehre on kilometre kadar me· 
aafede kiin ve bir burun 
üzerindedir. Kime IOINDIZ 

bu köyü ıize röaterir. Orada 
sizi küçik bir sefine beldiy .. 
cektir. Bu aefinede sade iki 
yerli ıemici vardır. Onlara 
kendinizi tanıtacak ve onun 
vuıtuile buraya, yanıma ıe
lecekainiz. 

- Olur. 
- Oruvar Lidyal.. 
- Oruvar Borial •• 
Bundan 10nra ıene derin 

bir sükut hasıl oldu. Lidya, 
Boriain sesinin bili kulakla· 
nada bombalar ıibi patla
IDalda oleapu hilNdiyordu. 

Sade böyle olsa n• iyi? •• 
Bap dönüyor, kalaklan otul· 
duyordu. Sıcak ve kapalı bir 
hamamda fibi prib bir bal 
içinde idi. Bu hali, Havainin 
aacak ve rabb iklimine atfet. 
mek iatedi. 

Lidya, kendilini topMmk 
için bir banyo aldı. S.yo, 
asabını kifi derecede tHkin 
etti. Arbk rüoeı te batmaya 
batlam11 bulunuyordu. Hare
ket kararmı vermek için aa· 
londa bulunan Rozun yanına 
fİttİ• Profesör Roz: 

- Ne var, bili mı bek· 
liyoruz? 

Diye 10rdu. 
Lidya tatla bir tebeuümle: 
- Yoksa aakıldınız mı? 
Dedi. 
- Ha,lr. Fakat lirin llali-

zm B. Arita; merkezi P 
olmak üzere yeni mu.tak 
Çinin temel yuaaına hllZ'I 
maktadır. 

B. Arita, halen Sabarda 
lunmakta ve orada çala..m• 
tadır. 

Yeni Çin hükumeti, 
ri ile tevbid edilecek ve 
çuri imparatoru Puyinin 
kümdarhAı altına geçecektİI 

Onkon, 18 (Radyo) -
limanları, umumiyet iti 
kapanmlfhr. Medhallere 
pil konmut oldutundan, 
)otsuz hiçbir vapurun liı11111..
rirmesine imkan 

Pekin, 18 (Radyo) -
itler, Japon katubaın ileri 
rekatına mani olmak için 
tün köprüleri berhava et 
bqlamıılardar. 

B. Çemberlayn 
Kablnealnde tadlllt 

olmıyacak 
Londra, 18 (Radyo) -

filtere Bqvekili 8. Çem 
laya, bapn lakoçyadan hlll
relmiftir. 

Baza meWil, laıiliz 
sinde tadilit yapılacapu 
Nazarlar MU1Dda ilatiW 
paterdipi iddia ediy 
sa da alikadarlar, bunu 
eylemektedirler. 

Harda incir 
MUbayaa devamd 
inhisarlar iclarai barda 

cir mübayaabaa deftm 
tedir. Şimdiye kadar~~ 
Aydın ve Selçuk bn · · 
250 ton incir ahnlDtf, 
dan on vaton tchrimize 
rilmiftir. Harda iac:ir b 
depo edilecek ihtiyaca 
latanbula aevkolunacakbr. 

idare, praplak üzüm .. 
yaabna da bupalerde · 
verecektir. Basene iyi 
720 ton kad .. ,.. üziİla 
mlfbr. 

Domuz mUkell• ffJ 
937 yıb için Viliyet 

7000 domuz mükellefiyeti 
aab ve tarbolanmaftu. Y, 
ballan mabaullenmize çok 
ttr veren bu baramuaı 
7000 taDeaini telef 
kuyruklarını Ziraat Ve 
tqkilitma vermesi liza 
Müddet üç ay uzatalmtı 
ancak 5000 domaz telef 
lebilmiftir. Villyet Znut 
cadele Komiayoaanua 938 
içia mükellefiyet mi 
(5000) olarak teMit 
haber ahnmlfbr. 

Dizi bilmiyordum ve 
ediyordum. Ne Nale. bir 
evel anlamak iltiJonma. 

- Ne mi olacak?. 
buit.. Hemen hareket 
cetiz.. F.ier ... 

LidJa darda ve 
dikkatle ..... 

Profellr: 
- Hemen hareket 

tiz.. Eter .• 
Diye Liclyama IOD dlll...-.J 

ni tekrarladı ve LidJUlll 
züne iltihfafkirue bakla: 

- Ejer... 'laueCIDll~ 
ve pifman olmam11 iaeailL 

- Hayır... Karanmcla 
tifmit hiçbir lef yoldur. 
mmde sebat edİJOl'UID 
edecepn. 

- BilmiJonua •m, 
-s.. ... -



'llltiıder Fonl meılııu Tom 
Ed~nla kon111urken 

" ~ellerden sonra Okya-
0~V&ri bir ıervete mahk 
3' 82 yaşında Mr. MeUon 
'~iuıtoıta Nevyorkta vetat 
~ liu adamın paraaı züğürt· 
Çt . beraber zenamlerın de 
İllt '-ainı yordu. üazetelerın 
~ "hıfelerı ve iç &ahıteleri 
Üt "'~u adamın mah ve para.sa 

~ldu. 

~ Mellon perde arka· 
~,ÇalıfaD bır zat ıdı. R~-
' evel gelen bar 1eşık 
~ hükümetmın uç reı11 
~tlci&e u zamanında Mahye 
~ lıni ııaaı etmeğe ba~ıa· 
)-.a Y• kaaar kendısım tanı· 

.. Pek az kımae vardı. 
suon l o yaşında iken, 
~ ~iı lerkeaerek kuçuk 

' ka açan babasının ya· 
'Ç&ılfmata başlamış. Az 
~ •onra babası oğlunun 

'' lflerınde dehaııoı gö· 
~ lften el çekmış, Meııon 
' nete ltanka muduru ol· 

~ Maliye Vekaletine 
~ bij ~•kıt bır duzıneden N Yak banka, bır ııgorta 
~ ıkı buyuk şımendıter 
Iİtlctta >'~ı, azim bar benz.ın 
~ <hınyanm en buyuk 

' Jorıı kumpanyası, ma
'-tı v llliirlen, çehk tabrıka· 
'' e. bar ıürü mali, ımai ve 
~ lllketıerın müdürü ve 'tt ~ b'4yuk hıkedar idı. 
~:.: lllaııda ıkı mılyar 'lan . fazla ıervet vardı. 
'it Old dortte bırmin Melona 

.ıoo'-iu heaap edilıyor. 
' 6 nlll•on dolar/ Bir 

'' ~ P/U"l/l M Mtıpactık, 
l•ı•celc? 

lar çekli ve ışıız aweıeye lf 
bularak dağıttı. 

Mellon aaıelenan para aldı· 
tına yanmıyor, l<.epoblıkenle· 

ruı yerme Uemokrat otan Kuz· 
veltm muvattakıyeLıne tutuşu· 

yor ve muhalıt olmak dolayı· 
ııle muhasımma ne kadar muı· 
kulat çıkaıabılırıe oyunu daha 
ıyı O) namıı olduğuna z.abıb 

oluyor. lıurada ııyasel ıki doıt 
takımın bırabarıne galıb ael· 
me.iı için nazanuıuıeye rıayet 
ederek çarpışmalarından bat· 
ka bır şey de&ıldir. 

Rokf ellerden ıonra kitabı 

kapanan 500 milyonluk Mel· 
lonun huli.wı edılnıiı olan bi· 
kiyeıi b'4ndan ıbarct •.. 

Milyonlar bavadıımı ıkmal 

etmek ıçin bu iİbı az.im ıer· 
mayeler ile kurulan zenıinlik· 

ANADOW 

alt&oa auaıklennı müarıkbıler. 
bu borç ııı yurulmek ve bu 
ışte Ç&lıf&llları ıpız bırakma· 

makllr. Duyuk ıı&erın bozul· 
maaile içtımai ve mali bub· 
ran1ann meydana ıeıdltını 

herkes gibı bılarler. öır mıl· 

yonerın kazandığı yükaek namı 
bozacak ancak kurdukları mu· 
eHeaiellm çökmeaıear. V aktıle 
lıtanbula kaçan loıulluo bu· 
&ünkü mali ve moral kıymeti 
sıtırdan ıbarettir.. Sebebı ıae 

lnıull RokteUer, latmen, Mel· 
lon, Karneıı ve F ord tıpinde 
aa&lam bır mılyoner de&ildı. 
Milyarla O)myan mali bir ıer· 
aüzeıtçı ıdı .. 

Mılyonerlerin mala benim de 
ebmi yordu ... 

Aluaed Ro6enHn 

.->oıyeteaıaın mudahaleaina aa· 
temek lüzumunu hıuetmiftik. 
1-'akat ıonra, 1ta1ya ve Alman· 
ya mud&Jıaje eUDıf ve ibtılif, 
mukemmeı bir barb balını al· 
llllflır. J:.ğer bu ıki devletin 
tui müdabaleai olmamlf obay· 
dı, lıpanya ıbtiWı bırkaç haf· 
tabk bır ııti.,, 

ltalya ve Almanya, uilere 
ıilib ve mübımmat ıönder· 

mete bqladaıar. Bunun üze
rine, Londrada ademi müda
hale komiteai teıekkül etti ve 
meaele, tamamen beynelmilel 
bir tekil aldı. Bu vazıyet kar· 
ııımda, Ulular ıoıyeteainin 
vazifesi, kcndilijinden tezahür 
eder. 

Binaenaleyh, ıulh için en iyi 
çare, silih yarııma son ver· 
mektir. Fakat bu, umumi ol· 
malıdır. Birkaç devleti ailibtan 
tecrid ederek onları diter 
devletlere esir etmek, mabadı 
lemin edemez. 

Devletler, tahripkar bir 
barbten kaçmmak isterlerse, 
bütün meselelerde biran eve) 
anlaşmah, Uluslar Sosyetesine 
bağlanmalı ve her devlet, im· 
zaıını ve sözünü tutmaladar.,, 

Demiştir. 

8. Delbosun sözünden son· 
ra ceise, gayri muayyen bir 
giin için tekrar toplanmak 
üzere dağılmıştır. _, ____ _ 
Almanya. Lelıütan 

iki det1let ara&ındalci 
meseleler lcon•ııılacalc 
Berlin, 18 (Rıdyo)-Polon· 

ya Hariciye Nazırı kolonel 
Bek, Cenevrcden sonra Ber
line gidecektir. Berlinde iki 
devlet arasında bazı mesolelu 
hakkında ve ezcümle Dant.ziı 
için müzakere cereyan edeceti 
ve müşterek bir teblit neşro· 
lunacağı söyleniyor. 

Franaada aeyldblar 
Zarar çolc 6iigillctir 

Paris, 18 (Radyo)-Greno· 
vil bavalisinde ve Ren nehri· 
nin her iki sahilinde şiddetli 
seylablar olmuş, Marsilya treni 
yoldan çıkmıştır. 

iki gündenberi yatan yat· 
murlardan husule gelen zarar 
büyüktür. 

OOR~ 
Ozum aalltları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
751 F. Solari 16 25 20 
600 O. Kurumu 15 SO 19 
500 K. Taner 16 22 
219 Paterson 15 625 18 SO 
190 M. J. Taran. 18 75 21 
131 inhisar ida. 14 50 16 15 
80 T. Erman 19 19 
62 S. Erkin 11 21 SO 
53 Alyoti bira. 17 15 20 
49 D. Arditi 14 17 SO 
46 S. Beyazıt 17 17 50 
44 A. C. Sıpabi 15 50 ıs 75 
40 Ş. Remzi 14 50 16 
39 K. Aksel 17 S0 18 
24 H. Saraç 16 25 16 SO 
23 C. Ayvaz o. 18 20 SO 
22 H. Muhtar 16 25 17 75 
20 S. Saraç 17 17 
16 H. Alberti 15 25 15 25 
15 A. H. Matla 12 tS 
11 S. Beyazıt 17 75 17 1S 
5 T. Diri 18 25 18 25 

3000 
51640,5 
60640,5 

incir aabtları 
Ç. Alıcı K. S. 

324 Ş. Remzi 12 15 
149 lz.zi ve Ali 8 
33 B. Alauaki 1 O 

506 
49764 
50270 

Zahir• .. ııtları 

K. S. 
12 75 
8 

14 

Kilo Cinıi S. K. K. S. 
743 Buğday S 62S 6 25 
320 Arpa 3 4375 3 6875 

24 Suıam 18 
30000 Kilo P. çekir. 3 
43600 ,, Pamuk 31 45 





1000 
Metre uzağı 
gösterir diye 
yalan söylemi· 
yoruz. Hırsız 

mı kovalayacaksınız? Düşman 
mı tarassut edeceksiniz? Hayır 
değil mi? ş• halde size 30 met
reyi vazıh bir surette ffüteren 

JUNIOR 
Yelek cebi fenerlerini 

tavsiye ediyoruz. 
1'•rlıige ıımumi satış halckı: Jsmail Ômer • Jten 

Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satıf yeri TRAKYA pav
yonu karıısında 

ANADOLU 

ı · o o· kt.. ı·· "' ·· d zmır rman ıre or ugun ea J. M. Taranto irlis idare
sinden: 

Teminat 
Kurıış 
1013 
662 
500 
255 
27 

65 

Beher 
kentalm Arbrmaya 

muhammen Ç1karılan 
bedeli miktar 
Kuruş Kental 

28 482 
28 315 
28 238 

t> 560 
4 88 

Ginsi 
MahlutAcömür 

.. " 
, • ti 

Kurw çam odunu 
Mahlut odun 

Ormanın iami 
Domuz gedil; 
Tilıki dereıı 
Çırpas sivrisı 
Kocakarı me2a11 
U.ca deresi Go· 

Köyün ismı 
Palamut araı1 
Beş yol 
Çakal tepe 

Kavaldadere Naldokoo 
Balçova 

Müflise ait eşyaların ikinci 
artırması muayyen olan . üç 
gün içinde ikmal edilemedi· 
ğindcn 20·9·937 Pazartesi Vt: 

21-9-937 .Salı ve yiae onu 
alınamazsa 22-9-937 Çarşam· 
ba gunlerı s111t 14 ten 19 a 
kadar fasılasız olarMk mi.ıfliım 
Çivicilerde 9 No. daki mata· 

na deresi zasında açık artırma ile satı· 

Kuru yanık çam Kavaklı Sarnıç Bulaurcı şına devam edileceği ilan 
•- olunur. 

6 144 
odunu. 

t 74 s 463 Pırnal çalw Kırtathk Pınarbqı 'Lı·ae ve Orta okul~ 
231 5 615 ,, ,, Palamut Naldöken 
226 5 603 ,, ,, Kesmelik teresi Pınarbqı diploma deraleri 

Yukarıda yazılı köylere civar Devlet ormanlarıadan laiıalarında röaterilea kuru çam odunu, Kıl Geceleri 
pırnal çalısı ve mahlut kömürler 10-9-937 tarihinden itibaren onbet rin miiddetle açık artır· ve 
ma ile satışa çıkarıimışbr. Erkek verilir 

Mukavele ve şartname proieleri Orman baımiihendislitinden parasız abn1r. ihale 24·9·937 Kültür Lisesine müracaat 
tarihine mü1&dif cuma günü saat on dörtte lzmir Orman Bqmühendialijinde yapılacatı ilin olunması. 

~~Dİ ARTIK 
iSTEDİKLEQİMİ 
~LA8iLIRiM 

olunur. 18 19 21 23 3257 \...-----------

11-------------------~~--------------/zmir Komatanlıfı ildnları • Doktor Adil Bir 

YEili 
HALLAD PAZARLARI 
/. 10 TENZiLATLA 
SATIŞ YAPIYOR 

.......,:------------------------------------------J 

•• 
liiiiir P. T. T. Başmüdiirlü: 
den: 

1 - lzmir Evrak ve paket posta merkezlerilc şimendüfer 
istasyonları ve vapurlar ve şehir dahilindeki bütün 
posta ve telgraf merkezleri arasında posta nakliyatı 
üç s-ıne müddetle 13/9/937 tarihinden itibaren 15 gün 
için kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştı. Tah
min bedeli aylığı 450 liradır. Şeraiti anlamak için Mü-

2 dürlük kalemine müracaat edilmesi. 
- Muvakkat teminat miktarı 810 liradır, kat'i teminat ta 

bunun iki mislidir. Ayrıcada beş yüz liralık idari ke
! falet alınacaktır. 

._ Taliplerin bu işi yapabileceklerine dair kudreti mali· 
yetlerini gösterir vesikalannı ve muvakkat teminatı 
idare •eznesine yatırdıklarına dair vezne mak
buzunu havi olarak usulü dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını 27/9/937 Pazartesi ginü saat 14 de 

4 lcadar idareye tevdi eylemeleri lazımdır. 
._ Teklif edilecek bedel haddi liyik görüldütü takdirde 

ihale kararı 27/9/937 Pazartesi günü saat 15 de veri-
"'=. lecektir. 15 17 19 21 3211 

3-t Milli Emlilr Müdürlüğü;d':: ı 
'9(.' No. 
~ Güzelyalı Urla şosası bili No. 581 metre arsa 

%ğ " " " " " 532 " " 
970 " " " ,. " 482,25 " " 
9lt &_!hande 9 Eylü1(148 kapı No. 936 ,, ". 

Goztepe Halit Zııa Bey S. No. 16 ve Şahın 
9ciQ -Uktan No. 6 tai alan barakalı ara. 

Dolaplıkuyu eski Bayburtlu yeni kayabuı 
"2 aolcak No. 6 taj 42 metre arsa. 

Dolaphkuyu Bayburtlu S. No. 411 taj 35 
%3 lbetre aru. 

Dolapbkuyu cd. 85 taj numaralı 32 metre 
%.t evin 8 de 3 hissesi şayıan. 

Dolaplıkuyu Makara so. 133-135 No. lar 
%,s ... asında 61 metre arsa. 

Dolapblcuyu Dath So. No. 1 taj 58/SO 
9fi6 metre arsa. 

Dolaplıkuyu Madi So. 5 No. lu 56 - 50 

Lira K. 
293 so 
266 
241 ıs 
315 

60 

10 50 

8 75 

18 

24 40 

23 40 

972 illette arsa. 28 25 
y karataı ibiş ata So. 14 numaralı ev 265 

971 ıalc~da yazılı emvalin mülkiyetleri 958, 959 ve 967 ili 
"'kel dalaıl numaralan 2 inci tertip tasfiye vesikası diğerleri 
~en tediye edilmek üzere 15 a-ün müddetle artırmaya ko· 
tılt Ufbar. lhaleıi 4.9.937 per,embe a-ünü saat 15 tedir. Ah· 

rın Milli Enılik Müdürlütüne müracaatları. 3265 

Jzmir Mıt. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Cinsi Mikdarı Muhammen Teminatı 

Kilo tutan 
Lira K. Lira K. 

Müeekıaa 
şekli 

Tarih Gun Saat 

Sadeyağı 21200 19716 00 1478 70 Pazarhk 22/9/337 Sah 16 

Bir müddettenberi Avru· 
pada bulunan ltalyan has· 
tanesi operatoru Doktor 
Adil Bir avdet ederek mua
yenehanesinde hastalarını 
kabule başlamııtır. Sadeyağı 27950 25714 00 1928 00 Pazarhlc 22/9/937 Salı 16,S 

t - lzmir Mst. Mv. ltttaatımn kapalı zarf usalile münakasada bulunan yukarda cins ve 
mikdarlan yazılı iki ka1em sadeyatı ihtiyacına talip çılanadıtmdan pazarltkla satın 
alınacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarmcıla yazılı tarih gün ve saatlerde lzmirde kışlada Mst. Mv. Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtı. olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Pazarlık• iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şart· 

namelerinde yazılı vesikaları ve t-eminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evci 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

komisyonda hazır bulunmalaaı. 

lzmir Müstahkem Mevlri satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiati 315 iç yüz on· 

beı kurut olan 170 bin yüzyetmif bin metre kaputluk 
kumq ile beher metresine tabmin edilen 290 ikiyiz 
dokan kurut olaa 26000 yirmi altı bin metre kıtlık 
elbiselik kumat ayn ayn bpalı zarfla almacalrtır. 

2 - Kaputluk kumaıın ille teminab 3927 lira iO bniftur. 
Şartname bedeli 268 kuruıtur. Elbiselik lc:umaııA ilk 
teminatı 5020 beıbin yirmi liradır. Şm-tnameai 377 
kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan verilir. 

3 Kaputluk kumaşın ihaleıi 8-10-937 Cuma pnü saat 11 
de ve elbiselik kumqın ihalesi ayni gün saat 
14 dedir. 

4 - Münakaulara peceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3·ünc6 maddelerinde yazılı veaailde ve teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte belli gün ve aaatlerinden 
en az bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonu· 
na vermeleri. 19 IS 30 5 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma ko. reislitindea: 
1 - lzmirde Gazemirde yaktmlacak atelyc iDtutı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 272 bin liradır. ihalesi bir Birincitepia 

937 cu•a güni ... t 11 de M. M. V . ...- alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname keşif ve projeleri 1360 kurup M. M. V. 
satm alma koaıiıyOllmldan alınır. 

4 - ilk teminatı 14630 liradır . 
5 - Eksiltmeye girecekler bnuni teminat ve 2490 uyılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıb beigelerle 
idari şartnamenin 4 incü maddesinin (F) fırlcaında 
yazılı vesikalarla bi.rlikte teklif mektuplannı ihale sa· 
atindea bebemal bır Hat e\'vel M. M. V. IMtn al .. 
komisyonuna vermeleri. ıs 19 25 30 

-lzmir MST. MV. SAT: AL. KO. RS. den: 
t - lstanbul komutanhğı_na bağlı Haydarpqa hastanesi 

için sekiz yüz ton Turk •nbaait kömüri kapalı zarf. 
la ihalesi 24 EYL. 937 cuma günü saat 15 de yapı
lacMbr. Muhammen tu~ (36750) liradar. ilk teminatı 
27 56 liradır. ~e11 berpn ötleden evvel lco-
misyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat ..lcbm 
veya mektuplan ile 24~ sayılı kanunun 2 ve 3 ünci 
maddelerinde yazılı ve111ca&&n ile beraber ibale ua· 
tinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup
lannı Fındıklıda komutanlık satın alma kamiayonua 
vermeleri. S 10 1S 19 5102 

lzmir Mat. Mv. Sa • .Al. Ko. dan: 5-198 
Genel ak.eri okulları için 27640 çift ylin çorap 3()..~957 

Peqembe gGni .. t 16 da lstanbul levazım amirliii sabn 
alma lcomiayonuada kapalı zarfla eksiltmesi yaptlKakb. Tah· 
min bedeli ıs bin 202 lira.fır. ilk temina 1140 lira ıs ku
l'Uftur. Şartname ve nümun•i ~İlyonda görllebilir. latekli
lerin kanununi belıelerile teklif melrtuplanaı illale saatinden 
bir Mat evel komityoaa vermeleri. 14 19 24 28 

lzmir Mat. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 3197 
Askeri okullan için 14610 adet yün fanile 30-9.937 Per· 

tembe günü saat 15,30 da tophanede lttanbul levazım amir
liti satın alma komisyonunda kapalı urfla eluiltmeai yapı
lacakbr. Tahmin lledeli 32872 buçuk liradır. ilk teminatı 246S 
lirakırk dört kuruftur. Şartname ve numunesi komiayosada röri
lebilir. lıtelı:lilerin kanuni veıikalarile teklif mektuplaruu ihale 
satlnden bir saat evel komiayona vermeleri. 14 19 24 28 

1 S,30 · 17 Tele. 3434 • 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük por

tatif yazı makinesi 7 ~lkteşrin 937 perşembe günü saat 10,30 
da Tophanede lst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
24500 Jiradrr. ilk teminatı 1837 buçuk liradır. 

Şartnamesi Ko. da görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek
lif mektuplann1 ihale saatından bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 19 5 19 4 2885 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 3196 
1 - Albri okullan için 54980 çift pamuk çorap 30-9-937 

Pertembe günü saat 15 de tophanede lstanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
ebiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18143 lira kırk 
kuruıtur. ilk teminatı 1360 lira 76 kuruttur. Şartname 
"• numuneai komisyonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni l»elplerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
aaat eYel komisyona vermeleri. 14 19 24 28 

lmıir Mıt. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lıtanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve 

müessesat hıyvanatının ihtiyacı olan yulaf alınacaktır. 
Miktarlan ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve 
ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa tekilleri 
lf8iıda göaterilmiıtir. 500000 kilo yulaf muhammen 
tutarı 28 bin 700 yüz elli liradır. ilk teminatı 2000 
yüz elli yedi liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5 1101 931 
salı günü saat 1 S te ve 350,000 kilo yulafın 
muhammen fiatı 5,48 tutarı 20 bin yüz elli dört li-
radır. ilk teminatı 512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 
teminatı 1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5 1101 937 
salı günü aaat 15,20 de yapılacak1ır. 

2 - Nümuae ve prtnameleri her gün öAleden tvvel ko· 
miayonda •örülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektaplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saatin· 
den ea az bir saat evveline kadar teklif mektuplanm 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 14 19 24 29 3195 

lzmir Mıt. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden; 
1 - Bir metreine tahmin edilen fiati 24 kuruş 25 santim 

olan 85 santim eninde (120 000) ili (167 000) metre 
çamqırlk bez ile bir tanesine tahmin edilen fiatı iki 
yüz elli kuruı olan 15 bin '8ne yün fanila ve beher 
kilosuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15 20000 kilo 
;yün çorap ipliti kapah zarfla alınacaktır. 

2 - Çuıqırlık bezin ilk teminatı 3097 lira 32 kuruş ve 
'\'e tartnameai 205 kuruş, yün faniliınn ilk teminatı 
2812 lira SO k•111ş ve şartname bedeli 188 kuruş, 
yiR çorap iplitinin ilk teminatı 3675 lira ve tartna· 
me bedeli 245 kurut. 

3 - Çmna,ırlrk bezin ihalesi 30-9-937 Perıembe günü saat 
t 1 de Ye yün fanilinm ihalesi ayni günde aaat 14 te 
ve yin .çorap iplitinin ihalesi ayni günde saat 15tedir. 

-4 - latekltlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
riade yazılı ve teminat ve bir saat evvel M. M. V. 
1Ab• •ima bmısyonuna vermeleri teklif mcktuplarilc 
.birlikte belli &Ün ve saatinden en az bir ıaat ~vvcl. 

3199 14 16 20 27 
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Fratelli Sperco Pu-rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir mü.ahildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
re'1.leri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi ve ederler. V'apur Acentası .............................................. _ .......................................................... ~ 

ROYAL NEERLANoAıs Lise ve Ortaokullar 
KUMPANYASI satın alma komisyo- ı P 

"HERMES" vapuru 31·8 nundan: 
37 de gelip BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yiik alacaktır. 

•MEROPE,. vapuru 5.9.37 
de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman
larına hareket edecektir. 

•HERMES. vapuru 9 20·9· 
37 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

11GDYNIA,, motörü 2·9 da 
ROTTERDAM, HAMBURG 
DANZIG, GDYNIA, BAL TIK 
ve DANMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

"VASALAND,, motörü 17· 
9 da ROTTEROAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
NORVEÇ, BALTIK ve DA· 
NMARK limanlarına hareket 
edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

11SUÇEAVA,, vapuru 10-9 
da M A.L TA ve MARSIL YA-
ya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEWANT .. motörü 8·9 da 

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

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
ıcenta 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: 4111/414212663/4221

1 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acenta•ı' 
Birinci kordon Rees binaıı 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

.. MALVERNIAN,, vapuru 
10 Eylulden 17 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
IGlün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

,.PHILOMEL,, vapuru 29 
EylOlden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
.. MARONIAN,, vapuru 16 

Eylulden 22 Eylule kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

0 MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylfilde LIVERPOOL ve SW. 
ANSEAdan gelip yük çıka
racaktır. 

''MARDINIAN,, vapuru 29 
Eylulden 6 Birinciteşrine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTELE HATTI 

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

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

Tarih ve navlunlardakide
titikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Cinsi 

Haki dahili elbise 
Harici elbise 
Siyah iş elbisesi 
Siyah iskarpin 
Sarı postal 
izci ceketi 

Mikdan 

225 takım 
225 • 
225 .. 
225 çift 
225 ,. 
56 adet 

Beherinin 
fiati 

Kuruş 

470 
1900 
450 
450 
350 
620 

Tutan 

Kuruş 

105750 
427500 
101250 
101250 
78750 · 
34720 

ille teminatı 

Kuruş 

7935 
32300 
7600 
7600 
5910 

Pazarlıktan sonra ihale be· 
dellerine göre kat'i temi· 
nat alınacaktır. 

izci şapkası 45 " 250 11250 • ,, n 

Siyah izci pantalonu 40 ,, 320 12800 • .. ,, 
Talebe kasketi 225 ,, 140 31500 ,, ,, • 

Bölge Sanat okulu yatılı talebesi için mevcut nümunelerine göre yaptırılacak olan yukarda 
mikdarlan yazılı haki dahili elbise, harici elbise, siyah iş elbisesi, siyah iskarpin ve sarı pos· 
talın açık eksiltme ile, izci ceketi, izci şapkası, siyah izci pantalonu, talebe kasketi de pazar 
lıkla üsterilecektir. 

Eksiltme ve kazarlıklar 5 Birinciteşrin 1937 salı günü saat 16 da lzmir Hükumet kona
ğında Kültür yardirehörlüğü odasında ayn ayrı yapılacaktır. Nümonelerle şartnameyi görmek 
istiyenler her gün Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

Eksiltmeye ve pazarlığa girmeğP. istekli olanların da 2490 sayıh kanununun üçüncü mad 
desinde yazılı ahkam dahilinde teminat alıtlan ile birlikte belli gün ve saatında komisyona 
başvurmaları ilan olunur. 16 19 23 30 ............ ~ ..................................................... ... 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa 
Kilo 111in tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
Un 280000 Menemen 35000 1875 Kapalt 
Bulgur 14600 ., 1752 132 Açık 

Kuru fasulye 16450 " 1974 149 Açık 
Nohut 10800 ,, 864 45 Açık 

Tarih 

27/9/937 
22/91937 
22/9/937 

Gün Saat 

Pazartesi 16 
Çarşamba ıs 

.. 15 

1 - Yukarda mikdar ve mahalli yazılı 4 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve tarihlerde 
olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri ber ıün Menemen satın alma komisyonunda ıörülebilir. 
4 - I~teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla vesikalalarla birlikte 

teminatı muvakkate ve banka mektuplarile birlıkte .teklif mektuplarını münakasa saa· 
tinden bir saat evvel ve açık eksiltme suretile yapılacaklar için de hizalarında yazılı 
teminatı muvakkatelerile muayyen vaktinde Menemendeki piyade alayı satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. 9 12 16 19 3125 

Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdan Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutan teminatı şekli 1 
Lira Lira I 

Linyit kömürü 70000 Burnava 700 53 Açık 

1 

30/9/937 Perşembe 10 
Linyit kömürü 35000 Ödemiş 350 27 Açık 30/9/937 Perşembe 10,30 
Linyit kömürü 129000 Tire 1290 97 Açık 30 9/937 Perşembe 11 

1 - Yukarda mikdar ve mahalli yazılı linyit maden kömürleri açık eksiltme ıuretile mü· 
nasakaya konulmuştur. 

2 - Münakasaları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 30/9/937 perşembe günü yapı· 
lacaktır. 

3 - isteklilerin muayyen vaktinde Bumavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
14 19 24 29 3168 

Burnava Tümen Sa. Al. Komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

kilo tutan teminatı ıekli 
L. L . 

Un Burnava 90000 11025 827 Kapalı 24/9/937 Cuma 10 
Un Gaziemir 170000 20825 1562 Kapalı 24/9/937 Cuma 11 
Un Aydın 146000 17885 1342 Kapalı 24/9/937 Cuma 15 
Un Tire 150000 18375 1379 Kapalı 24/9/937 Cuma 16 
Un Söke 64000 7840 588 Kapalı 21/9/937 Salı 10 
Un Ödemiş 50500 6187 465 Kapalı 2119/937 Salı 11 

1 - Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı unlar kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasaları yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayı kanunun 2,3 ci maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminata 

muvakkate ve banka makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını münakasa saatlerinden 
bir saat evel Burnavadaki Askeri Satın alma komisyonunu vermeleri. 4 9 14 19 3072 ............................................................ _ .......... 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
"ANKARA. vapuru 21 

Eyliilde bekleniyor. 28 Ey-
lule kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ~ BREMEN 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXMOUTH,. vapuru 22 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

•EXIRIA" vapuru 28 Ey
lule doğru bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
THE LlPORT STEAM

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
"EXCALIBUR. vapuru 24 

Eylulde PIREden BOSTON 

ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

•EXETER. vapuru 8 Bi
rinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 27 

Eyliilde bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

STE ROYALE HONGRO· 
iSE DANUBE MARITIME 

.. SZEGED. motörü 20 Er 
lulde bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, 

BUDAPEŞTE, BRA TlSLAVA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
• AVIEMORE. vapuru 26 

Eyliılde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
nndan yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE · 
ANVERS 

"ESPAGNE,, vapuru Bi-
rinciteşrin iptidalannda bek
leniyor. ANVERS için yük 
kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö. ü 25 

Basur memelerinin 

Antivirüs ile tedavi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tü 
iltihaplarında, cerahatlanmış fistüllerde, kanayan busur 

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin ed 

IŞark ispençiyari Laboratuvarı, lstan 

Çine Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çine kazası belediye mınt 

sının müstakbel imar planı için esas haritasının 
pılmasıdır. 

2 - Şehrin 27 hektar meskün ve 66 hektar gayri meJ 
kismının haritası alınacaktır. 

3 - Muhammen kıymet bedeli meskün kısmı 20 lira, g 
meskun kısmı 10 liradır. 

4 - İhale müddeti tarihi ilandan İtibaren 30 gündür. 
5 - Nafıa meclisinin 13131936 tarih ve 29 sayılı kara 

tasdik edilen şehir ve kasabaların hali hazır ha 
larının alınmasına ait şartname muhteviyatı ve te 
ruata dairesidde harita yapılacaktır. 

6 - ihale kapalı zarf usulile ve 2490 sayılı artırma 
eksiltme kanunun hükümleri dahilinde yapılacaktır 

7 - ihale 15 Teşrinievvel 937 cuma günü saat 15 
Çine belediye encümeni huzurunda icra edilecekti 

8 - Münakasaya iştirak edeceklerin 5 inci madded 
şartname mucibince İcab eden vesaiki encümene 
raz etmeleri ve % 7 ,5 teminatı mavakkate akçesı 
belediye sandığına yatırmağa mecburdurlar. 

9 - Teklif mektupları 7 inci maddede yazılı saatten 
saat evveline kadar Çine belediye encümenine ve 
miş veya posta ile gönderilmiş olması lazımdır. 

15 19 23 319 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:elAI Yarkın 
lzmir • Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat ş 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi ed 

Muayenehane : ikinci Beyler sokaaı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

lzmir Belediyesinden: 
45000 Kilo Mazot Kilosu 7 Kuruş 3150 

2500 • Makine yağı • 40 .. 1000 
200 • Valvolin • 45 • 90 
200 ,, Gres • 40 ,, 80 

10 Teneke Benzin Tenekesi 300 • 30 
S • Petrol • 265 • 13, 

Cins ve mikdarile bedeli muhammeni yukarıda yazılı 
kalem eşya 28/9/937 sah günü saat on altıda açık eksil 
ile ihale edilecektir. Şartnamesini görmek üzere makine 
hendisliğine İştirak için de üç yüz yirmi yedi buçuk lir 
muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu 
söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 12· 15· 19-22 31 

lzmir Muhasebei Hususiye 
dürlüğünden: 

ikbal ve Harsa paşa veresesine ait emlak ve akaratın 
terakim vergi borcu olan 1280 lira 30 kuruşu vakti zamanı 
tavsiye eylemedıkleri cihetle tahsilat komisyonunun 2617 
tarih ve 179 N•). lı kararile işbu vereseye aid 1 inci Kararı 
tramvay cadd~sinde 610 No. lı evin mülkiyetinin satıl 
borçlarının temini tahsili tekarrür eylemiş ve veresenin ad 
]eri malum olmamasından kendilerine tebligat yapılanı . 
olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
olunur. 15 19 3207 

Izmir Vakıflar müdürlüğünCI. 
1 - Mezarlık başında Vakıflar ga7.İnosunun üzerine 

edilecek 3477 lira 52 kuruş bedeli keşifli ikinci ~ 
inşası 10·9·937 gününden itibaren yirmi gün 
detle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 2-10·937 cumartesi günü saat onda 
Vakıflar müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Bu İşe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini iste 
ber gün Vakıflar dairesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 261 liradır. Eksilt 
gireceklerin teminat makbuzunu veya milli bl 
mektubunu ve on hin liralık bir binanın inş-' 
muvaffakıyetle bitirdiklerine dair vesaiki komıs l 
ibraz etmeleri lazımdır. 9 14 19 25 314 

Eyliilde bekleniyor. DIEPPE, VEÇ limanları için yük 
DUNKERK ve NORVEÇ li· caktır. 
manian için yük alacaktır. Vapurların isimleri, 1 

"BOSPHORUS,, motörü tarihleri ve navlun tart~ 
24 Birinciteşrinde bekleniyor. hakkında bir taahhüde 
DlEPPE, DUNKERK ve NOR lemez. 


