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ikinci Tarih Kurultayı, dün 
Dolmabahçede toplandı 

.. ~ ................ ~···~ ......... ~·~··· .............................. ~ ....... ~·-·~ ........ ~.~ ......... ~ ........ ~·· 

d Profesör Pittar, Türleri~;-;;ihan medeniyetine olan 
hizmetlerini sayarak miihim bir söylev vermiştir 

Balkan güreşçileri şerefine evelki gün verilen ziya/eften intibalar 

Soğda profesör Bn. Afet Bükreş konferansında tezini izah ederken (sol tarafındaki 
zat profesör Pittardır) diğer fotoğrafta sağdan sıra ile Macar profesör Feher 

Cürk güreş takımı gene Bal-
Geza, Fransız profesör Pere Azois, Yunanlı profesör Marinotos 

lı İatıınbul, 20 (Radyo) - lkiuci eub olurlarsa olsunlar, onlar yaluız leri ve medeniyeti hakkında bu kan şampiyonu oldu 
d Yllk tarih kurultayı, bugCio öğle· keudi milletlerinio malı değildir· unıı kadar biliomiyeo yepyeni ma· 

ç eı:ı eonra saat 00 beşte. Dolmabah· ler. Bepimizindirler... Demi~ ve ltlmat elde edilmi§ olduğunu be· Altı birincilik kazandık. - r unanlılar da bı·r bı·rı·ncı·-
b~ liılrayın da, Ulu Önder Atatürkün oiddetle alkışlanmıştır. yan eylemiş; Türk Tarih Kurumu· 
UtııtlaıiJe toplanmı.tır. Milteakıben ruznameye geçile• nun Atatürkün )fikeek himayeleri ı •k ld J G H •1 b •d ı i5 KurultaydH, B:ı~vekil ismet rek, ilk çağdan orta ç.ağa ve orta ve rehberliği ile dıı pek çok işler ı a ı ar. ureşçı er ugün gı iyor 

ln ?a, VekiUer, mebuslar, Türk çağdan zamanımıza kadar olan vıı· başaracağını ve şimdiye kadar ya· Pazar günü Alsancak sahası; ,-------------------·-----~ 
~rıh Kurumunun llııvetini kabul ziyetleri tetkik edecek iki encfl· pılau ııraotırmalar neticesi olarak Beşinci Balkan güreş olimpi· MÜ H j M B/ R HABER 
p erek memleketimize gelen ecnebi men teşkil cdilmio ve bunlara A. At.ya medeniyeti Toran neslinin ev· yadlarmın en heyecanlı ve en 
"tofı ·rler, Tarih Karomu fiyeleri, B. odı verilmiştir. velii Eti, sonra Omıanlı ~·e nihayet ç kk ı • • 
rto( J< ı zevkli safhatının sahnesi ol· ana a e o 1 e . d le ..• vr erımiz \"e tarih muallim· Encümenlerin tefrikinden !OD• Türk ismini aldığının meydana çık· n rı n e 
tunız hazır bulunmuflardır. ra TOrk Tarih Kurumu genel sek· mı~ bulundoğano söylemİ§tİr. muştur. Sahayı doldurmuş olan 

Kurultay atılınca derhal riya· reteri B. Necmi Dilmen Ye ecnebi Bayan Afetin Bükrcş An teoloji binlerce seyirci Türk milli b ,· r den ı· za ltı gem. ~ divanı intihnbnttna geçilerek profesörler namına profc ör B. kongresinde, Türk Tarih Kurumu· güreşcilerinin kazandıkl rı bü- . I • 
~•rif Vekili B. Saffet Arıkıın ku· Piuar söz söylemiolerdir. nun faaliyeti hakkında verdi~ ma· yik muvaffakıyeti yakından • k 1 d k 
P· '-'1 bn§kanlığma, profesör B. Profeal)ı· Pittar; .Atatürkn ve ltlmat ve gorterilen rl rin bO· görmüşler ve candan alkışla- Si ya a a 1 
:P lll4? \.urnltay fahri baıkanhğma, kurultay üyelerini eeltimlodıktan tün dünyada bilyfik bir allika mışlardır. •-----
;0r~ör Bn. Afet a baıkanlığa &e· sonra, kurultayın ve Tarlı: Tarih uyandırdığını sôylilyen profeaör V k l J • l • • h ~ı ~Uer. Mütcakıbeu de sekreterler Kurumunun faydalı çalıımalanndan Fittar; bo faaliyetin çok gazel Bu müsabakalar Enterbal- ı a a anan aenıza tı gemısınin angİ 
tıtıhab edildiler. bahsetmiv, büyflk işler bqanldı~· ümidlcr vermiı bulunduğunu kay· kanik güreşlerin finalini teşkil devlete aid olduğu yakında bildirilecek 

:Oundan sonra riyaset maka· nı, az bir zamanda milebet netice· dctmiı, Tark Tarih Kurumu üye· ettiklerinden ayrıca hususiyet· 
lllıııa geçen B. Saf tel Ankan; ri· lcr elde edilerek, fevkalade eaerler lerioi tebrik ederek nutkuna niha· leri vardır. Büyük güreşlerden Belgi"ad, 

20 
[Radyo) - Çnnbkkalc önünde bir Tdrk torpido 

tlec d k ld T k ~ı . . muhribi tarafından yakalanan hüviyeti meçhul denizaltı gemisinin 
~ t divanına e çildiği için te~ek· mey ana çı an ığını, ür u em· yet vermıotır. evel Bay Nurinin sistematik milliyeti hususunda ketum davrıınılmııktadır. Fakat bu denizaltı 

elnıiı konsreyi llimlamıştır. R - b[. Profesör Piıtırdan sonra bazı bir tarzda çalıştırdığı lzmir gemisinin han(;i millete aid olduğunun yakında ifoa edilmesi h 
ga .. ~· Saffet Anken, kuruluyın esmi f e iğ profesörler daha eöz dolmdı§lark, BTn. güreşcilerini seyircilere ve gü- niyor. Meçhul denizaltı semisi, Türk torpidoso kumandanı tarafında 
lf•!ı"I· efini. ·, Türk Tan'h :v:ur· umunun İ•ta .... Lol, 20 (A.A.) - R• .. midir: Afet te bir nutuk ira e ere a· - -ıd·k ·~ n: " uu ..... K lf li · · · h reş federasyonu reisine aha- goru u ten sonra: 
t.- •yetini izah etmi•·, eos,,.al haya· Baavekil Malatya mebusu İsmet rib orumunun ıaa yetını ızo D 1 · ·ı · · ~ ltnt.:. _ ~ '" " 11 1 · 1 eli linin alkıcları arasında takdı'm - ur emrı ven mıotır. 
~a ~ tarihini bulmak için ça· Jnönfine, talep ve ricası üzerine ey cmış er r. " Denizaltı gemisi bu emir üzerine manevrıılar yaparak yolunu de-
tli lı l'Grk Tarih Kurumuna dünya Reisicumhur Atatürk tarafından bir Müteakıbeıı diinyanın tanınmıı etmiştir. ğiotirmek ve uzaklaomak istemişse de bunun farkına varan Türk ko-

tıılc.,.;-: ·u · ·' · d ün 'vereiteler· M"t k b ( · d ı *ll • "'~n yardımlannı esirgeme· buçuk ay mezuniyet verilmio ve ı m cemıyeuenn en, 1 u ea ı en zmır güreşcileri mutanı, erha durmac için ihtarda bulunmu~ ve durmadığını gö· 
lAıını geldiğini söylemiş ve: BaıvekAlet veUletine lktısat Vekili den ve oehirlerden gelen ba§nn arasında ve federasyonun ha· rünce ateı emrini vermiştir. Az fasıla ile top ,.e mitralyöz ateşi, iki 

~ı::.~~~ .... m ... i ... l~t .. e .. ~; .. n ... · .... ee ... ı ... nt .... D ... ay•ıır•••ta .. yi~e ... dı.·ı ... m ... io ... ıi ... r .................... -...... s .. o ...... n~ .. 3.!~~~!~~!!~~~~~ ... 4 lcemleri idaresinde 56 üç çift, defa tekrar edilmiş ve denizalu gemi ine isabetler vukubulmuştur. -- ~ --~ -~ 
6 

Bunun üzerine denizalu gemisi, suyun fistfine r.ıknrak teslim hayra· 
Paraşütle atlama sporu aldı, yürüdü 1 de ıki çift, 66 ve 11 ve ğını çekmiş ve 22 tııyroene beraber te!!lim alınmıştır. 

Genç kızlarımız ar asın da ki ~~;~~;;~~~~~~;~:~~ ı~~ı·;ı .. ;m~~;;~:;;~·~:ı tuC:. 
Ak k .. k k • Emir Abdullah rı ];dün gece kapandı ala a ÇO yu se tJr Atatürkle, Başveki- Ekspozanlara ziyaf';t verildi. Fuar gele-

S011 .. gü J \'126 • • .. l l d M h d Olimi.ze hediye g6n- cek sene daha mükemmel olacaktır 
uç nae 1 • 1genç paraşut e at a ı. e me derdi ~ 

Çavuş mankeni hakkındaki sözler 

Paraşüt kulesinde yapılan atlama tecrübelerinden üç intiba 
- Yazısı 3 Uncu sahifede 

Emir Abdullah 
l"tanhul, 20 (Hu u i) - Şarki 

Erdün Emiri Abdnllahın, Atııtfirke 
hediye ettiği ipekli hah ile altın 
tepsi ve Davbııkammız İsmet İn· 
iiuüne hediye ettiği at, memuru 
mah uala bugün getirildi. 

.. .. . ~ 

.. - . 

lzmir Fuarı 
lzmir Enternasyonal Fuarı, 

dün gece saat 2 de kapan

mışhr. Dün gece, tuan ziyaret 

edenler, 40 bin kişiyi geçmiş, 
geç vakte kadar hoş vakit 

geçirilmiştir. 

Saat 17 de fuar komitesi 

tarafından şehrimizdeki kon· 

soloslara bir ziyafet verilmiş, 
samimi basbıhallerde bulunul

muştur. 

Fuarı ziyarete gelen sey· 

yahların mühim bir kısmını 
Yunanlı dostlarımız ve Kıb

rıslı lngilizler teşkil eylemiştir. 
- Sonu 5 inci sahi/ede -
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İkinci Ta-

n 

rih Kurultayı 
dün toplandı .. --·· .. ··~--

İlkmekteı ler nçıld ı. Ortamekteplerin açılma ı d, buguııl rdedir. - Başı 7 inci sahifede -
\ e lmul ıı rlo beraber, dü~ünülmeai icııh eden birçok mevzuloruı kn· 

paldım açıldı •• edir ncııba hu nu·n~uln r. di) c ılii- liodüm \·c onlıı rclRn 

b1tıırıma gdelıileulcri ~u küçük fıkranın içiue ııığıhrııınğa \'atı ~tını : 

Ogan uk 
imtihanları Kom larına: ara 

1 • 

telgrafları ok.uumu:, yarın (buguıı) 
• e:ıııt on he~te tekrar ıoplanılıa•k 

ii1.nl' crleı•ye nihayet verilwiftir. --·· .. -·----• Gerek ılk, gerek orınmekteı;ılerd.-• hu seııı· gıılıı) ıı, ki ıulııı , cllıi C) e 
mohtııç Liıılcrr.e çocuk ko~ııınıla lmlara~t~ .. ~u-nıuıızr.ıım rııkamm, şu 

bir )lgt~ füriy~çl rını'"t .twio ede bilmek h;iıı clilnizıli• mc,cud te~ekkül· 
16r, onların t h i atı , k ııclretleri ve ııklıı en }llkın . t•ıı mrtoıllıı \'il'!llll ve 

,,.areler nelerdir? 

Talebe kaydı 
· ona erdi 

dağıtan adam -----· --,·-- - --
endisine nasihat eden bir tanı

dığını bıçakla öldürdü Hu çoculdıırın kıi!ml nznmının ta uı h ir Pi lılıi rnıınyeue) t' i ht i}nçları 
\'ıırtlır. Hatta, evelce yazdı~ını gibi, dişleri lıile mutlukn \'e mutlııkn lıir 
JDUD)Clleclen geçirilmek ljznn<1 r?. lllmları Vi ııı w n sıl bıışnrncoktır~ 

Bu çocuklardan gene biiyuk bir kı mı , temizl ik n okta ıııclnn geri· 
wr. Bun lan ııarti pnrti on h~ günde lıir ) k m k, bııuyo) n se\ ketmek 
lfizıın olduğuna ı;örc, im hususta bir şey diişünülmü~ mfül fır? 

Gene bu yavrul r içinde, senede bir iki defa olsun inrm:ı )ÜZii 

giirmiyen büyük bir kolııb:ılık bulunduğu dıı ayn wı lı :ı :d ıı hir lıııki· 
kııttir. Halbuki, eğlence, sinenıa, temizHk ve gıda lırrke ten e\•cl çoru· 
~un hakkıdır. Bu yavrulıırı, mekteplerin devamı müddetince ve le,'ki 
ayda, bir buçuk aydn bir defa; sinemaya götiirebilecek miyiz, götüremi· 
yecı k miyiz! 

l azının tıım hu kı mına geldiğim zanıım , bir do tuuı Lav ucuma 
geldi. l\Ienuumu eordu, söyledim. Sonra hatırlodım: 

Ben kutu)U açmıştım. Fakat kötü mü söylüyordum~ 
Ha)ır, bunlar hakikat olan şeylerdi. Çocubu bir kıym et, bir dava 

olarak kabul ettiğini bağıra çağıra EÖ) Hyen lıir cemi yene, benim i,:ıre t 
ettiğim biçareliklerio bulunmaması lazımdır. 

Hen. kutuyu açtım , siz ondan dalın çok mevzular çıkıırabilir iniz. 

Köpeklerin muvaffakıyeti 
Gronvilde, karlarla örtülü 

tepelerin birinde iki köpeğin 
telaş ve heyecan içinde ko· 
şuştuğu görülmüş ve mahal
linde tetkikat yapmak mecbu· 
riyeti hasıl olmuştur. 

Tetkikat neticesinde, karlar 
altından iki ceset çıkarılmıştır. 
Fakat bu iki cesedin maruf 
iki kaçakçıya aid olduğu da 
tesbit edilmiştir. 

Bu hadise sayesinde kaçak-
çıların buzlu tepelerdeki ge· 
çiı . .ti anlaşılmıştır. 

En uzun yol! 
Bir lngiliz şarkısına bakılırsa 

uzun yol hayattır! Şark 
feylesofları ise hayatı en kısa 
yol addetmektedirler! 

Nemfze Hızım? iki taraf ha
yatın uzunluk veya kısalığı 

üzerinde mücadele ede dur· 
sunlar. Bize hakiki manasile 
en uzun yolu bilmek lazımdır. 

Bu yol, Boynes - Ayresten 
Alaskada kain F erbanks şeb· 
rine kadar gidecek olan 21 
bin kilometre uzunluğundaki 
yoldurl 

34 Vaştnda dedel 
Paris gazeteleri henüz 34 

yaşında olduğu halde dede 
olan Bay Hcrpelden bahsedip 
duruyorlar. Buna bir harika 
nazarile bakıyorlar. 

Öyle ya.. Böyle birşey gör
medikleri için buna bir harika 
demek haklarıdır. Fakat bizim 
için böyle midir? 

Kanunu medeniderı evel bi
zim Anadoluda 12 yaşında 
gelinler, 13 yaşında anneler, 
15 yaşında babalar pekçoktu. 
15 Yaşında baba olan bir ba· 
bayiğit tabiidir ki, oğlunu veya 
kızını da kendi usulü dahilinde 
evlendirir. Bu sebeple bizde 
30 yaşında dede vardı . Ve 
bunlardan sağ olanlar da hala 
mevcuttur! 

ilk adım! 

Saime Sadi 

tep arkadaşlarından birisi bir 
gün Mazariki bu halde görmüş 
ve babasına: 

- Bu çocukta bir şeyler 
olmak kabiliyeti vardır. Ken· 
disini muallim yapmağa çalı· 
şınızl Demiş fakat şu cevabı 
almıştı: 

- Sen bizi bir prens ailesi 
mi sanıyorsun? Ekmeğini ka
zansın yeteri 

Majarik bundan sonra an· 
nesinin daha fazla nazarı dik
katini celbetmiş ve bu kadının 
gayret ve ısrarile Brnoya mek
tebe gönderilmiştir. işte Ma
zarikin hayatının muvaffakı
yete doğru ilk adımı buradan 
başlamıştır. 

Namuslu memurl 
Stokholmde epeyce zaman 

evel Oskar Yuhasun adlı bir 
tüccar katibi yaşamakta idi. 
Bu katip, çok namuslu ve 
afif bir memur idi. Fakat bir 
gün kPndisine tevdi edilen şir· 
ket parasını kaybetmiştir . A
damcağız bu vaziyet karşısın
da memleketini terke mecbur 

kalmış ~vvela Norve,re ve ora
dan da Amerikaya kaçmıştır. 

Adamcağız Amerikada Mi· 
kel Yuslui adı altında zengin 
olmuş, memleketine dönmeye 
karar vermiştir. 

Memleketine döndüğü vakit 
şirketin kaybolan 

Liselerle ortaokullarda dün
den itibnren tal~be kayıd ve 
knbul muamelesine son veril
miştir. Bundan sonra okulla
nn talebe vnziyeti tesbit olu· 
narak hangi okullarda çifte 
tedrisat tatbik edileceği kat'i 
şekilde kararlaştırılacaktır. 

Olgunluk -ikmal imtihanları
na da dün liselerde başlan
mıştır. imtihanlar bir hafta 
sürecektir. 

üksek 
emniyet kursu 
İzmirden iki 
memur gidecek 

Emniyet müdürlüğü merkez 
memuru B. İbrahim ve deniz 
bnşkomiseri B Faik, yakında 
Ankarada açılacak yüksek em· 
niyet kusuna gidecekler ve 
kursu bir yıl takib edeklerdir. 

Nüfus işleri 
Nasıl gidiyor? 

Vilayet Nüfus müdürü ve 
memurları, nüfus işlerini ıslah 
için hakikaten iyi çalışmakta

dırlar. Nüfus dairesine vuku 
bulan tehacüm karşısında gün· 
lük işleri günü gününe çıkar
mağa imkan yoktur, çünkü 
kadro, çok vardır. 

Bunun için nüfus muame· 
lata az olan kazalardan iki 
nüfus katibi getirtilmiştir. Ya
kında daha iki katip ge
tirilecek ve ancak o suretle, 
bütün nüfus işlerini günü 
gününe çıkarmak mümkün ola
caktır. Vilayetçe, İzmir nüfus 
kadrosunun tevsii için de Da
hiliye Vekaleti nezdinde teşeb
büste bulunulmuştur. 

Yeni kanuna göre nüfus mü· 
dürlüğünde tutulan cüzdan 
defterleri gnyet çabuk dolmak
tadır. Cünde verilen nüfus 
cüzdanı miktarı 80 - 100 ara
sındadır. 

iade etmiş ve eveldenberi 
sevmekte olduğu kızla evlen
meye teşebbüs etmiştir. 

Bu teşebbüs isim yüzünden 
büyük bir müşküle tesa· 
düf etmiştir. Sabık katip 
eski ismini almak istememekte, 
nişanhsı kız ise ancak eski 
isim üzerine nikah olacagını 

iddia etmektedir~ Bakalım bu 
sonu ne olacaktır? 

Burnavada Kızılay mahallesinde bir cinayet olmuştur. Abdül 
oğlu 40 yaşlanndn amele Hüseyin, bundan onbeş yıl evel sinir 
hastalığı geçirmişti . .Son zamanda hastalığı gene başlamış ve 
komşularına para dağıtmıştır. Onun bu hareketini gören ve 
hasta olduğuna hükmeden Salih oğlu 60 yaşında Yakup, evin
den kalkarak Hüscyinin evine gitmiş ve ona bazı nasihatlerde 
bulunmuştur. Bundan hiddetlenen Hüseyin, btçakla Yakubu 
göğsünün iki yerinden yaralıyarak öldürmüştür. Yaralar kalb 
ve sağ meme üzerindedir. 

Cinayet tahkikatına müddeiumumi' muavini Bay Sabfi Ata
maner tarafından elkonmuştur. Katil Hüseyin, tutulmuştur. 
Hiç durmadan kendi kendine söylenen katil, tevkif olun-
muştur. 

Evli bir kadın 
Aşıkıyle beraber 

yakalandı 
Aarapf ırını caddesinde bir 

vak'a olmuştur. (M. Ô.) adında 
bir genç, tanıştığı 22 yaşında 
(S.) adında bir kadının evine 
girmiştir. Kadın evlidir. Ko
cası (V.) bir aralık eve gelince 
karısı ile aşıkına 
vaziyette bulmuş, 

yakalıyarak polise 
miştir. 

soyunmuş 

ikisini de 
teslim et-

Atyarışları 
Çok heyecanlı geçti 

Yarış ve Islah Encümeninin 
sonbahar Atynşrışlanna Pazar 
günü devam edilmiştir. Seyir
ciler, kalabalıktı. İngiliz atla· 
rana mahsus birinci (satış ko
şusu} nda Dafyn birinci, Gir· 
gin ikinci, Bekar üçüncü geldi. 

Yerli yarımkan İngiliz tay
larına mahsus · ikinci koşuda 

Buca güzeli birinci, Ceylan 
ikinci ve Yıldız üçüncü ge~di. 

,Üüçüncü koşu Yerli yarım
knn Arab ve haliskan Arab 

at ve kısraklarma mahsustu. 
Necib birinci, Öncü ikinci, 
Bahtiyar üçüncü geldi. 

Haliskan lngiliz at ve kıs· 
raklarına mahsus yemiş koşusu 
Handikapta. Tomru birinci, 
Baylan ikinci, Bekar üçüncü 

geldi. Beşinci koşu da Han· 
dikaptı ve Yerli yarımkan 
İngiliz atlarına mahsustu. Cey· 
lan birinci, Bayburd ikinci, 
Mahmure üçüncü geldi. 

Haft ya Pazar günü son 
koşular yapılacaktır. Bunlar

Denize düşenler 
Az kalsın 
boğuluyorlardı. 

Birincikordonda Hasan oğlu 
12 yaşında Şaban, bisikletle 
deniz kenarında ge7.erken de
nize düşmüş, arkasından gelen 
arkndaşı Şakir oğlu Nuri, ar· 
kadaşının denize düştüğünü 
görünce onu kurtarmağa teşeb· 
büs etmiş, denize atalmıştır. 
ikisi de yüzme bilmediklerin· 
den az kalsın boğuluyorlarmış. 
Yetişen polis nokta memuru, 
herikisini de kurtarmıştır. 

Gardenparti 
Bu akşam fuar gazinosunda 

saat sekizde 938 fuarını kar· 
şılamak üzere büyük bir gar· 
denparti verilecektir. 

Esaslı haztrlıklar bitmiştir. 
Gece çok iyi geçirilecektir. 

Orman mUdUrU 
Orman müdürü B. Sami 

Kılıcın Ankaraya gitmiştir. 

Veni neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 194 üncü sa· 

yısı çıktı. içinde lsmail Hak
kının Dişi değil arkadaş, Za
vallı ne yapsın? K labalığı çok, 
Yürüyüş, Hayatım, Münteki· 
min Litvinof Yoldaş, Politika, 
Hüseyin Avninin Üzüm, Meh
met Seydanın Yalnız kalmak, 
Dr. lzzeddin Şadanın Akıl 
hastahklan, Gülsüm Sepetçi
oğlunun Nazi propagandası 
başılıklı yazıları, Espion adlı 
tefrika Pitirim Sosokinden ter
cüme, Dış sosyete, (ç sosyete, 
Niçin ve Neden, Haftanın dü
şünceleri, Huliisalar sayfalara 
vardır. Tavsiye ederiz. Fiati 
1 O kuruştur. dan ikisi Handikaptır. 

,....,...,..,,....,......,........,...,,-..,.:-'f"l'T"'llfTT-"0..-ri,~n::"'.".' 

BUGÜN 

2 b ··yük f.limle 
Emsalsiz bir film... Çok"kuvvetli bir mevzu . 

12 yaşındaki artist F. BORTELOMO'nun zafer tacını kazanmasma vesıle olan 

ÇOK O O 
ll aıı rolarclaD ebedin n l!iliıımİ) ccck derecede kuneıJi nıeuua Dınlik h i ve fıızileı filmi 

Diğer rolleri temsil eden BARYMOUR ,e DOLORES KOSTELLO bu filme ayrı 
bir zevk ayn bir heyecan vermiştir. 

1 · Meşhur operet ve revü filimleri san'atkarları 

Dik Povelle - R 'Jby Keller - Pat Obrien 
\\D .$\ ~ tF.:!!. re::=' N ~ ı:::::ı ~ n HAVAN.EN şARKı~ARıLA Mazarik henüz 13 yaşında 

iken Viyanada bir çelengir 
yanında çırak idi; maamafih 
mektebe de devam etmekte 
idi. Ailesi f nkir olduğundan 
bu çocuğu nihai olarak bir 
nalb nd yanına verdiler. Mek· 

Tarafından 

temsil olunan yt <9J U U ~ ~ ~ ~ 6 bezenmış aşk ve neşe filmi 

ilaveten: M J K 1 A G U S T O S B Ö C E G 
S tl • • HergOo: Kütük Lord 2 5,35 - ı eanS SaQ e f. 9,15 de Boyan General 4 ve 9,35 de 

Cumartesi ve Pıızar gt1nleri: 1 2,25 de .Mayan General ile başlar 

Fiatler: 3 - 40 - 50 kuruştur 
Cumartesi Talebe eennsı vardır fint 15 kuruotur 

lstıınbul, 20 ( Hususi' ) -
ikinci Turih Kurultayı, bugün 
öğleden sonra saat 15 de Dol· 
mııbahçe sarayınd büyük me· 
rasimle açılmıştır. 

Merasime, snrnym alt kı· 
tındnki merasim s lonu t h· 
sis edilmişti. Atatürkle sefir· 
ler, ecnebi delegeler ve meb· 
uslar için ayra yerler ayrılmıstı. 
Kurultay müzakerelerini dinle· 
meye gelenler büyük bir ka· 
labalık teşkil ediyorlardt. Saat 
on beşte Cumhurrcisimiz Ata· 
türkün salonu teşrifleri, halkııt 
kaynaşmasından ve alkışların· 

dan anlaşıldı. Atatürk kendi· 
lerine ayrılan yerde oturduk
tan sonr evvela Türk Tarih 
Kurumu başk nı B. Hasarı 
Cemil, kürsüye gelerek kongre' 
yi açtı ve dedi ki: 

- Türk Tarih Kurumunurı 
bu kongre ile l ·b ettiği 
gaye, senelerle yaptığı mııı 
araşıırmalarında elde ettiği 
neticeleri gerek Türk iliı:JI 

laleminin, gerekse dünyanııı 
her tarafından ramıza geletl 
alimlerin tetiklerine sermektir· 

B. Hasan Cemilin, bu s.ı· 
retle başlıyan nutkundan sonrs 
riyaset divana seçimi yapılınıf 
ve riyaset divanına Kültür 88' 
kanı B. Saffet Arıkan seçil· 
miştir. Profesör B. Pittar d' 
fahri reisliğe, Profesör Brı· 
Afet Asbaşkanlığa seçildiktell 
sonra Kültür Bakanı B. Saffet 
Arıkan bir nutuk iradetmiş "<le 

ezcümle demiştir ki: 
- Türk Tarih Kurumunu~ 

çalışma amacı yalnız Tü~ 
kültürünü araştarmak değildir: 
Biz; o çahşmanın kıymetiıı1 

önemini bütün yer yerde 01e' 

deniyet hayatına ermiş bulıJ' 
nan milletlerin orijinal var 
hklarını ve kültürlerini araytP 
meydana koymasında gürüt°' 
ruz. 

A Seksiyonu kablettarihteD 
orta çağa, B. seksiyonu oı 
orta çağdan bugüne kadff 
olan tez eserleri tetkik edilaıe> 
üzere iki seksiyon seçilmesiıı1 
teklif etmiş ve namzedler sr 
çildikten sonra B. lbrah~ 
Necmi Dilmen, dil kuru~ 
namına bir nutuk itad etmiştif 
Bu nutku, tarih fakültesi ııf 
mına profesör B. Muzaffe~6 

nutku t kib etmiş, prof esOl 
B. Pittar nutkunda Tüı kle~~ 
medeniyete olan büyük bif 
metlerini gösteren Fransııd 
bir nutuk vermiş ve bu nutıJ~ 
B. İsmail Müştak tarafmd~ 
Türkçeye çevrilmiştir. Nutıı~ 
uzun uzadıya alkışlanmıştıt• 

Profesör Bn. Afet, nu~ 
dn kurumun arkeolojik f,,tı' 
yeti hakkında Tarih kuruııııl' 
nun yaptırdığı hafriyat yerle' 
rini gösteren izahatta bul~ 
muş ve meyd na çıkan Tiif 
eserlerini anlatm~ır. NuıJ 
sÜrekli bir şekilde kışll~ 
mıştır. Tarih kurultayın 1 
len telgraflar okunduktan ~ 
ra cels tatil edilmiltir. Ysfl~ 
muhtelif komisyonlar toplaıı' 
rak çalı acaklardır. 

TekaUd dildi 
Mer inli ilkokul öğretııt~ 

Bn. Zebranın 1 Birincit~d 
den itibaren emekliye (teka"dtr 
çıkarılmasa Kültür BakB11ıı 
ğınca kabul edilmiş, vilaf0 

emri gelmiştir. 



ANADOLU 

.«\demi miidahale komitesile Niyon konferansı, 
A.kdenizde emniyeti sigorta altına almış bulunuyor 
lJı~nevre, 20 ( Radyo ) - deylemiştir. fran devletleri namzetliklerini 
bu 

11~ ar Sosyetesi asamblesi Bunu müteakıb, reis Ağahan koymuştur. 
Elun tekrar toplanmıştır. B. Uluslar Sosyetesinin takviyesi Diğer iki azalık için de Tür· 

en söz almış ve: hakkında Şili hükumeti tora· kiye ile ispanya devletleri 
d ~ Ağahanın intihabından fmdan vukubulan teklif üze- namzetliklerini koymuşlardır. 
,: ayı teşek;cür ederim. Av- rine tanzim olunan projenin Yapılan seçimde, Türkiye 
b Padaki ve • Uzak şarktaki mütekıb celsede müzakere ede- 25 ve ispanya 21 rey aldık· 
•rb haA d' l . .. · k' . . b'ld !arından, her iki devlet dele· in .

1 
ıse erı gosterıyor t ceğını ı irmiş ve yarın saat 

&ıte ·ı hl k 10 3 d geleri haricte kalmışlardır. . re sı a anma ta tama· , o a tekrar toplanmak 
lllılc h ki d Reis Ağahanın teklifi üze-

1 a ı ır. üzere celseyi tatil eylemiştir. 
11gilt 'lAhl ki b rine umumi seçime başlanmış 

tlb ere Si a anma a e· VOnSey Je d b c .n.ı aı ve netice e, oş azalıklardan 
ır r, sulh ve müsalemet pro- C 20 ( R d ) birine 48 reyle İran ve 46 
b,~rrıından ayrılmış değildir. enevre, a yo 
0 .. b Uluslar sosyetesi konseyi, bu- reyle Peru kazanmışbr. 
.... se eple muallak bütün 
·•1C&cl 1 gün toplanmış ve müddeti sona Boş kalan üçüncü azalık 
bat e eri hüsnü suretle halle eren üç azalık hakkında seçim · · B 1 'k d ·· ·ı 
I·~· ırdır. Bu muallak mesele· ıçın e çı a namze gosterı -
ı-rın h yapılmıştır. miştir. 24 saat zarfında kabul 
lcrk· allinden sonra umumi Üç azalıktan birini işgal eden 1 etmezse, riyaset makamından 

lJ
1
t teslihat ta düşünülecektir. Şili hükumeti, kendi kendine ı Yunanistanla Hollandanın nam-

tniiııl uslar Sosyetesinden ve çekilmiş ve azalığa, Pero ile zedliği vazedilecektir. 
v{l er~k emniyet davasından -------'---=============-------
~tgcçilmemekle beraber in· Fransız frangı düşüyor 
d lcrc şimdilik silahlanmakta 
cvanı edecektır. 

lll.~ndra ademi müdahale ko-
1 esinin mesaisi ve son Ni

Yon it'lAf ilci . 1 a ı, Akdenizdeki bey-
tı lllılel emniyeti sigorta al· 
.... ha alrnıştır. ltalyanın da bu 
... es 'd fl aı e yer almas) temenniye 
.... Y•ndır. Fakat ltalya hültii.. ,cr b 
tnı 1 U umumi arzuya uyma· 

fQr. 

tir lJS'ıc Şar\tta vaziyet nazik
rG. u hadıseler gösteriyor ki, 
rn ~tüle harbinin nihayete er-
~ı lazımdır. Demiştir. 

Para borsalarında 
panik var 

~------4--------~-

Bu oaziyetten bir kabine buhranı 
başgöstereceği zannolunuyor. 

Londra, 20 (Radyo) - J.'rao11z 
frangının sukutu devıtm etmekte. 

dir. Para horsalannda frank üzeri. 

ne tazyjk vardır. Frank Qzerine 
paniği andıran bir Taziyet vardır. 
Parla bona81 bu vaziyetten çok 
mfltee1&irdir. 

sebeb otdujuna kanidir. Fransa 
hükdmeti vaziyeti ıslah için gayret 
etmektedir. Parisin eon para itilA· 
fından çekilmek iltediği söylen· 
mektedir. Ahın ihracatının men'i 
de düıünillmektedir, 

· IJ( enevre, 20 ( Radyo ) -u 1 Finanael Taymiı gazete&i, fran· 
otı 1 ar Sosyetesi assamblesi, gın bo ıokutuna ııpekfllaayonların 

Naif vaziyetin, yeni bir buhran 
ihdaa edeceği ve kabinenin ietifaya 
mecbur olacağı ııandmaktadır. 

'ic eden sonra da toplanmış 
ili lllüzakerata devam eyle-

1ftir. 

ra\Muckaika delegesi, söz ala· 
n.. luslar Sosyetesi nizam-
"nics • ıı~di ının tadilinden uzun 

f1 ıya bansetmiş ve sözü 
~~ ihtilafına çevirerek, 
l>an 11 anın cumhuriyetçi ls
"ct~~a. yardım etmeğe karar 
çıt\ ~~·nı söyledikten ~onra, 
b,'l· Japon meselesinden de 
~·~~· 1 tnilel . ·~ ve bunun, beyne · 

lırıd hır mesele şeklini aldı
har krı, Uluslar Sosyetesinin 
tlrıic bete gelmesi lazım geldi· 

Q eyan eylemiştir. 
r.ııhundan sonra, Portekiz mu· 
~ laı B. Damaska söz al
I-'r•nkve Portekizin, Generai 
~lldt oya yardım ettiği hak
~balc CumhHriyetçi ispanya 
dall .

1 
anı B. Negrın tarafın

....., 
1 eri sürülen iddiay.ı ~ed-

4N ADO ll U • 
,Cünlilk siy;sal gazete 
~ , 
fi lhip ve haoyazgaıu 

lı"'~~ar Rüşdü ÖKTEM 
-adGtfı. :ı:ıeoriya~ ve :r.azı ioleri 

fdlttı. , · Ba~Nüzheı Çançar 

t ... lleai. 
ıaıa· . 

C. ~kinci Beyler eoka~ 
'l'tJsw Partisi binası içinde 

ttlei : 1ıınir - ANADOLU 
on. 27 • 76 .. Posta kutusıı 405 
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Y ığı 500 kuruotur. 

lh nıeınleketler için senelik 
il 00e ücreti 27 liradır 
eı Yerde S knrurtur 

~nı. na,;.1'ı 25 Wtfllr· 
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Tarih sergisi de 
dün açılmıştır 

~~~--~-----~---Atatllrk muhtelif eserler önünde 
durdular. Kolonya sürünmenin 

yasak olduğu devirler 
İstanbul, 20 (Hususi) -

lkind Tarih Kurultayı müna· 
sebetile hazırlanan tarih ser
gisi, bu sabah saat 9 da Bü
yük Şef Atatürkün yüksek hi
mayesi altında açılmıştır. 

Yolcu 
Taggarelerimizden 
biri daha geldi 

lstanbul, 20 ( Hususi ) 
Dört motörlü yolcu tayyarele· 
rimizden biri daha gelmiş ve 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Şeyh Rıza 
Benim artık 9ıldızım söndü, 

diyor 
lstanbul, 20 ( Hususi ) -

Seyyid Rızanın isticvabına, 
Elaziz adliyesinde bugün de 
devam edildi. 

Sergerde, muhalefete niçin 
saptığını izah etmiş ve tapu 
işlerinde müşlCülata uA-rama· 
sını sebep olarak göstermiştir. 

Sergrôe, muhalefete geçtiği 
sıralarda, hükümet kuvvetlerine 
bir haber gönderdiğini ve: 

" Milletimle uğraşmayımz " 
dediğini söylemekte: 

- " Benim artık yıldızım 
sönmüştür.,, 

Demektedir. 

Atatürk, saat 10 da, refa· 
katlerinde hemşireleri ile Kül· 
tür Bakanı B. Saffet Arıkan, 
Bn. Afet, Tarih Encümeni 
azaları ve gazeteler Baımu
harrirleri oldukları halde ser· 
giyi şereflendirmişler ve salona 
girdiklerinde, evvela taş dev
rine aid olan bir eser öoünde 
durmuşlardır. Burada, Türkis· 
tan, lran, Sümer, Anadolu Türk· 
lerinin, Milattan iki bin sene 
evelki eserleri vardı. 

Bundan sonra ilk devirleri 
takiben medeniyetimizin sre· 
çirdiği istihaleleri sonra Os
manlı saltanatının alçalış dev-
rini gösteren eserler,, vesikalar, 
fetvalar gözden geçirildi. Bu 
arada erkekle kadının görüş· 
mesi, kolonya sürünmenin caiz 
olmadığı hakkında garip fet· 
valar vardı. 

Atatürk mütareke ve müta· 
rekeden Cumhuriyetin ilanına 
kadar ve sonra Cumhuriyet 
devrindeki kalkıl\ma faaliyet· 
lerine aid vesikalar ve tablo· 
larla eserler önünde uzun müd· 
det durdular ve bunlara bü
yük bir alaka gösterdiler. 
Sergi muhtelif noktıinaıardan 
hakikaten bir şaheserdir. 

Harb sonrasının en mühim 
hadisesi nedir, sulhu en kuv
vetli tutabilecek unsur veya 
anlaşma ne olabilir, diye bir 
düşünür ve bunu müteakıb, 
Milletler Cemiyetinin mevcu· 
diyetini bile hesaplayıb şim· 
diye kadar aktedilmiş muka· 
veleler, yani mevcut siyasi 
muahedeler vesaireyi sıralı· 
yar~k dünya vaziyetini gözden 
geçırecek olursak, hepsinin 
içinde, en mühim olarak bu 
Nyon anlaşmasını görürüz. 

Harb sonrası demek, hadi
seler, tezadlar zinciri demek-
tir. Zaman zaman, geçirilen 
siyasi safhalar i~inde bızzat 
İngilterenin kurduğu Milletler 
Cemiyeti bile yıkılmağa yüz 
tuttuğu halde, İngiltere bugün
kü salabet ve cesareti kat'iy
yen göstermemiştir. 

Sebeblerini araştırmıyacağız. 
Sadece, bugünkü lngilterenin 
çehresi ile geçen seneki lngil· 
terenin çehresi arasında çok 
esaslı bat değişiklikleri, çok 
ayrı mana ve ifadeler vardır. 
Fransa ve lngilterenin öteden
beri mevzu bahsolan müıterek 
siyasi cebheleri, geçen sene 
B. Lavalin bir manevrası ile 
birdenbire sallanmış ve lngil
tere, Fransanm takındığı vazi· 
yet karşısında, zecri tedbirin 
tatbikinde ancak herkes kadar 
ağız açabilmiştir. Yani kabuğu 
içinden konuşmuştur. lngiltere 
siyasetinin, anahatları itibarile 
aktif olduğu muhakkaktır. Fa· 
kat bu siyaset, bilhassa şu 
son senelerde eski kuvvet ve 
nüfuzunu kaybetmek gibi va
ziyetlerle de karşılaşmıştır. 
Habeşistan harbi sıralarında, 
Fransanın müşterek cepheden 
kaçması, mukabil kutuplardaki 
faaliyetleri ve cesaretleri hay· 
tiden bayiiye artırmıştır. Her 
şey olub geçmiş, fakat bir
denbire bir ispanya ve onu 
takib eden bir Akdeniz emni
yeti meselesi patlak vermiştir. 
Bu hadise karşısında, en mü· 
him nokta, Fransa ve lngiltere· 
nin hareket tarzlarının ve tez
lerinin müşterek mi, yoksa 
Habeş hadisesinde olduğu 
gibi, muhtelif noktalarda yek· 
diğerine zıd mı olacağı nok
tası idi. Bu cihet artık taay· 
yün etmiştir. 

iki eski dost, artık elele 
vermişlerdir. Fransanın temi· 
natı, nihayet lngiltereyi kabu
ğundan çıkararak daha cesu-
rane- davranmak imkanını ver· 
miştir. 

F ransanm bir başka türlü 
hareketine esasen akıl erdiri
lemezdi. Çünkü, Fransa idrak 
ediyor ki, ispanya meselesi, 
aşağı yukarı kendi meselesidir. 
Pirene dağlarında sallanacak 
bir faşist bayrağı, esasen Şark 
hudutlarından daima bizar 
olan Fransanm uykusunu büs· 
bütün kaçırabilir. Çünkü ora· 
da da, en büyük müstahkem
leri, cebheleri kurmağa ve ora· 
da da büyük ordular bulundur· 
mağa mecburdur. 

Hadiselerin bu tazyikı, Fran· 
sayı kararsız, mütelevvin siya
set;nden uzaklaştırmış, buna 
mukabil lngiltereyi kabuğun· 
dan çıkararak Fransa ile esas· 
lı şekilde birleştirmiştir. 

Bugünkü lngiltere, harbe 
hile cesaretli bir vaziyet arz 
ediyor, dersek pek mübalega 
etmiş olmayız. O.R.G. 

Paraşütle atlama sporu 
aldı, yürüdü. 

Fuar sahasında paraşüt ku· 
lesinden atlıyan gençlerin sa
yısı, günden güne artmaktadır. 

Hava rüzgarlı olduğu zaman· 
larda paraşütle atlama sporu 
yapılmamaktadır. Onun için 
atlamalar, ekseriya havanın 
rüzgarlı olmadığı zamanlarda, 
yani öğleden evel yapılmak
tadır. 

Şimdiye kadar (200) genç 
kuleden muvaffakıyetle atla· 
mıştır. Zaten muvaffakıyetsiz· 
lik gösterenler hiç yoktur. 
Poraşüt öğretmeni, athyanlara 
muhtelif dereceler vermekte· 
dir. Kız lisesi talebesinden 
atlıyan kızlarımız, daima pek 
pek iyi derece almaktadırlar. 
Kuleden atlıyanlar 45-80 kilo 
arasındadırlar. Daha ağır veya 
daha hafif olanların atlama
ları için havanın tamamen 
rüzgarsız olması lazımdır. 

Bugünden itibaren sabahın 
saat yedisinden on ikiye ve 
öğleden sonra da atlamalar 
yapılacaktır. Ancak rüzgar sa
niyede dört metreden fazla 
süratle estiği zamanlarda atla
malar tatil edilecektir. Genç 
kızlarımızın paraşüt sporuna 
gösterdikleri alaka çok yük
sektir. 

Son üç günde paraşüt ku· 
lesinden atlıyanların sayısı 
126 dır. 

Türk Hava Kurumu son at
lamalardan alınan iyi netice
leri nazarı dikkate alarak iz· 
mire bir Türkkuşu tayyaresi 
getirmeği kararlaştırmıştır. Pa
raşüt kulesinde müteaddit de· 
falar atlıyanlar, paraşütle bu 
tayyareden atlamalara başlı
yacaklardır. 

Böylece evvela lzmirde, son
ra Türkiyenin her yerinde halk 
paraşütçülük grupları teşekkül 
edecek ve bu gruplara yüz. 
binlerce halk girecektir. 

Bütün mesele, paraşüt vü
cude bağlandıktan sonra ku
leden aşağı atılıvermektir. Pa
raşütle ilk defa atlıyanların 
söylediklerine göre, ilk sani
yede insan hiçbir şey düşüne
miyormuş. Fakat biraz sonra 
gayet rahat .bir sukut başlıyor, 
yere ininceye kadar böyle de· 
vam ediyormuş. Kuleden pa· 
raşütle atlamada en küçük bir 
tehlike bile yoktur. 

Paraşüt kulesinden athyan 
( Mehmet çavuş) un yaralan· 
dığı ve sonra öldüğü hakkın· 
da halk arasında bir şayia 
vardır. 

Evet.. Paraşüt kulesinde 
( Mehmet çavuş ) diye anılan 
bir manken vardır. Bu tahta· 
dan mankenle arasıra tecrübe· 
ler yapılmaktadır. Mankene 
(Mehmet çavuş) adını Türkku· 
şu öğretmenı B. Abdurrahman 
Türkkuşu takmıştır. 

Manken, bir gün yukandan 
bırakılınca yere inmiş, elbisesi 
yukarı sıyrılmıştır. 

Türkkuşu öğretmeni, yanın· 
dakilerle şakalaşarak: 

- Mehmet çavuş, kolun· 
dan yaralandı, hastaneye gön· 
dermek lazım. 

Demiş, ertesi gün de (Meh
med çavuş) un yarasını soran 
arkadaşlarına, onun hastaneye 
gönderildiği ve öldüğünü, ·ge· 
ne şaka kabilinden· söylemiştir. 

Bu şaka, derhal halk ara

memleketimize pek çok para
şütçü ve tayyareci kazandı· 
racaktır. 

Paraşüt kulesinden atlıyan 
gençlerin isimlerini yazıyoruz. 

Şefik Şinasi, Mustafa, Neşet, 
Abidin, Nebahat, Sabri, Na· 
dir, Hayrülnisa, Süleyman, Ha· 
lid, Mehmet Yorgancı, Cafer, 
llhami, Emin, Firdevs, Fuat 
Topbaş, Mustafa Türkkoru, 
Hüseyin Öndul, Tomris, Meh
met Dürgan, Abidin Küntan, 
Mehmet Çalkapı, Hikmet Gür
ses, Şevket Özer, Orhan De
mirpençe, Mehmet Özgü, Naci 
Öztürk, Rifat, Arif Ôzdaş, 
Abdullah Bostanlı, lıhami Ak
saç, Emin Kahraman, Semiha 
Yardmend, Kemal Batıkbaş, 
Hilkat Erener, Nazire, Firdevs, 
lsmail Ôzbaysal, Mustafa Tür· 
kekul, Macit, Cihat, Vedia 
Sumer, Tahsin llhami, Zahide, 
Semiha Talal, Sait, Saime 
T oros, Feyzullah. Remide, Mü
rüvvet Gülpınar, Karaman Ka
rakaş, Zekiye, Fatma Akgenç, 
Feride, Erdem Kantar, Neza
hat, Salahiddin, Firdevs ve 
Adnan. 

Elazizde 
YUzbin lira çalan memur 

yakalandı •• 
lstanbul, 20 (Hususi muha

birimizden) - Eliziz vilaye· 
tinde ihtilas suretile zimmetine 
100,000 lira geçiren bir me· 
mur tevkif edilmiştir. 

Kurdotlu 
lstanbula döndü 

lstanbul, 20 (Hususi)- Hü
kumetimizle Almanya arasın· 
daki yeni ticaret muahedesini 
imzalıyan lktısad Vekaleti Ge
nel Sekreteri B. Faik Kurdotlu, 
bugün avdet etmiştir. 

Günef kulübü 
Sporla iştigal etmiyecek 

1stanbul, 20 ( Hususi ) -
Güneş kulübü, sade içtimai 
bir kulüp halinde kalacak ve 
spor işlerile hiç alakadar ol
mıyacaktır. 

Niyon muahedesi 
Ahklmanan tatbikine 

dUn başlandı 
Paris, 20 (Radyo) - Niyon 

muahedesi ahkamının tatbiki· 
ne, bugün başlanmıştır. Mua
hedeyi imzalıyan dokuz dev· 
let, derhal donanmalarına la
zım gelen emirleri vermişler, 
insaniyete aykırı vak'alar hak· 
kında hassas davranılması ve 
korsan tahtelbahirler görüldü· 
ğü takdirde bunların, derhal 
batırılmasını bildirmişlerdir. 

Korsan tahtelbahirlerini ta
kib edecek olan lngiliz ve 
Fransız donanmasınıu kuman-
lık mevkii (Oran) da buluna
caktır. 

Niyon muahedesini imzala
yan devletler, korsan tahtel
bahirlerin takibine 150 harb 
gemisi ile yüz deniz tayyaresi 
tahsis etmişlerdir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 

Kyl<ıl 8 Recep ıs 

-

1 
9 
3 
7 

Eylul 

21 
Salı 

1 
9 
3 
7 

-sında yayılmıştır. Bu tehlikesiz ll'!'!E~vk~a-t "'!E~za-n-~\lra-8-at"'!E~vk~a-t-Ezllllllllman-V-... -ı' 
spor, gençlerimiz arasında Gfineı 9,26 4-:54 ~m 12 18,44 
büyük bir heves uyandırmışttr. ~g~e . 4,51 12,20yam l,~6 20,19 
Paraşüt kulesi, hiç şüphesiz ndı 8,48 16,11 imsak 8,55 3,40 
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Türk güreş ta_kımı gene~-..,~. 230 JapontayyaresiNanki 
Balkan şampıyonu oldu 1 ~ ~ • 
- Başı 1 inci sahifede - - Müsa-bakalar hitama erdik· 6 yaşındaki ço~uğa Dl bombardıman edecek 
kemleri tarafından takdir edil· ten sonra büyük Mustafa bü· Hastalık aşılıgan vıcdansız 
mişlerdir. Bu güreşleri Beşinci yük ile Mersinli Ahmet ara· Karşıyakada Zafer sokağın· ----·--- • ~J 
Balkan güreşi olimpiyadı takib sın da serbest gürt"Ş gösteriş da 77 nunmrnlı dükkanda Amerika sefareti tebaalarını nakletti. lngiliz rı 
etmiştir. müsabakası yapılmış ve her çırak Fevzi, dükkana şeker l 

s6 kiloda iki güreşçimiz seyirciler tnrn· aımağa giden 6 ynşlarıncla Fransız amiral eri, Japon amiralinin notasını /ıo 
Yunanlı Biris, Yugoslav Mo· fındnn şiddetle &lkaşlnnnııştır. Mehmed kızı Faziletin ırzına b f t d •t t r • f r J 

golyok güreşmişlerdir. ilk gün· Güreşlerin hitamından son· tnsnddide bulunmuş ve ken· U e me l er. Y aztye Tena QŞlYOT 
de Kenanı sayı hesabile mağ- ra askeri bando saha orta· disinde bulunan belsoğukluğu Daha da neler? ---- Şenghay, 22 (Radyo) - Çı 
Hip eden Biris, çevik bir genç sındn yer almış Enterbalka· hastalığını çocuğa da aşıla- mehafili yeniden bir JaJ>O' 
olan Yugoslnva yenilmemek nik güreşlerin knpanma mera· mıştır. Fevzi yakalanmıştır. Vapur batma taarruzundan korkmaktadır 
için çok çalıştı ve bunda .mı· simi başlamıştır. Evvela Yu· Gürültü Japonların Şimali ÇinJeki "' 
vaffak ta olarak, yirmi daki· nanlılar \'C onları takiben Yu· Gü1dyalıda Madenci soka· • 1 ld • • • • d • • ziyetleri icabı olarak Nankı 
knl;'k bir güreşme sonunda sa· guslav ve Türk takımları bay- ğrnda oturan Sclünikli Şevket, şayıa arı a 1, yuru U üzerine yeni bir hava lıücıJlll 
yı hesabile galip ilan edildi. rakları önde olduğu halde sarhoş olarak rezalet çıkar· -----·------ yapmaları muhtemeldir. 
Böylece ilk defa olarak 56 da minder üzerinde yer aldılar. mış ve kendisini lnt'neden Bu meyanda bir tahtelbahirin ya- Japonların hedefi ağlebi I~ 
Balkan şampiyonluğunu Yuna· Vali muavini B. Cavid derece polis memuruna hakarette bu- timal Nankini de işgaldi' 
nistana götürdü. alan güreşçilerin madalyalarını lunduğundan yakalanmıştır. ha/andığı ef sanesİ de dolaşıyor Şan-Kay-Şek Çin müfritıerirı' 

67 kiloda tevzie başladı. Sol omuzundan yaralamış tabi olarak Japonyaya resıne 
S h·ı k · d S Son günlerde, lspaoyol harbi· vaıJur olabileceğini düoünerek h b ·ı· b k 1 .... ~ 

Yaşar, Aotimovriç karşılaş· Evvela 56 kiloda Balkan a ı par gazınosun a e· ar ı anına mec ur a a-
l• 'ki f Ad k d nin ve Akdeniz ııırseleleriniu epey· o ciheti de ara~tırtık. Acenıa bize Ç 

tllar. Bl·r gu"n evel rakibi Yu· şampiyonlugv unu kazanmış olan anı i şo Ör em, ·en isine tır. in müfritleri Amerika t ce dedikodulu bir afhaya girmesi şunu söyledi: ~ 
nanlı güreşçiyi yenen Anti· Yunanlı Birise madalyası tevdi Ali Serveri bıçakla sol omu· üzerine, şehrimizde akisler yapan - Bunlar, kumilen dedikodu· lngilterenin bu harbe işti 
movriç, Yaşarın oyunları kar- edildi ve bando tarafından zundan yaralamıştır. bazı ~ayialar da alını~ yürümü~tür. dan ibarettir. Gerçi bizim Yunan edeceklerine kanidirler. 
şısında fazla dayanamadı. 1,47 Yunan milli marşı çalınarak Hırsızlık Bu ~ayialardan birincisi şudur: bandıralı Hollandiya vapurumuz Şanghay, 20 (Radyo) -0'1 
dakikada Yaşar, rakibini kü· Yunan bayrağı şeref direğine Mirali sokağında İbrahim Cuya, Bozcaada kar§ısında bir Selaoige hareket etmiotir. Amma, martesi akşamı başlıyan t< 

k U.. · H 'd k N · merhul tahtelbahir ttöıükmü" ve herhangi bir kazaya uaramı" ol f l 1 b' p w nede aldı. kaldırdı, dikti ve asıldı. Bunu altı birincilik ka· ızı mmı amı ızı acı· ~· " ~ 0 s • ası a ı ır surette azara .,. 
d d b karasulanmn:a girmiş bulunduğu saydı bize bir haber gelirdi. Vapu· d l.11' 

Sırtını Yere getirdi. zanmış olan Türk güreşçileri· yenin o asın an azı eşya d'l . . ar devam eden hava oıUP"' için üzerine ate~ e ı mı§tır. Neti· ruıı harekeli altı gün oluyor. Bun• 
66 kiloda nin medalyaları birer birer çalmıştır. cede piriskop aleti sakatlanmııtır. lar hep uydurma oeylerdir. Nite· rebesi, çok ,iddetli olmuttd 

Yusuf Aslan, acar bir genç tevzi edildi ve ahalinin coş· Yankesicilik Bu illeti tamir etmek için ıahtel· kim acentamızııı Katina adındaki Japon tayyare filolarının. ~ 
olan rakibi Yugoslav Pangra kun alkışları arasında Türk Fuarda Hasan oğlu Ahmed bahirin mutlııla suyun sathına çık· bir vapurn bundan üç ay evel ı,. muharebede 32 Çin tayy•~ 
ile çok uğraştı. Yugoslav, bü- bayrağı şeref direğine ve İs- ve Mehmed oğlu Kamil, mu· maeı lazımdır ve ınevzubahe olan panyolları satılmı~ ve bittabi artık düşürdükleri söyleniyor. 

f ki • I h d ha b · B H · · k meçhul tahtelbahir de ayni suretle limanımıza uıtnmaz olmuıtu. Bu J k "h .. J ...ıl tün oyunları önlüyor. Yusu un ti a marşımız sa a a mev· se ecı · ayrının yan e- " apon ararga ı, uç •r · 'l'k ·ı I Su)a çıkmı~ \'e yakalaomııtır. vapurun °da torpillenip batınldıgı J.l°'.oP 
hamlelerine karşı duruyordu. cut ahalinin de iştirakile as· sıcı ı sureta e parasmı ça · tayyaresinin düşürüldür· Bu şa)iaoın uydurma olduğu söylendi. 
İlk on dakika böyle geçti. keri bando tarafından çalındı. mağa teşebbüs ettiklerinden muhakkaktır. Çünkü ııe resmi, ne Görfilüyor ki, şayialar bir de· bildirmektedir. 
Yusuf, üstte çalışırken aldığı Umumi tasnifte Türk takımı tutulmuilardır. de hususi bir haber gelmiotir. dil, çe~id çeoiddir. Bugün, elli Japon tayyılı 
iyi puvanla sayı hesabile galip Balkan güreş şampiyonluğunu karakola tecavüz İkinci ıayia, lr:mirden hareket Hollanda sinden mürekkep bir filo, N~ 
geldi. kazandığından, merasimle şildi Kavaklıpınar caddesinde Ha· eden HotJanda bandıralı bir vapu· kine giderek, hükumet bin..-l 

1 Ç run batırıldıgıdır. Bu bandıra ile Roterdam kanahnı tah- 1 -1 
72 kı"loda verildi. Ayrıca Türk federas- san oğ u iço Hüseyin ile ı k' d. ve Harbiye Nezaretini DU" · 

1 
zmirden hareket eden vapurlan ım 8 ıyor 

Hüseyin, Yunanlı Marko ile yonu Balkan güreş birincilik- Ali oğlu hrabim, sarhoş ola· sorduk. Şu malumatı aldık: Lahey, 20 (Radyo) _ Hol· bardıman etmiştir. 
sert güreşti. Marko, kuvvetli lerine iştirak eden Yunan ve rak rezalet çıkarmışlar ve ken- Filhakika pereembe günü Bol· landa hükumeti; Roterdam Son gelen haberlere ~ 
hamleler krşısında dışarı ka· Yugoslav takımlarına hatıra dilerini yakalamak istiyen dev- landa bandıralı 'I'riton vapuru ıs. kanalını tahkime karar ver- Amerika hükumeti, Nankİ'i 
çıyor, kafa vuruyor, Hüseyinin olmak üzere birer şild •erdi. riye memuruna lbrahim, bıçak taobula gitm"k ve oradan da Var. miştir. sefirini çekmiş vesikalaıı'İ 
oyun yapmasına meydan bı · Müteakiben Vali muavini B. çekerek hücum etmiştir. Ya· na ve Köııtenceye geçmek üzere MançesterJe grev emin bir yere nakletmeğe b-'~ 

k d 13 14 d k'k k ( 1 k k l • .. §CbriwizJen ayrıJmıotır. Qı 1 ç . ra mıyor u. • a ·ı a Cavid söz alarak misafirlerin a anan suç u ara o a gotu· amıştır. in efkarı umum• , 
H.. · 'f kl t tb'k d k l Vapurun acenlası diyor ki: Londra, 20 (Radyo)- Man· u-
uscyın, çı t e a ı e ere memleketimize gelmekle şeref rülünce brahimin karısı Emine Amerikanın bu hareketini 11". 

d - Böyle bir hlldise mevzubabs çesterdeki grev devam etmek-
Markonun sırtını yere getir i. verdiklerı'ni ve müsabakalar gelerek karakola tecavüz etmiş olamaz. Çünkü ,,·ııpur lstanbula yük bir infialle kar•ılamıt1' y ı M tedir. Grevcilerin yekunu 12000 T 

Bu müsabakada unan ı ar· esnasında gösterdikleri centil· ve üç suçlu da adliyeye veril- varmamış olsaydı lstanbul acenta· kişiyi bulmuştur. dır. 
ko nizamsız güreştiğinden iki menlikten çok memnun ve mü· miştir. lığı hunu bize bildirir, malilmaı Zehirli magi içmiş lngiliz ve Rus sefirleri, tİ. 
ihtarla tecziye edildi. teşekkir kaldığını söyledi ve Kıskançlık isterdi. K k d A terketmemişlerdir. 79 kiloda Bu cevab alıntlıktan sonra, bir arşıya a a laybey ·Zafer ;. 

Enterbalkanik güreşlerin hita· Sahilpark gazinosunda renç· ieim ilıibaBJ düşüocesile karşılaşıık. sokağında Ali oğlu Mehmed Şanghay, 20 (Radyo) l 
ma erdiğini ilan ederek mera· ber Mehmet. dostu 30 yaşın· Bir hafta kadar evci lzmirden Hol· Yılmaz, yanlışlıkla zehirli bir Japon Amirali Aıasmay, 
sime hitam verildi. da Saniyeyi kıskançlık yüzün· landiya namı altındaki bir Yanan mayi içtiğinden müdavatı ya· giJiz ve Fransız Amiralleri~ 

Enterbalkanik kongresi dün den başından yaralamışhr. vapuru Selauige hareket etmi§tir. pılmış, hastaneye kaldırılmıştır. bir nota vermiş, Nankin li.o". 
------ Şayiıtdaki ismi geçen vapurun bu Bıçak r.-ke l d b l ·ı · · _.ki 

, unan güreşçisi Kompakis. 
Yugoslav Kişe sayı ile galip 
geldi. 

87 kiloda 

t 

En zevkli geçen güreşlerden 
birisi de bu oldu. Yunanlı 
Lefakis, Yugoslav Metsner 
karşılaştılar. Yunanlı, kuvvetli 
rakibine karşı kendisini teh· 
likeye atarak tekkle tatbik et
ti ve rakibini 6,46 dakikada 
tuşla yendi. 

sabah belediye salonunda içti· gördük ve çok memnun olarak ------------ r- n er nın a u unan gemı erıaı ~ 
ma etti. Ve Yunan, Yugoslav ayrılıyoruz. Ribentrob Evelki gün şehirde bıçak melerini ve çünkü, yarın' .rı t 

çekme vak'ası olmuştur. t ·1 N k' · b D' takımları arasında çıkan ikin· Yunan kafilesi reisi Bay d ayyare ı e an mı om 
eğı. •tı·rı·lmı·yecek Dolandırıcılık d d · · b ld. · ~, cilik ihtilafını her iki takıma Damyanos Vekosis te lzmir r ıman e eceğım i ırmıtı .. · Y 

B ı· 20 (R d ) L Fevzipaşa bulvarında Hüse· 1 ·ı· F · atll beraberlik vermekle halletti. enternasyonal fuannı, Selanik er ın, a yo - on- ngı ız ve ransız amır 
d f. · V R.b b yin oğlu Hasan, Eşref oğlu J · 1 b _.,.. fuarına nazaran daha guz·· el ra se ırı on ı entro un apon amıra inin u notv · 

Ağır siklet 
Çoban Mehmed. genç Yu· 

goslav güreşçisile 9,14 dakika 
mücadele etti. Vesiçi burguya 
düşürdü ve galip geldi. 

Beynelmilel güreşlere ilk defa 
olarak iştirak eden Vesiç, ge· 
lecek seneler için Çobanın 
en müthiş rakıbi olmağa nam· 
zettir. 

/(af ile reisleri 
neler söylediler? 

Yugoslav Milli Güreş takımı 
kafile reisi B. Rihter, lzmirdeki 
müsafiretleri hakkında gazete· 
mize şu beyanatta bulunmuştur: 
-İzmir çok güzel bir şehir .•. 

Bilhassa fuarınızı çok beğen· 
dik. Bizim fuarlarımızdan daha 
güzel ve caziptir. 

lzmirde hertürlü kolaylığı 
ve yüksek bir misafirperverlik 

ı-Ciamımi-zl-i -C-i h-an~g-ir-1 
-58- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

muhitin havası insanı çok 
sıkıyor. Vakıa, insan burada 
yepyeni bir muhite girmiş 
bulunuyor. Fakat bizim me· 

yemek yesek .. 

* ııı * 
Kısa ve seri bir yemekten 

sonra bir otomobile bindiler 
ve mahud balıkçı köyünün 
yolunu tuttular. 

d ğ. t• ·1 · h kk d k" h Hilmiye, bir liralık saati 6 le b 1 · ı d t 
Ve muvaffak Olmu.: bı'r eser e ış ırı eceğı a ın a ı a· I bb a u etmemış er ir. ,,, iraya satmağa teıe üs etti· ııfı l 
olarak bulduğunu, lzmirden berler tekzib edilmiştir. ğinden tutulmuştur. Nankinde çok ecnebi bu ,/ı, 
çok memnun olarak ayrılacak· Lokarno meselesi Kız kaçırma duğundan bombardımana 1. 
larını, yüksek bir misafirper- Cenevre, 20 (Radyo) - Lo· Temaşalık mahallesinde Meh· saade edilmiyeceğini bil 
yerfikle karşılaştıklarını söy· karno meselesi, konseyin ruz- met oğlu Selanikli Alaeddin mişlerdir. 
lemiş ve teşekkür etmiştir. namesine ithal edilmiştir. Ma· İbrahim kızı Melihayı kaçırdı· Doktor Şaht 

Ankaraga gidenler mafih bu meselenin müzake· ğından tutulmuştur. Romaya vardı 
Türkspor Kurumu genel resi talik edilecektir. B. Milat DUlge Floranse, 20 (Radyo)- > 

sekreteri B. Nizameddin Kırı- Belçika Hariciye Nazırı bu Şehrimizde bulunmakta olan man bankası müdürü Do~ 
şan ile beynelmilel güreş ha· mesele üzerinde B. Eden ve Ziraat Vekaleti teftiş heyeti Şaht otomabille buradan_ ~ 
kemi B. Sadullah dün Anka· Delbos ile bir mülakat yap· reisi B. Mitat Dülge dün lzmir maya hareket etmiş ve akr 
raya hareket etmişlerdir. mıştır. vapurile lstanbula gitmiştir. üzeri oraya varmıştır. 

şoför nereye inmek istedikle· 
rini sordu. Durulan yer ka
ranlıktı. Kar anlığa rağmen iki 
gölgenin seri adımlarla ken
dilerine yaklaştıklarını gördü· 
ler .. 

Bir ses: 
- Bayan Lidya, Bay Rozl 
Diye seslendi. 
Lidya vaziyeti hemen kav· 

radı. 

iki misafiri aldılar. 
Gemide garib ve maviye 

yakın bir ışık vardı. 
Geminin iki adamından bi· 

risi Lidya ve Roza yaklqtı. 
Bu genç ve güzel bir adamdı. 
f pek elbisesi altında bir er· 
kek vücudü olduğuna kimse 
inanmazdı. Oldukça bozuk 
bir Ardenya dili ile: 

- Hareket etmek üzereyiz. 
Bize emredecek birşey var mı? 

yerdeki şu düğmeye başarslmz. 
Dedi ve güvertede bir de· 

likten aşağıya indi. 
Lidya profesör Roza: 
- Görüyorsunuz ki biz ye· 

niden Okyanuı denizine açı· 
hyoruz. Fakat böyle bir sefer 
ve deniz için bu gemi pek 
küçük değil midir? 

Dedi. 

- Gidiyoruz. Cihana ;J: 
edelim!.. 

- Eveti. 
- Hatta hayata da .,/. 

ediyoruz, demektir. . J 
- Fakat .,u kadar bV . 

binlik değil midir? 

- İhtimal.. . .J. 
Biraz yola devam ettil"~ 

sonra, birdenbire hareke;! deniyet şartlarımız altında 
bu yenilik bize uzun nıüddet 
tesir yapamaz. Ne kadar bık· 
mış olsak bir gün gelir bu 
medeniyeti hasretle atarız. 

Yol çok güzeldi. Baştan 
başa ağaçlık, yeşillik ve çi· 
çeklik idi. 

Otomobilin fenerlerinin ışığı 
altmda yerli şoför, Lidya ile 
Roza Boris tarafından geldiği· 
ni kısa iki cümle ile anlattı. 

Diye sordu. 
Lidya! 

- Tabii.. Maamafih civar 
adalardan birisine gitmek te 
hesaba dahildir. Bundan baş
ka Borisin böyle ıeylere lizım 
gelen şekli vermiş olduğuna 
inanmak lazımdır. 

şekli değişti. Lidya ve 1 
sör Roz, asansörle iniyo , 
mış gibi bir hal hissettiler· l). 

1 

- Sözlerinizden bir şey 
anlamıyorum. 

""- Yakında çok şeyler an· 
İıyacaksınız Rozl. Neyse ... 
Sen hemen hareket için hazır 
mısın? 

- Hazırım. 
ı;..... Ala.. Maamafih biraz 

Lidya ve Roz, bu güzel 
manzaraya rağmen dalgın 

idiler. Beşer medeniyetinin bu 
iki en yüksek şahsiyeti, mad· 
de ve ruh itibarile büsbütün 
yeni bir hayata atılıyorlar, 
demekti. 

Otomobil birdenbire durdu, 

Lidya ve Roz otomobile 
bindiler, pek az sonra ıahile 
vardılar. 

Az uzakta buhman küçük 
gemiyi gördüler. Zaten gemi• 
den de kendilerini görmüştü• 
lür. iki yerli, hiçbir şey söy· 
lemeden bir sandalla gelip 

- Hayır! 
Dedi. 
Delikanlı güvertede bulunan 

bir düğmeye ayağile bastı, 

hafif bir makine gürültüsü ve 
sarsıntı başladı. 

Delikanlı mi saf irlereı 
- lşte hareket ediyoruz. 

Eğer birşeye ihtiyacınız olursa 

- Borism herşeyi ihtiyaca 
göre hazırladığına ben de 
eminim. 

Bu aralık gemide ileri dok
ru bir hareket oldu. Lidya, 
yarım bir tebessümle: 

his o kadar sarih idi ki, b 
feıör Roz: ~ 

- Öyle samyorum ki, IJ 
nizin dibine doğru bir seY 
baıladı. 

Dedi. ~f 

Lidya, bir an için ko~ Ye 
fakat ideti üzere kend fi, 

- Sonu '"" -
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Güzel kırlarda, ovalarda 
sonbahar başladı 

Mektepli coban ·~abit ~fucağım.diyor. Mehmed 
t - - -

Ağa da yalnız kendine güveniyor 

~ık yazı da atlatıp son· 
teb· a girdik. Şu sıralarda 
~rlerden uzaklaşıp ovalara, 

11 
Ve bahçe aralarına açılar-

,'hz. ilkbahar ve yaz günle
~de olan canlılığı, şimdi ora· 
"'~ röremiyeceksiniz; tütün 
~arının işi bitmiştir.. Tü· 

ler şimdi evlerinde, ku
~lcları tütünleri baskıya ko· 

P denk yapmaktadırl81'. 
~ &atların çoğu bozuldu .... b:! .. ~ck olarak bazılarında 
1(-:'Wır wkım bulabilirsiniz .. 
.. 

0Peldcrin havlamalara, düdük 
.. , 'lib 11 sesleri, bağrışmalar, 
~~lar, eşeklerin keyifli 

Yfflı anırmaları gibi ova ha· 
~~~ can katan şeyler git· 
-çe azalıyor. 

ı...':.~I on hayvandan ibaret 
~le bir sürü... Önüne, üze
~ eıyalannı sardığı hayvan· 

Ilı önüne katmış, şehre dö-
~ ~irkaç kişi .. Bazı tarlalar
çile Çift sürmekle meşgul çift-

r ... 

~e bugünlerde ovalarda 
lıyabileceğiniz şeyler .. 

• r..__ * • 
~n pazar da bol bol ni· 

illeti . 
cbaı.llı aldığımız kırlara abl-

td~hirden ayrılırken dikkat 
1Jordum: 

, - Kimi maça, kimi koşu
~·· kimi sinemaya, kimi de 
-... 'd• Çii gı ıyor .. 

te . nlcü biz hür, bol ışıklı, 
lG ~rlı kırlara bir tür-

? ııızdar. 
d-. aıtlu bir yoldan gidiyor· 
~ ro.. Bir tarafım bağlık bir 
IG lfını da çamlıktı... Arasıra 
t• 11eti örten bulutlar bana 
ti:•nıak ve terlememek için 

llt . oluyorlardı. 
'-a ~den hafif bir toz bulu
~ dırarak çan ve çıngırak 
lr.•:_::ae. bana doğru gelen 
.. ~ bır sürü göründü. 
.,f)r~ IOnra yanımdan geçi· 
'- u. Başındaki küçük çoba· 

lealendim: 
k':° Küçük çoban nereye 
""Qflc? 

""' '*tüme baktı: 
; Suıamatal 
ıraz durdu: 

ti.~ Atabey, diye devam et· 
detiı· ~cm sahiden çoban 
tept ı11a lu .. Mektepliyim. Mek· 
~ ok~yorum. Şimdi tatil de .. 

ılerı çok hoşuma gitmişti. 
h.,.~ ~ iyi ya, dedim. Ço· 
&._ • kotü birtey mi? Keıki 
~ını d .. -..... c ııım olmasa!.. 

!Jqike;i köşesi 
8üYü1t T ~ arih Kurultayı mü-

Ye~~tıhı t~b etmek isti
"'- n

1
n Halkevine ielmeleri 

o unu;, 

Dualardan dönüş 
Bu küçük mektepli çoban 

ancak on, onbir yaşlarında 
vardı. Yüzünden ter damlaları 
sızıyordu. 

Dinlensin diye onu lifa 
tuttum: 

Geldiğin yerde su yok 
mu?. 

Bu sene kurak gitti de 
evimizdeki kuyuda bile su 
kalmadı. 

- Kaçıncı sınıftasın? 
- Beşe geçtim. 
Dedi ve ilave etti: 
- Hem de pek iyi derece 

ile... Kışın hasta olmasaydım 
birinci olarak geçecektim. 
Ağzından çıkan sözleri o ka· 

dar ölçerek, o kadar düşüne· 
rek söylüyordu ki, hayret etmiş 
kalmıştım. 

Ta,/ada çift 
Ne olmak istiyorsun? 

Bu sualim üzerine düşündü, 
hem de epeyce düşündü. Nihat 
yüzüme bakıp gülerek: 

- Ne ftiyeyim bilmem ki, 
dedi, rahmetli annem bana 
kaymakam ol demişti. Babamsa 
memur olma çiftçi ol, diyor. 
Ben de şaşlrdım kaldım. Bana 
kalırsa zabit olmak istiyorum. 

Bakalım hele şu ortayı ve 
liseyi bitireyim de .. 
Küçüğün sürüsü epey uzaklaş
mıştı. Neredeyse gözden kay
bolacaktı: 

- Ağabey -dedi- hayvan-
larım kaybolmasın; müsaa-
de et.. 

- Haydi güle güle!. 
Koşa koşa yanımdan uzak-

laştı. .*. 
Bilmem neden, küçük ço· 

bana ra!ltladığım tozlu yol çok 
hoşuma gidiyor. Bu yolun ad~ 

nıdık çiftçilerden biri önüne 
koştuğu bir çift beygirle tar· 
lasını sürüyordu. 

Beni daha uzaktan gö-
rünce: 

- Merhaba dost, diye ses
lendi, nereye böyle? 

Gezmiye çıktım Mehmed 
dayı. işin kolay gelsin .. 

- Eyvallah!. 
Mehmed dayı yaşının epey 

geçkin olmasına rağmen bili 
dinçliğini kaybetmiyen temiz 
kanlı bir Türk otludur. Ru
meliden gelmiş. 

Bana kendi hayahnı bir kış 
gecesi her zamanki toplandık
ları kahvede hirini beklerken 
anlatmlfb. 

Rumelinde de çiftçilik ya· 
parmıf .. Buraya karası ve iki 
oğlu ile relmitl.. Oğlu nerede 
ise hukuku bitirecekmiş; qteki 
de henüz ortadaymıı. 

- Mehmet dayı tarlanın 
tavı yerinde mi bari? 

- Eh, oldukça. Şu rahmet 
(yatmur) biraz daha yağsaydı .. 

- Nasıl bari bu seneki tü· 
tünlerin iyi oldu mu? 

Keyifli keyifli cevap verdi: 
- Şükür .. Geçen sene da· 

ha çok olmuştu. Fakat bu ıe· 
neki daha temiz, daha güzel. 
Belki kısmet olursa parası da 
çok olacak .. 

Mehmet dayı ile daha epeyce 
konuşmuştuk. Bana Rumelinin 
güzelliklerinden, gençliğinde 
geçirdiği günlerinden bol bol 
anlath. 

Onu daha fazla işinden 
alıkoymak istemedim. 

Yanından aynhrken son su· 
ali!D şu oldu: 

- Mehmet dayı, nasıl oğ
lundan haber var mı? 

Deminki keyfi bir kat daha 
arttı: 

- iyi imiş maşallah! Artık 
bu yıl okuması bitiyor. 

- Desene rahata kavuşu

yorsun? 
Bu sualim onu memnun et

mişti sanki: 
- Eksik olmasınlar amma! 

Ben çalışırsam daha çok ra· 
hat ederim. 

Fethi Yıldırım Eral 
var mı, yok mu bilmem. Fa· •----------
kat ona kendim bir ad takı· Tuna devletleri an. 
yorum: laımaaı yakında 

- ,.On yoll.. 
•o yol,, bağ ve tarlalar Prag, 20 ( Radyo) - Çe-

arasında kıvrıla kıvrıla uzan· koslovakya Baıvekili B. Milan 
dıkça daha güzelleşiyordu. Hodza beyanatta bulunarak: 

• ·-Tuna devletlerinin anlat· • • 
Epey yürümüşüm .. O yoldan,, maşı yakın bir zamanda ta· 

farkında olmaksızın başka bir hakkuk edec~ktir., demittir. 
yola sapmışım. Sağ tarafımdan lstanbul maçı 
gelen: lstanbul, 20 ( Hususi ) -

- Deehl.. Deehf.. Pazar günkü maçta, doğu 
Seslerile ancak bunun an- mubteliti, Galatısarayı 2 · 1 

cak farkına varabildim. Ta· yendi. 

lzmir Enternasyonal Fu
arı dün gece kapandı 

Bir cinayet 
iki kiıi öldüriJldiJ .. 

Torbalı, 20 (Hususi) - Dat· 
kızılca nahiyesinde B. Talip, 
yanından çıkardıtı Mehaıet 
adında bir işçi tarafından bı· 
çakla ) aralan mı~, Mehmet, 
babasıııı kurtarma~a gelen Ta
lıbiu oilu Mehmedi de l;ldür· 
müştür. Talibin diğer otlu 
Hüseyin, tabanca ile kardeşi
nin katilini öldürmüştür. Ad
liyece hadise tahkikatına de· 
vam olunuyor. 

- B•ı• 1 in•i sahi/ede -
Varna vapurilı:: gel«="ıı Çekos· 
Jovakya matbuat mümessili, 
TürkiyeJe böylı: bir esere te· 
sadüt eJc:bilt-cc:ğini zannetme
diğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Bundan çok daha mü· 
kemmel fuarlar gördüm. On
lar çok büyük ve güzeldirler. 
Fakat bu kadar sevimli orga
nize edilmiş bir fuara hiç bir 
yerde tesadüf etmedim . ., 

Gece, belediye tarafından 
şehir meclisi ve vilayet umu· 
mi meclisi azalarile ekspo· 
zanlar şerefine bir ziyafet ve· 
rilmiş; samimi bir hava içinde 
geçen bu ziyafette belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, şu nutku 
irad eylemiştir: 

Sayın yurddaşlarım; 
Yedinci İzmir Enternasyonal 

Fuarmı bu alqam neş'e ve 
sevinç içinde kapıyoruz. lzmir 
fuarının busene kazandığı ali
ka lzmirlileri kalplerinin en 
derin noktalarına kadar gerek 
Llüyüklerimizi gerek yurddaşla
rımızı minnettarlık içinde bı· 
rakmııtır. Harabeler içinde 
medeni bir eser yaratmak, 
herkesin zannettiti kadar ko
lay değildir. 

Bufiin oturup neş 'elenditi· 
miz, ej'lendiğimiz lzmit fuarı, 
memleketin dört lcötesinden 
gerek mallarını tefhir, rerek 
ziyaretçi alikasile burada bu
lunan yurddqların teveccüh
lerini kazanmattır. 

Herkeı bilir ki, herhangi bir 
kaderin fena bir cilvesi ola
rak harabe haline gelen lzmir 
şehrinde, 360,000 metre mu· 
rabbalık sahada 14,500 evin 
enkazı üzerinde yükselen Kül· 
türpark ve lzmir fuarı yalnız 
bir şehrin yarattığı bir eser 
değildir. 

Dünkü harabenin üzerinde 
buiİİD yükselen medeniyet 
mamuresi, yalnız Türkler için 
bir ıebrin sakinleri için değil, 
medeniyeti ve insaniyeti seven 
herkes için alk11lanacak ve 
gıbta edilecek bir eserdir. 
Bu eser, Cumhuriyetin imar 
sahasındaki bqansının bir nü· 
munesidir, bir delilidir. 

lzmir Enternasyonal fuarının 
bu sene ümidimizin çok fev· 
kinde kazandıtı büyük ebem· 
miyet, Şeflerimizin bu esere 
verdiği ehemmiyetle mütenasip 
olarak inkişaf etmiştir. 

Yurdumuzun en ücra köşe· 
!erile muhtelif ülkelerden gelen 
ziyaretçilerin 937 Fuarına göı
terdiği alakayı yaloız lzmir 
şehrinin batarısı olarak kabul 
edemeyiz . 

Aziz Y urddqlanm; 
lzmirde, medeni olduğu ka· 

dar berkesin gözlerine hoı 
görünecek bir eser yaratmak, 
batarmak mecburiyetinde idik. 
Çünkü bizim, Büyük Şefimiz· 
den, Atatürkten aidatımız ter
biye yapıcı ve yarabcı bir 
terbiyedir. lıte; bu vazifeyi 
Büyük Önderlerin bizlere qı· 
ladıiı enerjinin mahsulü ola· 
rak meydana getirmekle ÖVÜ· 

niiyoruz. Eserin kıymeti, bu· 
ıün tİize fazla rörünmeac bile 
yarın belki de daha çok ar· 
tacaktır. lzmir bunu bak et• 
miıtir, çok çalıımııtır. 

14 üncü asırda bu toprak· 
lar üzerinde kurulan ilk pa· 
yır, biç ıüphe yok ki, tarihin 
bu topraklara verditi hususi 
ehemmiyetle tebarüz ettiril· 
mittir. lzmir fuarı, bu ıerfinin 

yirminci ısır telakkil rin • uyan 
daha mütekamil, daha mo· 
dern bir devamıdır. 

Geçen sene fuarımızı ziya· 
ret eJı:nlı::rirı yekunu 361 ,527 
iken bu sene şu saatte 608,040 
ki§iye baliğ olmuştur, 608 bin 
rakamı böyle fuarlar için is· 
tiskal edilecek bir rakam de
ğildir. İzmirin bu sahada iz
mirin başarısını tebarüz ettir· 
mektedir. Muvaffakıyctine de
lildir. Eser, yalnız lzmirin ol· 
nıadığına göre, cumhuriyetin, 
büyüklerimizin yardımlarına 
mazhar olduğuna göre gele· 
cek senelerde daha çok inki
şaf edeceğine hiçbirimiz şüp· 
he edemeyiz. Bu işin başında 
meaul kıldığınız bir idareci 
sıfatile sizlere söz veriyorum 
ki, bu idealin tahakkuku yo· 
lunda beraberce yürüdüğümüz 
arkadqlarla birlikte bunu mut· 
laka başaracağız. Aziz yurd· 
dqlanm. 

Biz lzmirde, yalnız lzmirliler 
için bir kültürpark kurmuyo
ruz, bir fuar kurmuyoruz. Bu 
eser şümullüdür. Eserden bü
tün memleket, her şekilde 
senenin muayyen mevsiminde 
istifade edecektir. Onu kendi 
öz malı olarak kullanacaktır. 

lzmir enternasyonal fuarına 
bu yıl aeçen senenin fevkinde 
iştirak eden ecnebi dostları· 
mızın yüksele alikalarile, ge· 
lecek senelerde iştirak eden· 
lerin sayıları daha da arta
caktır. Ecnebi turistler, Av· 
rupa haritasında beğenecekleri 
ve etlenebilecekleri şehirlerin 
baıında hiç şüphesiz ki lzmiri 
bulacaklardır. 

Yurddaşlarım. 
lzmir fuarının kıymetini ar· 

tıran hadiselerden biri de, 
Tiirkspor Kurumunun YuiOS· 
lav ve Elen güreşçilerinin İş· 
tirak ettikleri enterbalkanik 
müsabakaların hu sene İzmir· 
de yapılmasına karar vermiş 
olmasıdır. Bu, çok kıymetli 
bir hadise olmuştur. Eğer 
ıiz· de bu müsabakaları sey· 
reden halkımızın ve yurddaş
larımızın gözlerindeki manaya 
dikkat etmiş iseniz, muhakkak 
o gözlerde toplanan tertemiz 
mananın içindeki dürüst ifa
d eyi okumuş olacaksınız. lf ade 
samimi idi, memnuniyet, dost· 
luk, kardeşlik manasını anla· 
tıyordu. 

Fuarın mikrofonundan Yu
goslav ve Elen sporcularına 
lzmirde yarattıkları samimi ve 
sıcak havadan dolayı teşekkür 
ederken, bu müsabakaları ta
hakkuk ettiren Spor Kuru· 
muna ve Güreş federasyonuna 

------
halisane teşekkürlerimi alenen 
bildirmeği vazife sayıyorum. 

Arkadaşlarım; 

Burada buyük bir varlık 
vardır. Büyük bir varlık önün· 
deyiz. Sözüme son verirken, 
ekspozanların fuarımıza karşı 
gösterdikleri alakaya, Ticaret 
odalarının ve vilayetlerin ala
kalanna ehemmiyetle işaret 
etmek istiyorum. 

Fuarımıza ehemmiyet veren, 
iştirak edenlerin hepsinin el
lerinden ayrı ayrı samimiyetle 
sıkar, gözlerinden öper keh· 
dilerine arzı şükran ederim. 

Şüphesiz ki fuarımızda bir 
çok noksanlarımız vardır.Bunu 
gelecek senelerde tamamla· 
mağa çalışacağız ve on sene· 
lik Kültürpark pilinını bu su· 
retle fuar sayesinde bir kaç 
sene içinde tahakkuk ettire· 
ceğiz. 

Bize mesaimizde her suretle 
yardım eden büyüklerimize te
şekkürlerimizi tekrar arzedcr· 
ken, siz kardeşlerimizden de 
busene olduğu gibi gelecek 
senelerde de yardımınızın de· 
vamım rica ederiz. 

Sık, sık alkışlanan bu veciz 
söylevden sonra, Şehir Meclisi 
azasından ve Baro reisi Mus· 
taf a Münir, şehir meclis! na· 
mına bir söylev vermiş ve Be
lediye reisi Behçet Uz'a, şehir 
mümessillerinin hayranlık ve 
teşekkürlerini en samimi bir 
ifade ile bildirmiş, fuarın lzmir 
şehri hayatında nasıl kıskanıla· 
cak bir eser olduğunu anlat· 
mıştır. 

Bundan sonra C. H. P. idare 
heyeti adına Esnaf Bankası 
müdürü B. Atıf güzel bir söy· 
levle belediye reisine fuann 
muvaffakiyeti ve başarısı hak
kındaki takdir ve tebriklerini 
anlatmıştır. Bu nutuklar da 
siırekli alkışlarla karşılanmııtır. 

Reisin nutkunu, fuan dol· 
duran onbinlerce dinleyici, 
hoparlorlar vasıtasile takib 
etmiştir. 

Vekillerimiz lstanbula 
geldiler 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -
Vkkillerimiz, bugün Ankara· 
radan buraya gelmiıler ve 
istasyonda karşılanmışlardır. 

lhtililciler, Asturya cep
hesinde ilerliyorlar 

ita/yanın, Madrid cephesine mühim. mik. 
tarda asker sevk ettiği bildiriliyor 

Salamanka, 20 (Radyo) -
lhtililcilerin neşrettikleri resmi 
bir tebliğe göre, asiler, Astur· 
yamn ıimalinde iki mevki işgal 
etmiıler ve nehrin sahilinde 
ilerlemete bqlamıılardır. 

Pariı, 20 (Radyo) - Mad· 
ridden alınan haberlere göre, 
aıilerin Guadalabaraya yap· 
takları taarruzlarda büyük 
miktarda ltalyan askeri görül· 
müştür. ltalyaıun buraya mü· 
him miktarda ukcr ıevkettiti 
anlaşılıyor. 

Londra, 20 (Radyo) - Bil· 
baodan getirilmiş olan 4000 
çocuk etrafa dağıtılmıştır. 
Bunlarıı1 bir kısmı ispanyaya 
iade edilmiştir. 

Londra, 20 (Radyo) - Sa· 
tanderden alınan haberlere 
göre, Gihovda anarıistler bir 
takım hadiseler çıkarmışlar
dır. Şehirde gıda azalmııtır. 
Bu sebeble şehrin teslimi 
hakkında taleblcr baılamıştır. 
Anarşistler halk üzerine ateı 
açm11lard1r. 
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ANADOLU 

Yazan: M. Ayhan lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonunden: 

Cinsi Mıktan Umum tAh· Muvakkat Mür'ıakasa 
ş klı 

tarih 

Odun 
Odun 

1 

Kilo Mahalli min tı 'tarı teminatı 

Lira Lira 
60000 Gaziemir 1050 79 Açık 4/ 10/937 
60000 Burnava 050 79 Açık ,, 
Yukarıda miktar ve mahalli yazılı odunlar açık eksiltme suretile 

Gün Saat 

Pazartesi 10 
.. ıoJO 

Neferler, genç, uzun boylu ve eli 
kılıçlı birisi ile karşılaşmışlardı 

münakasaya konul· 
muştur. 

2 Mü na kasaları hizalarmCla yazılı saatler<le olmak uzere ~-10-937 pazartesi i'finü ya· 
pılacaktır. 

3 Şarnameleri her gün komisyonda görülebilir. Viryoni dört gondolle de
nize açılmıştı. Yunan muha
cirler mahallesine giden en 
kısa yolu takibederken Prenses 
irininin serayınm önünden de 
geçi. 

Saray, karanlıkta derin bir 
sükunete gömülmüştü. 

ÇOk değil, yirmi dakika 
sonra müfreze Yunan muha· 
cirleri mahallesine çıkmıştı. 
Etrafta hiç bir kimse gözük
müyordu. 

Müfreze ansızın, muhacirler 
sarayının kapısında gözüktü. 
Viryoni, içeridekilerin muka· 
vemetlerine veya firarlarına 
meydan vermeyib düşmanını 

ansızın bastırmak istiyordu: 

- Kapıyı kırınız? 

Dedi. Yedi nefer bir omuz
da kapıyı devirdiler. Efrattan 
ıekiz kişi de etrafı sarmıştı. 

Viryoni içeriye girer girme.7., 
derinden gelen bazı ayak pa
tırtıları duydu. Bunu bir ka· 
danın sesi takib etti: 

- iç kapıları kapaymızl 
Filhakika binanın iç kapı· 

lan da vardı. Bu saray, çok 
eskiden yapılmış olan saraylar· 
dandı ve bina kısmında da 
ikinci bir medhal vardı. 

Vimoni, vaziyeti kavrayınca 
derhal: 

- Bu kapıyı da kırınız! 
Emrini verdi. O kapı da mu· 

bvemet edemedi. Viryoni, 
kadınlar .ı karşı nasıl muamele 
olunacağını neferlerine bildir· 
mişti. 

ilk hamlede karşılarında üç 
ki~i buldular. Kılıçlar karan
lıkta biribirini bulub ve kısa 
bir çarpışma geçti. Müdafaa, 
çok kısa sürmüştü. içerideki
lerden iki kişi yaralanmış, bi· 
ri de kaçmıştı. 

Sol taraftan hafif . bir ışık 
geli)'ordu. Viryoni oraya doğru 
koştu. Neferler onu takib edi· 
yorlardı. 

Burası bir salondu ve Vir· 
yoni oraya girer girmez, bir 
kadının duvarları yumrukladı· 
tını gördü. 

Bu, irini idi. Sağ elinde bir 
kılıç tutuyordu. Anlaşılan, gizli 
bir odayı açmak istemiş, fakat 
muvrffak olamamıştı. 

irini, onları görünce: 
- Geril -dıye bağırdı· fazla 

terbiyesizlik ediyorsunuz. 
Viryoni kılıcını geri aldı: 
- Af buyurun muhterem 

Prensesim, zatıalinize karşı 
derin bir hürmetle mütehas· 
aisimdir. Aldığımız emir de bu 
merkezdedir. 

irininin simsiyah gözlerinden 
kıvılcımlar saçılıyordu. O, şim
di güzel bir dişi kaplana ben· 
ziyordu. 

Binanın öbür tarafından gü· 
rültüler gelmeğe başlamıştı. 

Neferlerden bir kısmı diğer 
kısma girmişler, fakat tam o 
sırada, eli kılıçlı, genç, uzun 
boylu birisi ile karşılaşmışlardı. 
Bu, Doğandı. Meçhul korsan: 

- Haydutlar ·diye bağırdı· 
aiz, namussuz bir herifin uşak· 
laTJ~ıruı ve, karşısına çıkmak 
istiyen bir neferi, bir kılıç 

darbesinde boylu boyuna yere 
ıerdi. Fakat karşısına iki kişi 

daha çıkmıştı. 

Doğan, hayatında bu kadar 
asabileştiğini hiç hatırlamı· 
yordu. 

- Köpekler sizil 
Diye tekrar haykırdı. Kılıcı, 

neferlerden birinin gözünü pat· 
latıvermişti. Herif, karnına ok 
yemiş bir hayvan gibi yuvar
lanıverdi. 
Doğan onun karnına basa

rak diğerinin üzerine atladı. 
Karanlıkta şiddetle çarpışmış

lardı. Üçüncü neferin başı, 
bir köşe mermerine çarpmış 

ve parçalanmıştı. 
Doğan, ardına hiç bakma

dan irininin bulunduğu salona 
koştu. Viryoni, burada dört 
neferle kalmıştı. Doğanın pe
şinden iki Yunan muhaciri de 
koşuyordu. Bunlar, irininin en 
sadık uşakları idi. Viryoni, 
süratle yaklaşan ayak seslerini 

lzmir ikinci icra Memur· 
luğundan: 

Ali kızı Ayşeye aid olup, 
Emlak ve Eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği Kar· 
şıyaka Bahariye mahallesinin 
Abacı sokağında (yeni adı 
Mefharet sokağıdır) 4, 41 A nu· 
maralı 4 numaradan girildikte 
bir sofa, solda iki oda, sağda 
bir oda ve bir mutbak ve 
mutbağın arka kapusundan 
çıkılınca 4/A medhali sanili 
bir avlu ve havluda bela ve 
erik, asma, incir ve ayva ağacı 
mevcut üstkatın merdiveni al· 
tında gusulhane, üst katta bir 
sofa, sağda ve solda ikişerden 
dört oda, avlu tarafındaki 
odalar tarafında harap bir ta
raça mevcut ve mutbakta tu· 
lumbası bulunan ve hali ha
zırına bin iki yüz lira kıy· 
met takdir olunan muh· 
tacı tamir evin hali hazı
n ile tamamının mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
bef' aya mahsus olmak şartile 
arbrması 27/10/937 çarşamba 
günü saat 14,30 da icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri· 
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı .alınır:. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu-
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev• 
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildi1meleri icab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay· 

laşO]adan hariç kalırlar. 17-10·937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıkttr~ Talip olan)a· 
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 

duyunca, salona kısıp kalma· 
mak için kapıdan fırladı. Di
ğer dört nefer de onu takib 
ettiler. 

4 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
17 21 25 30 3222 

Viryoni: 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: l 
1 Manevraya iştirak edecek kıtalarm manevra müddetince Ber inde 

- Doka nammal 
Diye bağırdı. 

ihtiyacı için 100,000 adet askeri evsafta ekmek pa· Tayyare 
zarlık suretile alınacaktır. 

Buna, Doğan cevab verdi: 
- Allah belasını versin 

2 Pazarlığı 23·9·937 perşembe günü saat 11 de ya· manevraları 

Dokanınl 
Ve Viryoni ile çarpışmağa 

başladı. 

3 
pılacaktır. Berlin, 20 (Radyo) - Ser 
Umum talimin tutarı 11000 lita olup muvakkat teminatı tinde hava manevraları baş· 
825 liradır. lam1ştır. Halk nıelcelere iltica 

Viryoni, kılıçta çok acemi 
idi. Doğan, ona: 

4 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin Bornovadaki askeri satınalma komisyonuna 

gelmeleri. 3269 

- Haydi ·dedi- istersen Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
defo] git, yoksa bu akşam 1 - Burnavadaki topçu alayının ihtiyacı için askeri evsafta 
seni gcbertmeğe hazırım.. 10 ton un pazarlık suretile satın alınacaktır. 

Viryoni etrafına baktı: 2 - Pazarlığı 22 /9/ 937 çarşamba günü saat 10 da ya· 

Neferleri kaçmışlardı. Diğer pılacaktır. 
iki Yunanlı da irininin bulun· 3 - Unun tahmin tutarı 1225 lira olup muvakkat teminatı 
duğu salona girmişlerdi. 92 liradır. 

_ Sonu Var _ 4 - Şartnamesi komisyonda görüfebilir. 
S - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki ı!1c:seri 

itibar mektubu ve 3713670 dos satın alma komisyonuna gelmeleri. 3268 
ya numarasile lzmir ikinci icra -----~-------....:.---:...:::__....._ _____ _........__ 

Burnava Tümen Satın Ahllll KomisyonunCfan: 
memurluğuna müracaatlan ilin Miktarı 
olunur. H. f,. No. 988 Cinsi Kilo 

Emlak ve Eytam Benzin 21000 

Bankaaından: Vıakom 1800 
Valvalin 1000 

37 /3670 icra dosya numa- Gaz yaft 3700 
rasile satılan, yukarıda eV'tafı 1 - Gaziemirdeki def tayyara taburunun ihtiyacı olob yu· 
yazılan gayrimenkulün alıcısı kanda cins ve mikıarı yazılı yatları kapalı ziif usulile 
isterse, bankamızca bu gayri· mlinakaaaya konulmuştur. 
menkule konulacak kıymetin 2 _ Kapalı zarf usulile münakasası 2 . 10 • 937 Cumartesi 
yüzde ellisine kadar umumi günü saat 11 de yapılacaktır. 
şartlarımız dahilinde ikraz ya· 3 - Umum tahmin tutan 6680 lira olup muvakkat temi· 
pılabilir. nalı soı liradır. 

Mekteb 
kitabları 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

Bütün mekteb ki. 
tablarını en müsaid 
.şartlarla satışa çıkardığını 

sayın ö~etmenlerle müşte· 
rılerinc arzeder. 

lzmir belediyesinden: 

Numaraı 
35 
36 
37 

Miktarı 
4000 
3600 
4500 

Behrinin 
bedeli 

15 
13 
12 

Belediye havagazı fenerleri 
için numaralarile miktarları ve 
beherjnin bedeli muhammeni 
yazılı amyantlar 9/9/937 tari· 
hinden itibar.en kırk beş gün 
müddetle açık ekailtmeye ko· 
nulmuştur. ihale 26110/937 
Salı günü saat on altıdadır. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
bin beşyüz doksan beş liradır. 
Şartnamesi havagazı müdür· 
lüğünden parasız olarak alınır. 
iştirak için yüz yirmi liıalık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen . gün ve ;;saat on 
albda encümene gelinir. 

9 14 18 21 3143 
§ Kahramanlarda Nurel 

sokağında 104. sayılı ev ve 
dükkanın enkazı müteahhide 
ait 9lmak 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 • ma1cbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 3144 

9 14 18 21 

4 - Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele

rinde yaztlı vesikalarla birlikte teminatı muvakkate 
makbuz veya banka mektupJarile birlikte teklif mek· 
tuplarını münakasa saatinden bir saat evet Burnava· 

daki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 
15 21 2S 30 3173 

Devlet demiryollanndan: 
Alsancak Birincikordonda Çelikel sokağında 84 ve 586 

kapu 40,42 harita numaralı depolar 1/10/1937 Cuma günü 
saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık 
artırma ile kiraya verilecektir. 

Bu depoların muhammen üç senelik kira bedeli 720 liradır. 
isteklilerin % 7,5 muvakkat teminat yatırmalan vç aranılan 
vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alın1r. 

21 25 3279 

lzmir ikinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Terzi Hasanın Emlak ve 
Eytam bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Karşı· 
yaka Osman zade maliallesi· 
nin Bahçelik geçit çıkmazında 
eski 11 yeni 9 No.lu haneye 
cümle kapısından girilince pli· 
ka taşlı koridor, sağda .. iki 
oda, solda bir oda ve plaka 
taşlı koridorda ahşap 3 basa
maklı merdivenle çıkılınca kar· 
şıda keza bir oda, solda mut
bak ve mutbaktan çıkılınca 
miktarı kafi bahçe ve bahçe· 
nin içinde 2 erik, 2 armut 
ağacı vebir tulumbast vardır. 
Bahçenin sokağa açılır 9·8 
Numaralı kapısı mevcuttur. 
1500 lira kıymetinde olan bu 
gayrimenkulün mülkiyeti açık 
arttrıma suretile ve 844 numa
ralı Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir bef'aya 
mahsus olmak şartile artır· 
ması 27/10/937 çarşamba gü· 
nü saat 15 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konunldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten ıon~aya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı EmlalC ve 
Eytam Bankası kanunu hu
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yuzde iki buçuk delta· 
liye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmaöılCça pay· 

)aşmadan hariç kalırlar.171101937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
nn yüzde yedi buçuk teminat 

emrini almıŞtır. Sivil hallan 
emniyeti için 7000 melce ha· 
zırlanmıştır. Bunlardan başka 
ikinci derecede iltica yerleri 
de ayrılmıştır. 

Tiyençın, 20 ( Ra<ıyo ) -
Japonlıır buraya yeniClen 
30,000 asker çıkarmlş1ardır. 

japon fılosu tun\ay şimen· 
difer hattını şiclCletli surelte 
topa tutmuştur. 

Bertin, 20 (Radyo) - Ha~ 
tecrübeleri ve manevralan Büt1 
akşam yapılıhı'Ştır. Tehlike 
işaretleri verilerek bütün ışı\· 
lar bir ımda söndürülmüşür. 
Hallc:ın melcelere girmeleri 
muvaffakıyetle neticelenmiş ve 
hava müdafaa toplan da fa· 
aliyet göstermişlerdir. Kat'i 
neticeler henüz ahnmam1şbt· 
Tecrübelere yarın da devao> 
edilecektir. . 

B. Stalinin 
Kaçırılan of la hald 

baiunama~ı 
Varşova, 20 (Raöyo) - B· 

Stalinin oniki yaşınClaki of hr 
nun neden dolayı kaçırıldıi' 
henüz malum delildir. Çoc~ 
ğun nerede l>ulunelufu belli 
değildir. TahltilC&ta r•ğmell 
bir ipucu elde eai1memiştir. 

Lise ve Orta okul 
diploma deraleri 
Kız Geceleri 
ve 

Erkek 
Kültür Lisesine 
olunması. 

verilir 
muracaat 

\.. ______ ___ 

akçesi veya milli bir ban"k; 
itibar mektubu ve 3717'f} 
dosya numarasile lz.2 inci icr'. 
memurluğuna müracaatları jfill 
olunur. H. iş. No. 1148 

Emlak ve EytattJ 
Bankaiınilan: 

3717992 icra dosya nunıarl' 
siyle satılan, yukarıda ev,,Jı 
yazıtı gayritnenku1tfn ahcı~ı ~ 
terse, ban1camızca bu gaY, 
menkule konulacak kıyoıetJll 
yüzde ellisine kadar unıud'; 
ıartlarımız danifinac ikral' 
yapılabilir. 
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ı •. }a,,,;r Komutanlıfı /16.nları 
1 ır Müstahkem Mevki satın alma ko. reisliğinden: 

- ~birde yaptırılacak biı çift hangar kıapala zarfla 
2 _ c. ~ılt~cye konulmuştur. 

e•rıncıteşrin 9-937 cumartesı güuu saat 11 de M.M. 
3 _ I · satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ lk teminatı 9529 lira 67 kuruştur. . 

Sartnaıue keşif ve projeleri 828 kurı: a M. M. V. sa· 
S tın alma komisyonundan alınır. 

- K ·r • 
6 eşı projf' 165 bin 593 tira 24 kunıştur. 

- ~ksiltmeye girecekier kanuni teminat ve 2490 sayılı 
. anunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
ıdari şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fırkasında 
Yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarımn ihale 
saatinden behemal bir saat evvel M. M. V. satın al· 

,, illa komisyonuna vermeleri. lS 21 2S 30 
lllllir M.. hk 
1 usta em Mevki satın alma komisyonundan: 

- Fiatı vekaletçe pahalı görülen 30,000 ila 40500 kilo 
~amuk çorap ipliği her bir kilosu 154 kuruş 74 san· 

l timden olmak üzere pazarlığa konulmuştur. 
- Şa.rtnamcsini 314 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

3 1ıstıyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
4 - lk teminat miktarı 4383 lira 39 kuruştur. 

..... Pazarlığı 6/10/937 Çarşamba günü saat 16,30 da 
S devam edecektir. 

- Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3-ncü 
nıaddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatlariyle bir· 
likte fiat teklifi esnasında Milli Müdafaa Vekaleti sa· 

~ tın alma komisyonuna vermeleri. 18 21 26 3 3252 

~·' Mat. Mev. sat. al. ko. nundan: 
1 Mikdarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Q11'ıu Kilo Kuruş S. Lira 
1(

11 
r 14600 12 00 :t32 

~ob'f-.ulya 16450 12 00 149 
l "l 10800 8 00 45 

..... Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda cins· 
2 leri yaz.ah üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. 

- Ş.rtoame.si bedelsiz olarak Menemende piyade alayı 
3 satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 

- Mün.kausı 22·9-937 çarşamba günü saat IS de Me· 

4 nemendeki alay satın alma komisyonwıda yapılacaktır. 
S - Ekaiıtme açık eksiltme iledir. 

21 Eyl61 ·937 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Tutarı Tahmin fiati Muvakkat teminetı Tarih ihale Sıati Münakasa 

Kilo Lira K. Kuruş S. L. K. müddeti günü şekli 
Arpa 24000 1080 4 50 81 28/9/37 Salı 15 Açık 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Alı 1 - Kırkağaçtaki kıt'at askeıiye ihtiyacı o!aıı bir kalem açık olarak şartnamesinde ya2ıl· 
Jığı gibi münakasaya konmUflur. 
1 Kamçı oğlu 

2 - hale gün tarih vt: saati yazılı olmalda Kırkağaçtaki piyade alay satın alma komisyon Cilt ve TenasUI hastaltk· 
binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini herğün komisy.~mda bedelsiz olarak görülebilir. 
4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair Vt:sika göstermeleri mecbwrdur. 

ları v elektrik tad visi 
1 ın ir - Bır rıcı bt: leı sokağı 
FJhamra Sint•ınası arkasuıda S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 CÜ maddderiude ve şart· 

namelerindeki vesikaları ile ve teminat makbuzlarını ihale saatinden evvel komisyona Tt-lefon : 3479 
vereceklerdir. 12 ıs 21 26 

İzmir Mat· Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 2 - Edremit yulafının tahmin edilen tutarı 19SOO lira ve 
1 - 5000 metre bir metresine tahmin edilen fiatı 500 ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. Bergama yulafının 

kuruş olan kurşunu renkte kaputluk kumaş kapalı tahmin edilen tutarı 32100 lira ve ilk teminatı 2407 
zarfla alınacaktır. lira SO kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı 

2 - Şartnamesi 125 kuruş olmak ve örneğini göımek 1S90 lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kuruştur. 
isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 3 - ihalesi 8 Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 11,30 da 

3 - IJk tt~minat mikdarı (1375) liradır. Edremitteki T5men satın alma komisyonunda yapılacak· 
4 - ihalesi 23-9·937 perşembe günü saat l l dedir. tır. Nümunesi bürgün komisyonda görülebilir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 4 - Teklif mektuplarını 8 Birinciteşrin 937 günü saat 10,30a 

3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ı"lk temı·natlarile kadar komisyona teslim edilmesi şarttır. Bu saattan 
sonra teklifler kabul edilmez . 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 21 2S 30 4 
evvel M. M. V ekileti satınalma komisyonuna ver-

3253 

meleri. 3093 4 10 ıs 21 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiatı 444 kuruş olan 

25000 çift kundura ile Der bir çiftmc tahmin edilen 
fiatı 190 kuruş olan 10,000 çift yemeni ayrı ayrı ka· 
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranın şartn~eaini ~S~ k~ruta ~ ~iierininkini 
parasız almak ve orneklerını ronnek ısüyenlerin her 
ıiin komisyona gelmeleri. 

3 - Kunduranın ilk teminatı 6800 ve yemenilerin ilk te· 
minatı 1425 Liradır. 

4 - Kunduraların ihalesi 5/10/937 Salı günü aut ıs de 
ve yemenilerin ihalesi ayni giode saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara rirec:eklerin 2490 sa11h bnnnun 2 ve 
3-üncü maddelerinde ya!.lh vesikaları, ilk temi••n 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en 
az bir saat evvel Milli Müdafaa Vekildi satın alma 
komisyonuna vermeleri. 18 21 2S 3 32Sl 

lzmir Mat. Mv. K. sat. al. ks. rs. den: 
Yüz aded büyük bakır kazan, yüz aded küçük bakır kazan, 

ikibin adcd bakır karavana, ikibin aded kapaklı bakır bakraç 
2 /Birinciteşrin/ 937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede 
lstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yirmi beş bin 
sekiz yüz altmış liradır. ilk Teminatı bin dokuz yüz otuz dokuz 
lira elli kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görü· 
lebilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 21 26 30 S 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
22 /9/ 937 salı günü saat 16 ve 16,5 ta lzmirde kışlada 

Mst. Mv. satın alma komisyonunda pazarlıkla ihaleleri icra 
kılınacatı Anadolu gazetesinin 19 /9/ 937 t~ih ve 7310 sayılı 
nüsh.aile ilin edilen 21200 ve 27950 kilo iki kalem sadeya
ğınan ilaale tarihleri sehven 22/9/937 salı denilmiştir. 22/9/937 
çarşamba günü olduğu tashihen ilan olunur. - ~ubammen fiat ve muvakkat teminat miktarları yu· 

qrıda yazılıdır. 
- 6 istekli olanlar belli gün ve saatinde muvakkat tenıİ· 

nat ve Ticaret odasında yazılı olduklarına dair vesi
kalan ile birlikte Menemende alay satın alma komis· 

kmir Mat. Mv. K. Sat. Al. Ko. Ra. den. 

~· yonuna müracaatları. 7 11 16 21 

1 
ır Ma~. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. nden: 

- fzmır Hava kıtaatmın göstereceği yerde (48443) lira 
altmış kuruş bedeli keşifli korutma ve ısl&hı kapalı 

2 zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
- ihalesi 28-EYL.-937 sah günü saat 17 de lzmirde 

kıılada Mat. MV. satın alma komisyonunda yapıla· 

!-T!:;.t muvakkat akçesi (3634) liradır. 
- Şartname ve keşifname ve resmi her gün ko· 

s misyonda görülebilir. . 
- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır 

""'hlan Ye bu iti yapabilecek}erine da~ lz_mir Na· 
fıa fen heyetinden ihaleden laakal sekız gun evvel 

6 alacakları vesikaiarmı göstermek mecburiyetindedirler. 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ~ 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesı-
lcaları, teklif mektuplannı, teminat veya makbuzlannı 
ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona ver· 
IDeleri. 12 16 21 26 ·~--.;;..------~...;;;.;.... _____________________ I 

1 ..... ~t. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
~ .. da Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı için kapala 
tlrfla münakasaya konulan 24 ton sadeyağma teklif 
tdilen fiat bahalı görülmekle 2490 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 

2 alınacaktır. 
._ Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen sabn 

3 -1nıa komisyonunda her gün görülebilir. . 
._ Pdünakaaası 29 Eylül 937 çarşamba günü saat 16 da 

Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
4 -... • 

._ kilosunun muhammen bedeli 97 kuruş ve muvakkat 
s tt1ainab 1746 liradır. 

._ istekliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair 
Veıika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
belli gün ve saatte satın alma komisyonuna müra· 

ı- <:aatları. 11 16 21 26 
OQf 
~ ar ~at. Mv. sat. al. ko. nundan: 

l<iloıu Tahmin fiati ihale tarihi saati Teminatı şek. 
S,b11 Kuruş Lira K. 
8'b11: 348oo 4S 28/9/937 16 117 5 Kapalı 

1 4SOO 45 28/9/937 1 152 Açık 
..... ~nakkale Msl Mv. birlikleri için yukarıda cins Ye 

~ıkdarlan yazılı iki kalem sabun iki kıta şartname 
~~ ayn ayrı biri kapalı diteri açık eksiltme ile müna-

2 qaaya lconmUJtur. 
- lbaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve aaatlarda Ça

~aldcalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 
3 - c:alct1r. 
4 _ Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 

l~~lcliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
s •ıq göet:ermek mecburiyetindedirler. 

- Elcıiltnıeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
~~.~ cii maddelerinde ve şartnamelerinde yazıla vesi· 
lll4l8fl teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
911 az bir •at evvel komiıyona 'ıermif bulunmalan. 

12 16 21 25 

1 - lzmir hava lataatı için y•z 1cu._. cilleti ask.eri· 
yeden verilmek aretile (!00) Met kapat dilctirilr ııi 
açık eksiltme suretile minab.,. komaUfbar. 

2 - ll.a1eai 4·10-937 pazartai gillii IMt 16 te &z.irde 
kıılada Mat. Mv. sabnalma komi.,anun• yapıl.aıktır. 

3 - Taluıün edilen mecmu tutan (9IO) limc:hr. 
4 - Temiut muvMkata alcçaaı (67) lira 50 kmuftur. 
S - Şartume her gün ko~ ...-Webilir. 
6 - lllekliler ticaret aaeapde bpiı olduklanu d.ir 

veMlra p.tamek ••._it tH ' f ier. 
1 - E&iltme,e ipimk ıd nr',..._ 24IO ..,Uı bmmu 2 •e 

3 cii ..tdelerinde ye ......... ,...ı. ıvsdw&nla 
biıılbe ihale rnden ewel... "111 .... laazır--.n· 
malan. 17 21 25 29 

lzmir Mat. Mw. Sa. AL Ko. Rs. ndea: 
1 - İzmir Hava komutaoltt-oa ait (14534) lira bedeli ke

şifli tayyare ıelaitliğinin ı.ı.Ja Ye iman kapalı zaıf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 29-EYL.·937 çarl'mba günü saat on yedide 
lz.alirde Mıt. Mv . .tın alma komiıy<Nıunda yapda· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi (1091) liradır. 
4 - Şartnamesi lıer gün komiıyonda görülebilir. 
S - latekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ıöstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddeleriade ve ıartnameıiade yazılı veıi· 
kalan teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermit bulunacak· 
Jardır 12 16 21 26 

lzmir MST. MV. K. SAT. AL KO. RS. den: 
ı - Çanakkale MST. MV. birlik~ri için aı-la zarfla 

(6.5000) kilo uğır eti sabn alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beha kiloaaa (30) kuruttm (19500) lira 

biçilmiıtir. 
3 - ihalesi 24-9-937 tarih cuma günü saat (16) da Ça

nakkale MST. MV. aba alma komiayonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bi~ saat evvel teminat akçeleri 
olan ( 1463) lirayı ve ıhale kanunwıun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde vesaik ile bir saat evvel komiayona 
müracaatları. S 11 16 21 3095 

lzmir Mıt. Mv. K. sat. al. ko. re.s. den: 
1 - Çerkez köyünde göaterilecek mahalde bir pMyon ka· 

palı zarfla ihalesi 8/Birincitqrin/937 Cuma günü uat 
16 da yapılacaktır. Muhammen kefif beaeli 30424 lira 
64 kuruttur. Şartnamesi hergün öğleden ewel komi•
yonda görülebilir. ltteklilerin 2282 liraldc ill- teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 sayıb bnwıun 2 ve 
3 üncü maddelcriade yazılı veıilcala11 ile beraberi.bale 
aaabndan en az bir aaat evveliae kadar teklif mek· 
tuplarmı hndılchda komutan lak ·Atın alma :lcomiiyonuna 
vermeler. 16 21 26 1 

lzmir Mit. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tümenin Edremit garnizonundaki hayvanatın senelik 

ihtiyacı için 325 ton Berıamadaki hayvautı içia 535 
ton Ayvalıktaki hayvanata için 132 ton olmak üzere 
992 ton yulaf mukaveleıi ayrı ayn )'apılmak üzere 
~apah zarfla ekailtmeye konmuıtur. 

• 
./E.VINM"W 
• 
1./'TE:AJ;:N 

YEili WALLAI 
~AZARLARINDAN AL 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Yunanlı 
900 Alsancak Burnava cad. 82 eski 84 taj 

No. ev peşin nakitle. 

Lira K. 
1611 ıs 

Yukanda yazılı evin mülkiyeti kapalı zarf usulilc ve 10 gün 
müddetle satışa çıkarılmıştır. ihalesi 30 191 931 perşembe günü 
saat lS tedir. Alıcıların Milli Emlak müdürlüğüne müraca· 
atları. 3202 

Yunanlı 
D. No. 

472 Dar~ bamvay cad. 21 es. 9 taj No. lı 
236 Alsancak İzmir ltahçeleri 7 No. lı ev. 
469 Ahmedata M. Vakıfhoca Yeniyol so. 

27 No. mağaza. 

Lira K. 
depo 36 00 

100 00 
96 00 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bir senelik icara verilmek 
üzere 10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 30/9/937 
perıembe giiuü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdü-
riyetine müracaatları. 3234 

EGE TAKSi 
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 



S.yta ı ANADOLU 21 Eylt\I !V 
Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir mü.shifdir. O kadar zararsızJu: ki gebelere, kalp,IJ 

1 reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsı:,,e ederler. 
Vapur Acentası • ıııııı 

ROYAL NEERLANDAıs lzmir Orman Direktörlüguv ·· nden ! ·1111111111111111111111111111"· Doktor ,t1mıııınnnnın 
KUMPANYASI - A K 1 T 

•TRAJANUS., vapuru 25· k~:ral~n Artırmaya = • ema onay 
9.937 de gelip BURGAS, muhammen çıkarılan S:E Bakteriyolog w bıılaşıcı, salgın~ lıastalıkları 
VARNA ve KOSTENCE li- Teminat bedeli miktar = Birinci Sınıf Mutahaısııı 
manian için üyk alacaktır. Kuruş Kuruş Kental Ginsi Ormanın ismi Köyün ismi ;;;;; (Verem ve saire) 

"TRiTON" vapuru 5-10-937 1013 28 482 Mahlut kömür Domuz gediti Palamut arası ~ S.amahaue i.etuyonı:ı karpeındaki Dibek sokak batıııd• 30 ,.yıı. 
de ROTTERDAM, AMSTER· 662 28 315 ,, ,, Tilki deresi Beş yol ~ e• n maayenehaneainde sabah aaat 8 den akpm aaat 6 y• 
DAM ve HAMBURG liman· 500 28 238 ,, ., Çarpas sivrisi Çakal tepe = kadar hastalarım kabul eder 

lanna hareket edecektir. 255 6 560 Kuru çam odunu Kocakarı mezarı Kavaklıdere Naldöken iUllllUlllllfllllllflllUllllllllllllllllfllllflllfllllllilllll Telefon: 4115 11111 
T ~ SVENS~~.E~RIEN 27 4 88 Mahlilt odun !~cade:::~si Go- Balçova Askeri fabrikalar umum 11111 

.. BIRKALAND., motörü 2· 65 6 144 K k K ki S Bulgurca d•• ı•• v •• d 
10·937 de ROTTERDAM, uru yam çam ava 1 arnıç Ur ugun en: 

odunu. 
HAMBURG, GDYNIA, DAN- 174 5 463 Pırnal çalısı Kırtaşlık Pınarbaşı Bir adet buhar lokomotifi 
ZIG, BALTIK ve DANMARK 231 5 6l5 ., Palamut Naldöken 
Jimanlarına hareket edecektir. 226 S 603 :: " Kesmelik tepesi Pınarbaşı Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan bir adet buhar 

komotifi Askeri fabrikalar umum müdürluğü satın alma 
misyonunca 3/111937 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabili 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat : olan 21 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 k• 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanu 
2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa 

"BARDALND" motörü 16
· Yukarıda yazılı köylere civar Devlet ormanlarından hizalarında gösterilen kuru çam odunu, 

10-937 de ROTTERDAM, pırnal çalısı ve mahlut kömürler 10-9·937 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle açık artır· 
HAMBURG, DANZIG, GDY· ma ile satışa çıkarıimıştır. 
NIA, NORVEÇ BAL TIK ve Mukavele ve şartname projeleri Orman başmühendisliğinden parasız alınır. ihale 24-9·937 
DANMARK limanlarına hare· tarihine müsadif cuma günü saat on dörtte lzmir Orman Başmühendisliğinde yapılacağı ilan 
ketedecektir. olunur. 18 19 21 23 3257 

"VIKINGLAND,, motörü _ ... 
3.11.931 de RorrERDAM, oEuTscHE LEVANTE - Dahiliye Mütehassısı komisyona müraaatları. 14 16 18 20 31~ LlNIE 
HAMBURG, DANZIG, GDY· G. M. B. H. Doktor 
NIA, DANMARK limanlanna .. ANKARA,, vapuru 21 C:e 1 aA 1 Ya rk 1 n ~ 

lzmir P. T. T. Başmüdürlit 
haelcet edecektir. Eylülde bekleniyor. 28 Ey· 

SERViCE MARITIM hjle kadar ROTTERDAM, 
ROUMAIN HAMBURG ve BREMEN 

"ALBA JULIA,, vapuru 10- için yük alacaktır. 
10-937 de M~LTA ve MAR- AMERICAN EXPORT LI· 
SiL YAya hareket edecektir. NES 

ZEGLUGA POLSKA S.A. The EXPORT STEAMSHIP 
• LECHISTAN. motörü CORPORATION 

10/10/937 de ANVERS, DAN· ·EXMOUTH. vapuru 22 
ZIG ve GDYNIA limanlarına Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
hareket edecektir. için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul ederler. ..EXIRIA. vapuru 28 Ey· 
ilandaki hareket tarihlerile lule doğru bekleniyor. NEV· 

navlunlardaki değişikliklerden YORK için yük alacaktır. 
acenta meıuliyet kabul etmez. THE EAPORT STEAM· 

Daha fazla tafsilat için ikin· SHIP CORPORATION 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye PiRE AKTARMASI 

1 SERi SEFERLER binası arkasında FRA TELL 
SPERCO vapur acentalığma "EXCALIBUR,, vapuru 24 
müracaat edilmesi rica olunur. Eylulde PIREden BOSTON 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 ve NEVYORK için hareket 

Olivier ve 
Şürekisı 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

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

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

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

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN,, vapuru 16 

Eyliilden 22 EylUle kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylulde 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 

"JOHANNE,, vapuru Ey· 
lulün ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardakide· 
tiıiklilderden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. 

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 
11DUROSTOR,, vapuru 27 

Eylıilde bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 
STE ROYALEHONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

.SZEGED,. ınotörü 20 Ey· 
lulde bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, 
BUDAPEŞTE, BRA TISLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
•AVIEMORE. vapuru 26 

Eyliılde bekleniyor. LIVER. 
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL limanlarına yük aJa
caktır. 

ARMEMENT DEPPE • 
ANVERS 

..ESPAGNE.. vapuru Bi· 
rinciteşrin iptidalarında bek· 
leniyor. ANVERS için yük 
kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL

HAVSLINJE 
OSLô 

"BAALBEK,, motö ü 25 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DUNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

11BOSPHORUS,, motörü 
24 Birinciteşrinde bekleniyor. 
DIEPPE, DUNKERK ve NOR 

lzmir · Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokaAı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

ğünden: 
1 - lzmir Evrak ve paket posta merkezlerile şimend' 

istasyonları ve vapurlar ve şehir dahilindeki bii 
posta ve telgraf merkezleri arasında posta nakli1 
üç sene müddetle 13/9/937 tarihinden itibaren ıs ,. 
için kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmııb. 'f~ 
min bedeli aylığı 450 liradır. Şeraiti anlamak içiP 
dürlük kalemine müracaat edilmesi. 

2 - Muvakkat teminat miktan 810 liradır, kati temintl 
bunun iki mislidir. Ayrıcada beş yüz liralık idari 
falet alınacaktır. 

3 - Taliplerin bu işi yapabileceklerine dair kudreti 
yetlerini gösterir vesikalannı ve muvakkat teıoi 
idare veznesine yatırdıklarına dair vezne 
buzunu havi olarak usulü dairesinde hazırlıyaca 
teklif mektuplarını 27 /9/937 Pazartesi günü saat 14 
kadar idareye tevdi eylemeleri lazımdır. 

4 - Tek lif edilecek bedel haddi layik görüldüğü takcf 
ihale kararı 27 /9/937 Paurtesi günü saat 15 de 
lecektir. 15 17 19 21 3211 

-ı;Ôıir Viliyeti Muhasebei Hu- Müdürlüğünden: 
susiye Müdürlüğünden: 321s Kırıkkale~e yapbnlacak 

Cinsi Dönümü Bedeli sabıJa Mevkii ID§&Bt 
Tarla 4 ~· ~O Narlıdere eski mezarlık mevkii Keşif bedeli 34499 lira 3S kuruş olan yukarıda yazılı i 
Tarla 15 5 00 Emrezde at, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü eatına alma ko~ 

ldarei Hususiyei Vilayete ait olup yukarıda yeri ve cinsi yonunca 8-10-937 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile J 
yazılı emlak kiraya verilmek üzere temdiden açık artırmaya edilecektir. Şartname 1 Lira 73 kuruş mukabilinde k JI 
çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi _yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2587 
Muhasebe Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de Vi- 46 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
)ayet Daimi encümeninin toplandıAı her pazartesi ve perşembe kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 Noh• 
günleri saat 10 dan 12 ye kadar Daimi encümene depozito nuun 2 ve 3-üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyeP f. 
makbuzlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 16 21 24 28 ve saatte komisyona müracaatları. 19 21 23 25 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 3139 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümenının 
bu seneki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 eylul 
937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 1 S de 
başlanacaktır. 

Bir çok saf kan ve yanm kan Arap ve lngiliz hayvanla· 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından çok 
heyecanlı olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükafatına 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan koşu 
mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs 
ve diğer nakliye vasıtalarının ıeyri seferleri temin edilmiştir. 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de 
zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için koşu mahal· 
line akın etmelerini tavsiye ederiz. 9 11 14 16 18 21 

Vilayet Makamından: 
Hususi Muhasebeye ait Şaşal suyunun nezafet ve safiyeti

nin muhafazasını ve tam bir emniyet ve itimatla halka satıl
masını teminen menbada doldurulan su kaplarının ağızları 
menbadaki memurumuz tarafından bandrol yapıştırıldıktan 
sonra Şaşal suyu ibaresini havi müselles şeklindeki kurşunla 
dahi mühürlenmekte olduğundan su nakillerinin bu işi yap· 
tırmadan menbadan ayrılmamalarının ve muhterem halkımızın 
da bu noktaya dikkat etmelerinin menfaatleri ikt ;zasından bu· 
lunduğu ilin olunur. 19 21 23 3267 

VEÇ limanları için yük ala· tarihleri ve navlun tarifeleri 
caktır. hakkında bir taahhüde girişi-

Vapurların isimleri, gelme lemez. 

No. 
943 

Milli Emlak Müdürlüğünen: 
ı;rf 

Karataş lslahane so. No. 23 taj evin 4 de 3 70 
hissesi nakden. 

946 Buca yukarı mahalle zafer cd. No. 19 taj 20,60 7S 
M. zeminli dükkan. 

947 Karşıyaka Bahariye yemişçi paşa 16 eski 1&11 ı2'J 

949 
" 

950 
" 

951 
" 

952 ,. 

953 " 

954 " 
955 

" 

taj ev. 
Bostanlı mekteb so. 9 E. 101 taj 3S 
dükkan nakden. 
Osman zade inkişaf so. No. 1 l taj ~ 
181/50 M. arsa. 
Osman zade inkişaf so. 7 metre 139 
No. arsa. 
Osman zade inkişaf so. No. 3 taj 
225,50 M. arsa. 
Osman zade inkişaf so. No. 9/1 taj 
272,50 M. arsa. 
OsmRn zade inkişaf ıo. No. 13 taj 
235 M. arsa. 
Osman zade inkişaf so. No. 9 taj 6' 
252,50 M. arsa. ~ 

956 Tepecik Arslanlar sokak 16/1 taj numaralı 8 
142,56 M. arsa. 5D 

957 ,, yokuş so. 2/4 taj No. 73,37 M. arsa ·ı 
Yukarıda yazılı emvali mülkiyetleri hizalarında nakit 1 e 

zıh olanlardan gayrisi 2. inci tertip tasfiye vesikasile ödj" 
Üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 
27·9·937 pazartesi günü saat 15 tcdir. Alıcılann Milli (JO 
Müdürlüğüne müracaatları. .15 21 31 


