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iŞARETLER: 

Hürmet istemiyoruz! 
-'----=--

Hakareti geriye çeviririz. Bırak-
sın/arda vazifemizi görelim! 

On Türk gazetesini ve ajansı 
temsil eden muharrirler fu

ardan nasıl kovuldular? 
Sauın Başbakanımızın gelişleri oe /aarı zigaretleri intibalarından Evet, bdrmet istemiyoruz. Fakat hakaret görilnee batın mesleki 

':il haysiyet ve bzetiaefsimizle kalkar, bunu iade edem. Bisim iateditimis 

Başvekl·ıı·mı·z, kendı·ıerı·nı· çok sev~n yegAne ıey; eerbest kalmak, yani vazifemizi görebilmektir. Fakat bma avuç . a~r~k ~eğil, bbatibi matbuat müe88elesinin tapdıgı mana ve kı ~ 
met ıtıbarile ısterb. 1 

Izml·rıı·ıerı·n mı·safı·rı· bulunuyor b~ra;::t,ç:~:-:n!u:~:b!:::.p:::e;:rl!:ı~. :;~: hır ıddıamıs da yoktur. Ancak her cemiyet içinde ve bi.Uauea TClrld • 
d ' fı . 1 . 'b . ye e vazı ~ .ve ~o. d ı~ arile tamamen ytlkaelt bir kıymet anedea mat• ,..,,.,.. .. ~=*""~,ffft~!!l!ll--• buabn bınm gıbı, çile ve feragati ayni bfa ve hedea ıa.--. itlade 

Bllfvekilimiz lzmir ve Manisa. vilayetleri ile belediyelerinin ~':p ıa:'!:!ı7a9!~ ~.r;ıw:.c1a=:;!~a=ıa ~-:!: 
d al A t lehi F • • ~c:-k mdtevuı bir bsanç ve bonuula beraber gelen arin bir Yiedaa 

çahımalan hakkın 8 m uma 8 ar. U&r Vaziyeti ınıırah ve huurudar. Dandan öte8 tamamile cemiyete neldir. B6tb 

iiatünde büyükllbirl lhassasiyetle durdular :::.
0

~~=~n he::ı::: .!:::=~ 111n-ıaklan-. 
SByın Başbanımız general 

ismet lnönü Pazar gün& refi· 
kalan, anneleri ve yavrulan ile 
birlikte lzmir vapurile lstan
h..ldan tehrimize gelmit ve 
hallan çok •mimi ve candan 
tez•hiratile kartılanmqbr. Sa
)'ID Bqb.ıkanımız, rami me
ra.im illemedikleri içip buuıi 
ıekilde ~tikbal edilmitlerdir. 

lzmir vapuru saat 14 te 
Yenilcale önünden görününce 
ıehrimizde bulunan Kültür 
Bakanı Saffet Arıkan, vali B. 
Fazlı Güleç Müstahkem Mevki 
komutanı ve saylavlar ile be- a,,p,uanunu Jaarı ı••İffll'lar 
lediye reisi Dr. B. Behçet Uz O sırada Birincikordon. bat· · Vapur, menderete girdi~· 
bir motörle limandan hareket tanbqa b~tkla dolJl!u~, izdi- ten IODra M8t on bqe dofru 
ederek dotruca lzmir vapuru· hama maaı olmak ıçm Kor- ptlara yanqabilmit ve Bat· 
na gitmitler ve Batbaknuaızı don lzerinde tedbirler alın- bakanımız tam aaat on bqte 
vapurda istikbal eylemiılerdir. mtfb. nhbma ayak bumıfbr. Orada 

~.,.J!.-l_t_ii_r_..lı_a-r•-=---Let=l~e=r=ı·m=ı·=.= •• ==;===------ da ıehrimiadeki aaylavlar, Ma· 
~u v#C .. niu valisi Dr. B. Lütfi Kırdar, 

Maarif Vekilimizin 
him beyanatı 

•• sici ericin ve birçok zevat mu- tarafından istikbal edilen Baş
bakanımız, lzmir ve Ankara 
vapurlannda ve Birincilcor-

Her çocalı mekteb bulacaktır. Eaki kol
lejde yeni bir mekteb kuruluyor 

Cıımlııırigetin geni bir eseri halinde açılacak olan 
eski Amerilcan kolle}l binası 

Ciirılarteei gfiııfl Anbradan Şchrimisde, yeniden MJ1maı1 
....... el ı. L!1: B kararlaıbrılan ortamelr.tebler için. e g • araarif Ve..W • b 

4qt~-. dGıı ve evelki gön biri Faikeışadalr.i ea~ me~r:-. d: 
.3 :.. • mekteb işleri üzerin• natıDJD arun berin e, een 
09 1 d ................. .1.1r; --L' maar. lıklar. 7a

11
• 

'D ilaL-t al kt b nın·,a ı'Lı' ortamekteb bınau ml8 = ere bulonmuı, alakadar· .._. .. .,........- ..... 

- mıı ve ortame e u • iki 
lal~-- llyıki]e kartılanmuım, muvafık gördlmOıtlr. Diiıı her 

llleben1n açıkta kalmamaa· yeri de pdea geçire• Vekil, gele-
itbı ıa:....;_ _u • --L eene ikmal edilmek lnre ba •-.ittir. -.ıgelea eminen \;C& 

yerlenle derhal inl8ata baflanmaaını 
eab-!!~ffet Arıkan, nHAr gilnil emreylemiıtir. Şimdilik mevcud 

.... _, _ he abe r- binalardan üılifad• eclilerek yahu• 
Fub Ctt1 r rinde Tali B. ilk aınıflı bir ortaınkteb açıbaa11 
mldftrl B ı:_. 0 rtatedriut umum · .._,il HalL.. 'f ve açıkta kalan talebenin bu aene 
mld•- • ı..ı... aı, maan . &--'-"• 

I&&" e ..... 8. .. __ & bu mektebe devam etmeu WM'ı. 
D-'-ban. •-..ı• ,.....afa Rahmi 
~- ~--..-.. lf'ettitleri oldup edilmiftir. 
...-.c • ..a1 • DGn bir muharririaıisi bbal 
lll""Ltebi b' ,. .. lalft yeni köy An 

'il& ID&aıaı •• k be • d eden Maarif Vekili B. Saffet • 

r 
T6rk-Alman ti-
aret anlaşmas ---·----
Dtln ıabah imza. 
landı, teıirleri de 

g6ziiktii. •• 
Hilkdmelimim mflmeuilleri ile 

Almıan hilkdmeti mflm ... illori ara· 
nada cereyan eden '1'6rk·Alman 
ticaret ve kliring aolaımuı mi· 

ıakerelerioin, mfisbet bir eekilde 
neticelendiği "Ye anlaımanıu diln 
ubah imulandıgı phrimizdeki 
alikadarlara bildirilmiftir. 

Bentls nemi mabmata bu 
bueaata bir mal4mat gelmemiı 
olmakla beraber, gerek do&rudan 
doğruya Almanyadan ve gerekee 
İıtanbuldan Ulccarlara gelen tel· 
graflarda anlaımamn imza edil· 
dilini bt'I olarak bildirilmek· 
tedir. 

Da baber, ihracatçılar arann· 
ela mluid intibalar nyandırmıf, 
piyau a..rinde de &eairiııi göa
termiıtir. Din 6ileclen 10nra bor· 
...ı. da, ldm, incir ve diler 

mabıullerimb Oserinden hararetli 
ubf)ar olmo1t fiatlerde ctls'I bir 
tenf dl bydedilmiıtir. Satqlarm 
bogflil daha siyadeletectAit fiat· 
!erde de yti.aelmeler olacağı tah· 
min edilmektedir. !hracatçılann 
ploke paralanma tediyeti husu· 
ıonda Cumbariyet Merkes Banka· 
1111a bugCln merkesden emir gel· 
meli beklenmektedir. 

dond,a bulunan kesif bir halk Hor babayigitia kolay kolay bapramıyac81J, her itçiııba kolaylakla 
yığmı tarafından: tahammal edemiyecepıi ve her mG.nenerin, hakkından gelemi eceli 

Y 1 bu, nimeti gayet kıt ve bam olan meslek; nedeme buılannm ~ d 
- aşa nönü, varoll Ava· bo • • B ç e euna gıtmıyor. il h0ta gitmeme keyf iyeli bisim :-ı- ebemm.i7e•ti-

zeJeri iJe selamlanmıştır. Baş- ha k da kı ~ -
bakan iltifatla mukabele etmiş tta aerre a r ymete detmes bir eey ise de onu tapyaaluua ailmiyet 

ve haleti ruhiyeaiDi tebarüz ettirmesi itibarile de aynca bir tetkik m V• 

- Sona 5 inci sahi/ede - zuu olabilir. _ Sonu 2 inci sahifede e 

---------------~~~~--11111---------iiiii.ii.imi.mm;;..;;. 
Hava şenlikleri çok güzel 

ve zevkli geçmiştir 
Gençlerimizin gökyii:zündeki muvaff akıyetleri ye
ni havacılığımızın parlak istikbalini göateriyordu 

Havacılık haf tasının eon gilnü 
milnaaebetile pa:aar giioü ıehrimiz. 

de büyük. bava pnlikleri yapılmıt 
ve bu oenliklere Jstaubuldan gelen 

Tdrkkuıu f iloeu ile Törkkuıu ôğ· 
retmen ve ilyeleri de iıtirak etmiı· 
lerdir. 

Pezar giiuO İsmir halkı ea~ah· 
leyia erkenden sokaklara dökül· 
müı, - otobüslerle Halkapınar mey· 
damna taıınmağa baılamııtı. Ve 
kıea bii'.' zamKnda meydanda on 
binlerce kiıi toplanmqb. 

Meruimde vali B. Falı Gii· 
leç, Mlatahkem MeYki Komutanı 

General Rasim Aktuğ, birçok la· 

nınmq zevat, gaeteciler, ıabaylar 
daha birçok seTat huır bulma
moılardır. 

Saat tam dokuzda Gaziemir 
tayyare meydanından havalanan 
bet tay7areden mOrekkeb TGrkka· 
ıu f iloıu, Halkapınar alanı herine 
gelmif, halkı .. ı&mlamıı ve hava· 
cıbğın ehemmiyetini bebarilz etti· 

Yilzbap B. Zekinin komanda· 
mıda balqnaa ba f i1odaki ta"•• 

Paraşüt w plinörciilerimiz 

G. Rasim, taggare cemigeti 
rniitliirinden izaluıt alıgor 
lft mektebinde bu oene den gör· 
mdf ve diploma almıı olan Bn. 
Naciye Toroı ile B. Nevruz Ergök, 
Abdullah KuacaoTa, Şefik ve 
Kork.ad idare ediyorlardı. 

limladıktau aonra Guiemir tayya· 
re meydanma inmittir. 

- Sona 5 ici sahi/ede _ 
-------

Nurenberg kongreai 
bugün açılıyor 
Nuremberg, 6 (Radyo) _ Al· 

man naayonal sosyalistlerinin tene• 
lik kongresi yann (bugdn) açıla. 
caktır. Bu mdnaeebetle ~uremb erg, 
Alman bayraklarile baıtanbata do· 
naDIDlfbr. 

N uremberge kısa falllalaıla e• 
len trenler, bir yıpa Ulkı tal 
mutadır. fi• 

Öğleden aonra İtalya heyeti ve 
kongreye davet olaaaıı bası ecnebi 
heyetler de buraya gelmiflerdir. 

Alman baıyonal IOlfalüıt erk&. 
mndan B. St.ruer, bagan bir köp-
rihıG.n açdma törenini Yapllllf •e 
bu mlnaııebetle ftrdigi bir e&ylnde: 

- Yahudileri ortada kaldır. 
madıkça inkılAbımıs ıaawa1aam 
yacaktır. Demiftir. 

19 

hflylk çif tliti ... te .. kan, ~ aetkikWi .. k67 

...... Pflrmlttir~ buıi-b~ - ,._ 4 - -""* - 1 

ren beyannameler atmııtır. 

"----------"' nled Ttrkkat•ma Aalran motk· 

Dabl kamand olan bu ta"a· 
reler, tehri baıtanbata dolqmıı, 
her • tarafa beyannameler atmıe, 
tekrar Halkapınar alanı Cberine 
gelerek balkı blr ken daba ... 

B. 8i~er, uat 16 da Nure1a. 
berge gelmıı ve bflyü: tezahmda 
karplanmııtır. B. Bitler IQI 18 de 
belediye daiıetini si)'aret •taıifdr. 
Bu emacta. haum km .. 1er çaa 
çalmakta icli. 

, 



• 
iş görmiyen ilim yerine 

iş gören cehalet -------

Şemsiye yaaat)ll 
Amerikada Detruot ş~bri 

erkanı şehir halkının şemsiye 

taşımalarmı yasak etmiştir. 

Bunun sebebi gerek güneş ve 
gerek yatmur hasebile açılan 
şemsiyelerin yolların emniye
tini ihlal etmesidir. Belediye 
istatistikleri, şemsiye kullanı
lan günlerde kazaların iki misli 
arttığın. göstermiştir. 

Barib bir mUaabakal 
lngiliz plajlarında garib bir 

müsabaka açılmıştır; bu, plaj 
kadmları arasında kocasınm 
cebinden en kısa bir zamanda 
bir aşk mektubu aramak ve 
almak müsabakasıdır. 

Kadınların kısmı azamı bu 
hususta cidden büyük bir sü
rat ve ustahk göstermişlerdir. 
Fakat birinciliği 18 yaşında 
bir kadın elde etmiştir ki bu 
hakikaten hayreti mucib ol· 
muştur. Bu kadıncağız, acaba 
ördek yavrusunun doğar doğ· 
maz yüzmek bildiği gibi koca 
cebinden mektub aşırmak sa
nabm annesinin karnında mı 
öğrenmiştir?. 

Denizlerin fenerleri! 
lngiliz bahriye lordluğunun 

neşrettiti bir istatistiğe göre 
gemil~re gece rehberliği.,,yap
mak üzere tam 30,000 fener 
hali faaliyettedir. 

Lisan meselesi! 
En son tedkiklere göre arz 

üzerinde tam 2796 dil vardır. 
Bunu bildiren mehafile göre, 
en fazla konuşulan dil lngi
lizcedir; ikinci derecede ko· 
nuşulan dil Vedalann dilidir. 
Bundan sonra Çince, daha 
sonra Rusca ve Fransızca gel
mektedir. Ôlü diller ancak 
4000 kişi tarafından görüşül
mektedir. 

PllJ m Uaabakaaı 
En müsait ve güzel plijla

nn hangi denizlerde olduğu 
nihayet anlaşılmııtır: Bir Ame
rikalı mütehaasısm yaptıA'ı ted
kikata göre en güzel plaj San 
Fransisko aahillerindedir. ikin· 
ci derecede plajlar Karadeniz 
sahillerinde ve üçüncü dere
ced~ plajlar da Şimal deni· 
zinde imitl 

Bu adamcajızın bizim şirin 
Akdeniz plijlarmı ıörmediti 
aaubakkaktırl 

En az maaşh Amiral! 
Manşta, küçük Man adası

nın bir Amiralı, bir de Vis 
Amiralı vardır. Halbuki bir tek 
bahriye neferi yoktur. 

Evet, Man adasında 500 
Frank maaşlı bir Amiral, 300 
Frank maaşlı bir de Vis Ami
ral vardır. Ve bu Airallıklar 

fahri birer unvan değildir. 
Adanın halkı balıkçıdır; 

bunlar arasında intizamı mu· 
hafaza için bu Amirallıklar 
ihdas edilmiş ve Amirallar 
her türlü balıkçılık ihtilaflarını 
halletmektedirler. Yani işin 
kısası ve sözün doğrusu şudur: 
Bizim esnaf değnekçilerine bu 
adada Amiral ve Vis Amiral 
unvam verilmiştir. 

Baroda faydalı bir 
konferans 

Yeni faaliyet devresine gi· 
ren Baroda bugün istifadeli 
bir konferans vardır. 

lzmirde bulunan üniversite 
döçentlerinden ve Sümerbank 
hukuk müşaviri doktor Münip 
Hayri Ürküplü saat on altı 
buçukta Baro salonunda aile 
hukukunun en esaslı mevzu-
larından birini teşkil eden 
nişanlanma bahsini mukaye
seli mevzuata ve mahkeme 
içtihadlarına göre teşrih ede
cektir. Bu mühim ve herkesi 
alakadar eden konferansı bü-
tün vatandaşlar serbest olarak 
takib eyliyebileceklerdir. 

Dünkü yangın 
Dün öğleden sonra Gözte

pede Danişbey sokağında 
komusyoncu B. Sadıkın 21 nu· 
maralı evinde yangın çıkmış
tır. Yangın, bacada toplanan 
kurumların ateş almasından 
çıkmıtt derhal vak'a mahalline 
yetişen itfaiye, ateıin çatıya 
sirayetine meydan b11akmadan 
yanımı söndürmüştür. 

Ortamekteplerde 
imtihanlar •• 

Ortrmekteplerle Sanatlar 
mektebinde ikmal imtihanları
na dün başlanmııtır. Bugün 
de Liselerde ikmal imtihanla· 
nna baılanacak ve 20 Eylwe 
kadar imtihanların 10nu alına· 
çaktır, 

ANADOLU, '1 E,W931 

Bin lirayı nasıl 
aşırdılar? 

Yankesici meydan
da yok! 

Pazar günü, Aydın - İzmir 
treninde mühim bir yankesi
cilik vak' ası olmuş, Cemil 
namında bir gencin ceketini 
jiletle kesen bir yankesici, 
icinde 1000 lira bulunan bir 
cüzdam aşırarak kaçmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Aydından bir iş için İzmire 

gelmek üzere trene binen Ce
mil, Kızılçullu yakininde kom
partımandan dışarı çıkmış, bir 
müddet sonra tekrar içeri gir
diği zaman ceketinin sağ ta
rafının iki parça olduğunu 
görmüştür. Derhal elini cebine 
atan Cemil, içinde bin lira 
bulunan cüzdanının yerinde 
yeller estiğini fareketmiş ve 
derhal feryadı basarak vagon
.farda bulunan polis memurunu 
hadiseden haberdar etmiştir. 
Meçhul yankesici, zabıtaca 
aranmaktadır. 

B. Yunus Nadi 

B. Abidin Ôzmen 
Pazar günü lzmir vapurile 

lstanbuldan şehrimize gelen 
Birinci Umumi Müfettiş Bay 
Abidin Ôzmen, fuarı ve şeh· 
rin muhtelif yerlerini gezdik
ten sonra dün ayni vapurla 
f stanbula hareket etmiş, va
purda birçok dostları tarafın
dan uğurlanmıştır. B. Abidin 
Ôzmen, Diyarbekir havalisin· 
de yaptığı muhtelif icraat ve 
halkın vaziyeti hakkında va
purda gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur: 

- Eskidenberi çok sevdi
ğim lzmire bu defaki gelişim, 
İzmir Enternasyonal funrım 
görmek içindir. Fuarı, hakika
ten çok güzel bir eser olarak 
gördüm. Her husus şayam 

Halk müreffehtir, emniyet ve 
asayiş içinde çalışıyor. Mahsul 
iyidir ve satacak yer bulmak
tadır. imar işleri de her yerde 
göze çarpacak surette ilerle
mektedir. 

Muharririmizin: 
- Yeni imar programları

nızda neler vardır? 
Sualine karşı umumi mü

fettiş: 
- Bu sualinize vereceğim 

cevab, yukarıdadır. Biz, yeni 
programlardan ve yapılacak 
işlerden ziyade yapılan işler
den bahsetmek isteriz. Kültür 
işlerine gelince, büyük kasa· 
balarda ve nahiye merkezle
rine vanncıya kadar her yerde 
ilkokullar vardır. Busene Kül
tür Bakanlığı, köy eğitmen 
kurslarından yetişecek eğit
menlerden bölgemiz için de 
hisse ayıracaktır. 

Bay Abidin Ôzmen, lstan
bul ve Bursada on beş gün 
kadar kalarak Diyarbekire 
gidect!ktir. 

Fuarı ziyaret edenler 
gittikçe artıyor 

lıaretler: 
- Baıı 1 inei •alıi/ede -

Evelki gün de, sayın Baş
bakanan peşisıra fuarı gezmek 
üzere daha ilk adımımw atar· 
ken kar11mıza dikildiler ve on 
Türk gazeteıini temıil eden 
beş meslek adamı, kolkola 
girilerek tesis olunmut bir kor· 
don haricine fırlatıldı ve kapı· 
lar yüzümüze kapatıldı. 

Bizim şabıalarımızın yizine 
değil, dola11aile temsil ettiği· 
miz mesletin ve onun akuın· 
da durup ondan çok feyler, 
hizmetler bekliyen ballan, umu
mi efkarın yüzüne kapatıldı. 

Hatta: 
- Bunlan ıuıturunuz, uzak. 

laştırınızl 

Emirleri verildi. Neye hay
ret ediyorsunuz?. Söyledi~le
rimiz birer hakikattir. Bu hi
dise lzmir şehrinde vulcubul
muftur. Tarihi 5 EylQldür bu
nun.. Bunu yapan lzmir polis 
müdürüdür, kovulanlar da ıa· 
zetecilerdir; lzmir ve 1ıtanbu· 
lun on gazetesini temsil eden 
meslektaşlar .. 

Bu hidiRden biıaz amıa 
da bir başka paviyoada rene 
zabıta memarlan, Anadolu 
Aiansınıa bir memurunu kol· 
lanadan tutup atm11lardır. 

Bu misli az bulunur taheaer 
hataların altında, dilimizi yu· 
tup boynumuzu bükecek de
ğildik ve değiliz şüphesiz. 

Mesleki hayaiyetimizi müda
faa ederken ayni zamaada, 
dili ve tercümanı buland+a· 
muz halka vaki hürmetsizlite 
de karşılık vermiı oluyoruz. 

Hadise dakikasında, Büyük 
Başbakanın huzurunu düşüne
rek sul8n gazeteciler, işte bu 
sütunlarda konuıuyorlar. Sus· 
mak mı, neden, niçin?. Bu 
memleket sükut memleketi de
ğildir. Bu memlekette hürriyet 
vardır, matbuat vardır. Bu 
memleketi yapanlar ve yara
tanlar, bizim gibi cemiyetin 
fikir bölümünde yer alm11 fe
dakar unsurları hiçbir zaman 
sükuta davet etmemiılerdir. 

Bilakis, Türk inkılabının halk 

A ., t b • J d~ L aramna inm•İ, ~,.ı.uı, Jaalkgus osun on eşıncıen un a"fd• ta içtimai, milli ve ıiyaıi bir 

ma kadar 74,328 ki•i geldi terbiyenin teeuüsü bel8bına, 
T bize düşünüp yazmatı telkin 

Enternasyonal lzmir Fuarı, j mühendis B. Moranlının riya etmişlerdir. Biz, böyle bir 
dün açıldığı gündenberi gö· set ettiA'i seyyah kafilesi, akta- gıda ile yetiştik, biz böyle 
rülmemiş derecede kalabahk şama kadar ıehri, müzeleri ve bir atmoıfer içinde buluag. 
olmuştur. Daha sabalan baş· fuan gezmişler ve gece ayni yoruz. 
lıyan ziyaretçi akım, akşama vapurla yollarına devam et· Kalemlerimizin 8C ••• dal· 

Cumhuriyet gazetesi sahibi doğru artmış ve gece yarısına mişlerdir. Ağustosun on betin· planan bu ati lairriyet biay· 
ve başmuharriri, Muğla Say- kadar devam etmiştir.Bir gün· den bugüne kadar lzmire ge· ratuıı, Dnle)'e ~ 
lavı Bay Yunus Nadi Pazar de fuarı gezenler 30,425 kişiyi tenlerin sayısı 74,328 dir. lzmir Emniyet miidiriain ila-
günü lzmir vapurile şehrimize bulmuştur.Dünkü ziyaretçilerle 9 Eylül kurtuluş bayramı reketini, böyle bir ~n 
gelmiştir. Bay Yunus Nadi, beraber şimdiye kadar fuarı m raaiminde hazır bulunmak merkezinde ....... - laa· 
Manisa havalisinde de bir tet- gezenler 306, 171 kişiye halik " e b .. I d .d pek · b"qeyd' ı ___ . L- liJetl 
k k h k 1 t uzeıe ugun er e yem en zan ı ır. amir ••• ~ i, i seya ati yapaca tır. o muş ur. . . . . 'I 

k h ı ği bıldınl- izzetinefiali, münewer, Uk· Fuar münasebetile yurdun ço seyya ge ece 
B. Halid Onaran dört bucağından ve hariçten mektedir. Seyyahlara, oteller· kında ve da,,...nda h11

•• 

Burdur ~aylavı hemşehri- şehrimize hergün binlerce sey· de yer temin edilmekte, ken- olan bir memW.t kötaidir, 
· H l'd o d 1 ve lzmir pnteleri• biıle :•ir mız a ı naran ün zmir yalı gelmektedir. Pazar günü dilerine memurlar tarafından muhitin ifadelidirler . ....... 

vapurile lstanbula gitmiştir. lstanbuldan gelen İzmir vapu· pansiyonlar tavsiye edilmek- h ı_ __ ..__._ .&...&11 _. eqey ................. •id qla 
Saylavımızın oğlu Mekin Ona· runda bir çok kimseler yer tedir. ölçülür. 
ranın Seyhan Saylavı Hilmi bulamadıkları için lstanbulda Türk matbuabna yapslan bu 
Oranın kerimeleri Güzinle ev- kalmışlardır. Dün limanımız- Gardenparti •tatmayı, bu sütunlarda teea· 
lenme törenleri yakında İstan- dan geçen ltalyan Brioni va- Bu akşam Fuar gazinosunda aürle kaydederken bu ... taf-
bulda yapılacakbr. Şimdiden purile de yetmiş beş İtalyan Kızılay menfaatine bir garden· maya göz yuman mahalli .. . 
her iki tarafa saadetler dileriz. seyyah gelmiştir . Tiryesteli parti verilecektir. · kamat vana teeuiirlerimizin on• 

··-·-·-·-·-·-·-·-··-·-ızmırni;;;-·-Mlijde-·--·---·-·-·----- :ı: =~=im· .a,le-

ANADOW 

FUAR GAZiNOSUNDA Birtar-ila_pr_oleaar• 
ıeldi 

Bu•• yu·· k Varyete Viyana1ı tarih profeıörü e. 
Kari Şaltı şehrimize relmit 
ve Belediye mümeuilleri tara• 
hndan kaqılanamk ıehir ote
line misafir edilmiftir. Tarih 
profeıörfi, lzmir ve havalilin· 
deki eski eserler üzerinde t~ 
ldkat 11J*llcbr, 

Peşteden getlrtllen artistlerin nefis numaraları • Macar köpeklerinln hay
rete şay• marifetleri • dünya bisiklet şampiyonunun akılları durdu· 

racak cambazhkları. 

Bütün >6anları g6rmek i in Fuar gcaino•una ko naz/ 
• 
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ispanya ihtilalcileri Japonya, lngiliz . Maarif V -• notasına cevap verdı. 
Gıhon yolunda Paris, 6 (Radyo> - Tok- beyanata 

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

24 saatte 5 bin esir, hücum ara-
bala_rı ve mitralyözler almışlar 

lspangol asileri 

----------- Satander, 6 ( Radyo ) -
Amerika Son haberlere göre, ihtilal· 

Frankoyu tanımıyor .. 
Montevideo, 6 (Radyo) -

Bolivya hükumeti Uroguvayın 
notasına cevaben F ranko hü
kumetini tanıyacağını bildir· 
miştir. 

Meksika hükumeti bu hu· 
susta cenubi Amerika hüku· 
metlerine iştirak etmemek· 
tedir. 

Vaşington, 6 {Radyo) -
Hariciye müsteşarı 8. Kordel 
Hull, Uroguvay hükumetinin 
nota.sına cevap olarak, bu tek· 
lifi hüsnü telakki etmekle be-
raber Amerika bükümet\nin 
birçok siyasi sebepler dolayı· 

sile General Frankoyu tanıya
cağını bildirmiştir. 

Rus vapuru 
Çanakkalede demirledi 
lıtanbul, 6 (Hususi)- Toş

kent adında bir Sovyet gemisi, 
Akdeniz limanlarına gitmek 
üzere bugün Çanaldraleden 
dışara çıkmış, fakat az bir 
müddet sonra geri dönerek 
Çanakkale önünde demirle· 
miştir. Vapur süvarisi, meçhul 
tahtelbahir tarafından torpil· 
lenmekten korktuğunu söyle-
miıtir. 

Haydutlar 
Dört relainegi serlHtn 

bırakmışlar 
Pekin, 6 (A.A.) - Güvette 

Papaz mektebine taanuz et· 
miş olan haydutlar dört rehi· 
neyi serbest bırakmışlardır. 
Bunlar kendilerine iyi mua· 
mele edilmiş olduğunu söyle· 
mişlerdir. 

Henüz haydutların elinde 
bulunan diğer altı rehinenin 
de yakında serbest bırakıla· 
caklan ümid edilmektedir. 

ciler ileri harekata devam 
ediyorlar. 

iki kıt'a, Gikon üzerine 
yürümektedir. 

Son 24 saat içinde 5000 
esir, 21 hücum arabası, 400 , 
mitralyöz ve pekçok mühim· 
mat, ihtilalcilerin eline düş· 
müştür. 

Paris, 6 (Radyo) - Bayon 
limanında 61 lspanyol hüku· 
met vapurile binlerce Milliyet· 
çi bulunmaktadır. 

MiJliyetçiler, denizaltı gemi· 
lerinin taarruzlanndan korka· 
rak bir tarafa gidememekte
dirler. 

Madrid, 6 (Radyo) - Tek 
cephe ve tek kumanda teıkili 
hakkındaki karardan sonra Ge· 
neral Miyaha; umum milisler 
kumandanı tayin edilmiştir. 

General Poza; Aragon cep· 
besinde yapılan taarruzda 
muvaffakıyetsizlik gösterdiğin
den vazifesinden azledilmiş ve 
yerine General Eskoyar tayin 
edilmiştir. 

Ambargoyu 
kaldırdılar 

Amsterdım, 6 (Radyo) -
lspanyol Askomcndi vapuru 
üzerindeki ambargo kaldırıl· 
mıştır. Bu vapur, altın hamu
leaile beraber Bilbaoya hare· 
ket etmiştir. 

Kemal vapuru kara. 
ya oturdu 

lstanbul, 6 { Hususi ) -
Kemal vapuru Geliboludan 
gelirken karaya oturmuştur. 
Tahlisiye idaresinin gemileri, 
iki saat uğraştıktan sonra 
Kemal vapurunu yüzdürmüş· 
lerdir. . , ..................................... ... 1 Gizli Cihangir 

-51 -
-Pek ili, kendime mahsus 

telsizle t~ebbüslerde bulu· 
nacağım. Ta ki .. 

- Bir takım hadiseler çık· 
masından mı korkuyorsunuz 
yoksa? 

- Hayır .. Hiçbir şey tah· 
min etmiyorum. Yalnız Bori· 
sin benim verdiğim işaretleri 
alacağını umuyorum. Bundan 
sonra benimle irtibat tutarsa 
bilmem .. 

- Azizim profesör, bu 
ipretleri hemen vermiye baş· 
hyamaz m11ınız?.• 

Müteveafa Marsla birlikte 
vü cude getirditimiz vasıtayı 

kullanacağım. 

- Bana neticeyi süratle 
bildireceksiniz, dej'il mi? 

- Elden gelen her yardımı 
yapacağıma emin olunuz. 

- Çok teşekkür ederim 
profesörüm. Bu iyiliğinizi hiç 
unutmıyacağıml 

• • • 
Profesör Roz, Lidyanın 

evinden çıktığı vakit bir sar· 
hoş gibi idi. Ne olduğunu, 
ne yapacağını tayin edemi
yordu. Fakat sarahatle anla
dığı bir nokta vardı. Bu garib 
tabiatli kadının rica ve arzu. 
ıuna hizmet etmek. 

yodan bildiriliyor: 

Japon hükumeti, İngiliz no· 
tasına bugün cevap vermiştir. 
Notanın m•ıhteviyatı gizli tu· 
tulmakta ise de, muvakkat bir 
cevap mahiyetinde ve menfi 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Japonya Hariciye Nazırı, 
lngiJiz sefirinin yaralanması 
hadisesi ve nota meselesine 
temas eden beyanatında: 

11
- İngiltere sefirinin oto

mobilinin Japon tayyarecileri 
tarafından ateşe tutuldutu is
pat edilmedikçe, biz bunu 
kabul edemeyiz." 

Demiştir. 

B. Muııolini 
Faşistlere neler a6ylemiş 

Roma, 6 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Romada toplanmış olan 
otuz bin genç B. Mussolininin 
huzurunda askeri talimler yap· 
rriışlardır. 

Duçe kendilerine hitaben 
ezcümle şunlan söylemiştir: 

Sizler her faşistin ve her 
şeyin fevkinde arzetmesi Ji
zımgelen imtiyaza, yü&caek §e· 

refe, silib taıımak imtiyaz ve 
şerefine liyik oldutunuzu is· 
bat ettiniz. lmparotorluğun ve 
fqiımin sizin satlam kolları· 
nıza, sizin çetin sebabnıza ve 
pervasız kalblerinize gfiv~ne
bilecetine eminim. 

B. Blum 
Bir a6yfevlnde ne diyot-? 

Velizy, 6 (A.A.) - Soıya· 
liıtlerin bir nümayiıi el1lllsında 
bir nutuk ıövliyen B. Blum, 
her ıeyi lspanyol ibtiliflarımn · 
tahdidi zaruretine tabi kal
maktan ibaret olaa ve bir 1e

neden beri takib edilmekte 
olan siyasetin haklı oldutun· 
dan babıetmiftir. 

B. Blum, halihazırda Akde· 
nizdeki vaziyetin ne muhik ne 
de müsamahaıı kabil gösteri· 
lemiyeceğini ve bu vaziyetin 
hükumeti büyük mes'uliyetlerle 
her zamankinden çok daha 
ıtır vazifeler karııımda bu
lundurmakta olduğunu ilive 
etmiştir. 

Erzurum farklları 

Erzurum, 6 (A.A.) - Ri· 
yascticumbur orkeıtruı tef· 

lerinden B. Hasan F eritle bes· 
tekir 8. Necil Kazım ve ar· 
kadaşlara Erzurum ve civar 
balkanın şarkı ve seslerini tes· 
bit etmek üzere buraya gel· 
mişlerdir. 

Misafirler Erzurum Halk· 
evi namına bir heyet tarafın· 
dan kaşılanmışbr . 

Profesör Roz, hususi dai· 
resinde, müteveffa general 
Manla birlikte meçhul kud· 
rete aid mevceleri elde etmek 
üzere yaptıktan huıuıi aletin 
bulunduğu kısma girdi. Bu 
alet şimdiye kadar kat'i neti· 
celer vermemişti. Fakat bugün 
Lidyanın ricasile kuvvet bulan 
bir ümidi vardı. Bu ümidle, 
alet başında çalıımıya baıladı 
ve mütemadiyen: 

- Boris... Boriı.. Nere· 
desin? 

Diye işaretler vermefe de· 
vam etti. Fakat meçhul kuv
vetten bir cevab almıya mu· 
vaffak olamadı. 

Neticeyi Lidyaya bildirdi. 
Lidya müteessir olmakla be· 
raber tecrübede beraber bu· 
lunmak arzuıunu ıöıterdi. 

Profesörün huıuıi libora· 

- 8aıı 1 inci sahifede -
muallim mektebleri hakkında ıu 

beyeoatta blihm•uııur: 

llkokôllann öğretmen ihti· 
yacı: 

Öğretmen ihtiyacını tesbit 
ederken okutmak mecburiye· 
tinde olduj'umuz çocukların 

nerelerde bulunduklannı aÜ· 

şünmek lizımdır. Şehir ve ka· 
sahalarımızda okutulması li· 
zım 130-lSO bin çocuk var· 
dar. Bur.a mukabil köylerde 
okutulması gereken çocuk sa· 
yısı bir milyonu bulmaktadır. 
Bu rakamlar ilkokullara öğret· 
men meselesınde bizi en açık 
bir şekilde aydmlatan bir 
tablo göstermektedir. Nüfus· 
ları 400 den fazla olan köyle
rimizle şehir ve kasabalanmız 
için bugün çah,makta olan· 
lardan başka 12,000 öğret· 
mene dalıa ihtiyaç vardır. 

Bu sebeble bir tanftan 
mevcud ötretmen okulları 
devam ettirilirken diter taraf. 
tan da ileride köylerde çalı
şacak yeni tip öğretmenler 
yetiştirmek için tedbirler al· 
maktayaz. işte bu mabadla 
ders yılı başından itibaren 
lzmir civuında Kızılçullucla, 
Eskişehir civannda Çifteler 
çiftliğinde ilci ötretmen okulu 
daha eçacaktır. 

Bu okullara Eskişehire ve iz. 
mire civar illerden üç ili beş 
ıınıflı köy okullarını bitirmiş 
satlam, müsteid ve zeki köy 
çocukları alınacaktır. Bu yeni 
müesseselerde ayni zamanda 
köy hayatında lüzumlu bilgi· 
lerle ziraat derslerine ve işle· 
rine önem verilecektir. Bu 
okallatda yetiıtirilecek çocuk· 
larden en müsteidleri orta· 
okul sınıflannı bitirdikten son· 
ra liıelere, dıterleri de bu 
okullann ötretmen okulu kıs· 
mına devam edeceklerdir. Ge
ne bu maeHeselerde köy in• 
şaatçılığı, köy demirciliği ve 
tamirciliti, köy kooperatifçiliA'i 
ve kitipliti ıubeleri buluna
cakbr. Bu suretle köy bayatı· 
nm inkifllfı için ıereken en 
mühim unsurlar yetiıtirilmiş 
olacaktır. 

lzmirdeki Kızılçullu oku· 
lunda ayni zamanda bir de 
etitmen kursu• açılacaktır. Bu 
kursta da memleketin diler 
yerlerinde faaliyette bulunan 
kurslarda olduğu gibi nüfus· 
ları öj'retmen gönderilmesine 
elverişli olmıyan köylerimiz 
için köy eğitmenleri yetiftiri· 
lecektir. 

/llcolcıılları bit;,ip Oria
olc•llara ba,.,.,aeak tal.ile 
meselesi: 

tuvan Lama yakınanda idi. 
Profesör6n çok ehe111tniyet 
verditi makinesi de hususi 
bir odada bulunuyordu. Lid-
yaya: 

- Bu makine, belki Boriıin 
elde ettiği harikalar yanında 
bir hiçtir. Fakat mevcud tel
sizlerin de en mükemıaefidir. 

Dedi. 
Lidya, zeki ve bilfili bir 

kadındı. Aleti hayret ve tak· 
dirle tetkik etti: 

- Sizi tebrik ederim. Ej'er 
bu alet bana iıtediğim biz· 
meti görürse, çok memnun 
olacağım. 

Dedi. 
- Görüyorum ki meçhul 

kuvvetle buluşmak hususunda 
çok acele ediyorsunuz. 

Profeıörün sesinde bir b&1· 
kahk peyda olmuıtu. Lidya 

Memleketin her tarafında 
okullarımızın talebe sayısı se
vinilecek bir tekilde .mıak· 
tadır. Memleketin birçok yer· 
lerinde bilhassa okul binası 
yaptırmak husuıunda balkı· 
mızda iftihara değer kuvvetli 
bir hareket kendini göster· 
mektedir. Turgutlu, Nazilli, 
Divrilc ve Atrı gibi yerlel'de 
yeni binalar sayan halkımızın 
himmetile yapılmış ve yapıl· 
maktadır. Bakanlık bu okul· 
lara başvuran talebeyi okuta· 
bilmek için Ortaokullara öğ
retmen yetiştirmek hususunda 
tedbirler almış ve almaktadır. 
Bu tedbirler sayesinde Anka
radaki Gazi Enstitüsünden bu 
yıldan itibaren senede 200-250 
Ortaokul öğretmeni almata 
başlıyoruz. Bu yeni elemanlar 
bilhassa okul binası yaptırmıı 
olan şehirlerin öğretmen ihti· 
yacını karıılamata çahşacat1z. 

lzmirde Ortaokul ihtiyacına 
gelince; burada ilkokullarda 
mecburi tahsil ya ımdaki ço
cukların % 80 ni okutulmak· 
.tadır. Bittabi bunlar Ortaokula 
bapuracaktır. işte lzmirde ba 
ihtiyacı karıılamık üzere ilk
okulların ve balkın en kalaba
lık bulundutu Eşrefpap ve 
Tilkilik semtlerinde iki Orta· 
okul vaptırmai' düıünüyotôz. 
Bu binalar bitinceye kadar 
mevcut ve bulabilditimiz bina· 
larda ihtiyaca göre çifte ted
ri•t yaptırmak ıuretne Orta· 
okul ihtiyacını karfılamata 
uj'taıacatız. 

Okııl kitapları: 
ilk ve Ortaokullann ve Li· 

selerin kitab iıtetı1e Vekllet 
birçok meılektaşlan vazif elen· 
dirmiştir. ilkokullar için mü· 
sabakaya konan kitaplardan 
bazıları Devlet buımevinde 
bastırılmaktadır. Diter okul· 
lann kitapları da hazırlatıl
malctadır. Bu ders yılı için 
yetiştirilmesi zaruri olan ki· 
taplar vaktinde talebenin eline 
verilecektir. 

Yugoılaoya lıralının 
dofum yıldıSniJmiJ 

Belgrad, 6 {Radyo) - Yu· 
goılavya kralı S. M. ikinei 
Piyerin dotumunua 14 üncü yıl. 
dönümü, bugün bütün Y ugo• 
lavyada muuzam merasimle 
kutlulanmıttır. 

Belgradda kral sarayında 
muazzam merasim yapılmış, 

ötleden sonraki geçid reami 
çok parlak olmuflur. Bütün 
kiliselerde, kralm uzun ömürlü 
olması için ayinler vapılmlfbr. 
Şenlikler devam etmektedir. 

hayretle profetörün ıöalerillin 
içine ltakh, faltat pr~r bu 
defa gözlerini indirmedi: 

- Hlfyır, unchlmı• ~
ler yok .. 
D~i. 

- Evet, ben Viktoru cid
den çok severim. Hatırasını 
hiçbir zaman unutamıyacatım. 
Bunu iyi biliniz! 

Profesör, bu ıert sözler 
önilnde gözlerini indirdi ve: 

-Tecrübeye başlıyalım mı? 
Diye ıordu. 
- Lütfedersiniz. 
- Pek ili ıiz de kulakla· 

nnıza ıu ahizeleri takınız. 
Lidya başındaki tapkayı 

çıkardı; kıvırcık ve siyah saç· 
lan, sanki abanoıtan bir taç 
fibiydi. Profesörün verdiji 
ahizeyi kulaklanna takb. Pro-

in.,,. fı-~ 
8Un rftllhıılkMneJe d ..... 

edltdl 
lnebola fMi• m t ••lan· 

nm muhakemelerine dün şe~ 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
dcwam edilmiftir. Manaolar· 
dan 8. Mehmed Ali ve Rami 
kaptanlarla çarkçı Salim mah· 
kemede hazardilar, diler ••· 
nun 8. Halid gelmemişti. 
Mahkemece, maznun B. Ha
lidin gıyabında muhakemeye 
devam edilmesi kararlaıtınl· 
dıktan sonra lıtikbal vapuna 
Jostromusu B. Tahsinin şabid 
51fatile ifadesinin Riı:e Atır
ceza mahkemesince ahnması 
hakkında yazılan talimata 
henüz cevab gelmediği an'8-
şıldı ve tekid yazılmuma ka
rar verilerek muhakeme 4 Bi· 
rinciteşrine bırakıldı. 

Bir yanlı,lılr 
Edip Kemalin (Kanunlan· 

mız) adındaki kitabının altıncı 
cildinde yazılı kanunda bir 
erin Ramazan ayma aid ye'f mi 
pirinç istibblanın sehven (520) 
gram gösterildiji, halbuki U· 

lında bunun (2.SO) ,ram yazılı 
olduğu ve iıtilikaklann tesbi· 
tinde bu miktar üzerinden he
sab edilmesi Maliye Vekaletin· 
den bir tamimle şehrimizdeki 
alakadarlara bildirilmiŞtir. 

Bir inlildk 
40 amele enk• •ltında 

kaldı 
Sofya, 6 (Raciye) - Kömür 

madenleri ocapada bir bza 
netic~ olarak inhidam vulcua 
gelmip. 40 amele enbı al· 
tında kalmııtır. Bunlardıft 26 ıı 
diri olarak çıkanlmtı, iki ce· 
sed de buluomuttar. Diterle
rinin akıbetleri meçlauldir. 

Belpıll"8 61r lnld/ 
Belırad, 6 (Radyo)- Meb

uılardan eiki naztr Y anilin 
tevkif edildiji aöylenmektedir. 
Konkordatonun tudikinden· 
beri hükGmet aleyhinde çalıl*" 
Yanis, bir müddet evel fır· 
kadan da aynlmıt bulunu· 
yordti. 

Amiral Horti 
Muasolln'lyl de zl;atet 

etlecek"'lt·· 
Viyana, 6 (Radyo) - P• 

teden alman 96n hlbettere 
~. Aini,.l Hotti, B. Hitlei· 
le bir mil&bt yipeuk ve 
bundan, son,. B. MllilOlieİfi 
de ziyaret etleoeMir. 

B. De/ten,_ 
CenWNf• tk19cek 

Pefte, 6 (Radyo) - Ma· 
en Hariciye Nazın B. Delcmt
ya M1a1 iltm hilcümeti namı· 
na Cennreye aidecektir. Bay 
Dek.oya küçik itilif deYletleri 
murabhaılerile h•ıu.t 1UNtte 
temailarda balan8CKtar. 

fesör, genç kadının yaaında 
oturdu. Fakat profaörde 9(>k 
garib bir iNii v.rdı. Y amnda· 
ki harikulade güzel vücud, 
profe.öriin uabtaı boHJOrdu. 

Profeaörün d•••dannda 
yalfte1 bir ıeft91ik bm do
laşmıya başlamıştı. Hatböki 
profesör, bütün ıençHfini 
sadece ilim ve fenne feda et· 
mit bir adamdı. Bugün bu 
çolı giiıel, esrarenriz CMibeli 
kadm, prohtsörin be11litini 
yıkıp aeçiriyordal 

Kuvvetli ve manyatilt bir 
cazibe profesörü çekiyordu. 
Profaör itildi ve 1•119 kadı· 
nan tkel elini öptü. Pfofesör 
bu elin üıııerine itilmit bir 
halde kaldı ve Lidya da elini 
çekmedi. Bu vutyette bir 

- s.. v .. -
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Akdeniz konferansına on ~a~bakanımız, kendile-ı GARiB VAK'A::R, 

d ı • • k d k • rlnl ÇOk Seven lzmirlife- Bir lordun çeşidli 
ev et ıştıra e ece tır rin misafiri__bulunuyor Para~:~;::!:::faakıl 

- Başı 1 inci sahi/ede - nisa vilayetinde busene üzüm azlığınımı ifade eder, bilmi-

Ttoplantının esas gayesi, bita'Taf ların ve bilhassa 
alakadar devletlerin Akdenizdeki münakalô.tını 

temin için gayretlerini bir araya getirmektir ·-

ve beraberlerinde kendılerini mahsulünün az olmakla bera· yoruz. Fakat fngilizlerin şıma-
istikbal eden zevat bulunduğu ber iyi fiatlerle satıldığını rık bir lordu vardır; yahud 
halde Birincikordonda yürü- söylemiş: da bu Jordcağızın aklı biraz 

Y
erek Atatürk konagv ına kadar Ma · l } t 'fi kıttır. Bu lordun adı Edvar - nısa ı ar, eşrı "nizi 

gelmişlerdir. Geçtikleri yerde bekliyorlar. Demiştir. Başba- Montagüdür; lngiliz aristokrat 
vali B. Fazh Güleç ile bele- kanımız da imkan buldukları kadınları arasında geçirdiği 
diye reisi Dr. B. Behçet Uz takdirde geleceklerini vaid bu- hayat lordu hayattan bıktırmış Paris, 6 (Radyo) - Bugün 

Fransız ve lngiliz hükumetle· 
rinin gayreti ile on devlet 
Akdeniz konferansına iştiraki 
kabul etmişlerdir. 

ispanya hükumeti müşkiılat 
çıkmaması için konferansa iş· 
tirak etmiyecektir. Bu karar 
her iki ispanyada suitesir hu
sule getirmiştir. 

Almanya, Rusya, Romanya 
ve Bulgaristan da, Akdeniz 
devleti olmamakla beraber bu 
konferansa davet edilmişlerdir. 

Konferans, vaziyetin tezahür 
ve inkişafı için çalışacaktır. 

Roma mehafiline göre bu 
konferan!lın içtimaı, Fransanın 
istediği şekilde olmıyacaktır. 
Konferansa ademi müdahale 
komitesi kadrosu dahilindeki 
devletler davet edilmiştir. Bazı 
devletlerin daveti Romada 
manasız görülmektedir. 

Pelit Parisienm bir 
makalesi 

Paris, S (A.A.) - Akdeniz 
konferansı münasebetile Petit 
Parisien gazetesi yazayor: 

"İngiltere ile Fransa bugün 
Akdenizde sahili bulunan mem
leketlere ve Mısıra Milletler 
Cemiyetinin içtimaı devresi 
ile ayni zamanda fakat ondan 
müstakil olarak yapılacak bir 
diplomasi toplantısına iştirake 
davet için bugün müŞterek bir 
nota göndereceklerdir. 

Bidayette bu toplantıya iş· 
tirak edecek olanların daire· 
sini genişletmek ve Karade· 
nizd .! sahilleri bulunan mem· 
leketleri de davet etmek hu· 
susu derpiş edilmiş idi. Fa
kat lngilizler iştirak edecekle· 
rin mıktarı ne kadar az olur: 
ve müzakerenin mevzuu ne 
kadar iyi tecrid edilirse kon· 
ferans müzakeratmm müsbet 
ve ameli bir neticeye vasıl 
olması ihtimallerinin o derece 
artacağını beyan etmijlerdir. 

Maamafih ihtiyaç hası{ ol
duğu takdirde bilahare Sov· 
Yet Rusyanın müzakerata işti· 
rake davet edilmesi müm· 
kündür. 

lspanyollann da hazir bu· 
lunması hususu düşünülmüş· 
}~r. Fakat bu nokta üzerinde 
"at'i olarak durulmuştur. 

Toplantının esas gayesi, bita· 
rafların ve bilhassa alakadar· 
ların Akdenizdeki münakalat· 
larını temin hususundaki gay· 
r~tlerini bir araya getirmektir. 
Akid devletlerin harb gemi
leri korsanların taarruzlarına 
ınukavemet etmek ve tahtel· 
bahirleri kovmak ve bunlardan 
hukuku düvel ahkamına ievfiki 
hareket etmemiş veyahud aledi 
mutasavver mukavele ahka
ınını ihlal edenleri denizin 
dibine göndermek hususunda 
mütekabilen yardımda bulu· 
nacaklardır. 

Nihayet Akdeniz konferan
sında teklif edilecek olan 
pl~n kollektif emniyetin umu
mı prensiplerinden ve evelce 
taslağı vücud f .1 . b 
lunan Akd ~ ge_ mkmış • u· 

. enız mısa ı proıe· 

lerınden mülhem b l k 
tad 

u unma -
ır. 

Dün •kıam tam bir ihtilaf 

ile neticelenmiş olan Fransız· 
İngiliz görüşmeleri dolayısile 
konferansın müstakbel azala
rına gönderilecek olan davet
namede müzakerata hemen 
hafta nihayefinde konsey için 
Cenevrede bulunacaklar ve 

Akdeniz müzakerelerine işti
rak edebilecek bir vaziyette 
bulunacaklardır. n 

Roma, ~ (Radyo) - ltalya
nın. Akdenız konferansına işti· 
rakı kabul edeceği tahmin 
edilmektedir. 

ve diğer bazı zevattan vilayet yurmuşlardır. Sulama işleri ve lord birçok sefahatlerden 
ve şehrin muhtelif işleri hak· hazırlıkları hakkında başbaka· sonra Amerikaya gitmiştir. 
kında malumat almışlardır. mmızın suallerine de mütehas· Lord Amerikada bir müd· 

Bı·r· "k d ·· · d b"' 1 G det ziraatçilik yapmış, bu 
ıncı or on uzenn e u· sıs arın ediz ve Bakır çay 

yük yangındanberi boş kalmış Kum çayı sulama tesisatı için meslekten de çabuk bıkarak 
birkaç arsayı Başbakanımıza çalışmakta olduklarını, müna- şoförlüğe başlamıştır. 
gösteren belediye reisi, şehrin kasanın yakında açılacağını Bir müddet şoförlükten son· 
imar hareketleri hakkında ma- söylemiştir. ra lord Edvar Montagü Huli· 

B 
· k ..c k b lumat vermiş ve Birincikordon Cella"d "I'" .. k 1 voda geçmiş, burada da ak-
ır zevç arısını l)e u-•r ını a t go unun urutu ması l k ı l" S ırıp üzerinde boş kalan ancak yedı' ı· törü yapmıştır. 

l l 
ame ıyesi hakkında malumat 

yara adı, yaka tındı. arsa bulunduğunu, birçok ar- veren Vali B. Fazlı Güleç top· Bu aralık evlenen lord, bir 

Feci bir hadise! 

Evelki gün şehrimizde bir aile faciası olmuş, karısını başka salar ve yangın sahasındaki rağm ince olması yüzünden müddet sonra talak istemiş ve 
bir erkekle yatakta yakalıyan H. oğlu T. her ikisini de yara· boş yerler üzerinde büyük bi· açılan kanalların tekrar dol- bu suretle hem evliliği ve hem 
lamıştır. Hiidise şöyle cereyan etmiştir: nalar inşa edilmekte bulundu· makta bulunduğunu, bu iti· de talakı tecrübe etmiştir. 

Karısının vaziyetinden şüphelenen T. kendisini takibe baş- ğunu, lzmirpalas önünde bir barla kanalların iki tarafla· Lord halen Londradadır. 
lamış ve Pazar günü evden çıktıktan bir müddet sonra karısı bir sporting kulüb, biraz ile· rına istinad duvarları inşasına Ayni zamanda Londraya da 
Z. ninde acele giyinip gittiğini görmüştür. T. derhal kansının ride 100 yataklı bir şehir karar verildiğini, bu işin de Amerikalı aktris, Mis Pcters 
peşine düşmüş T. z. nin, bir tüccar yanında kitiplik yapan oteli İnşa edileceğini söyle· iki senede tamam olacağını, gelmiştir. Lord ve Mis çok 
H. nın Alsancakta Zade sokağındaki evine girdiğini görmüş, miştir. Başbakanımız, şehirde· Cellad gölünün kısmı azamı· çabuk sevişmişler ve nihayet 
birkaç dakika bekledikten sonra o da içeri girince feci bir ki sinemaların vaziyetini de nı~ da . k~ruduğunu, viliiyeti· evlenmeğe karar vermişlerdir. 
manzara ile karşılaşmıştır. sormuş, ve belediye reisi, evci· nıızde ıskan edilen göçmen· Londra yüksek cemiyeti bu 

T. karısını Sşıkının kolları arasında bir yatakta görünce ce Birincikordonda yanmış lerin vaziyetini anlatmıştır. evliliğe büyük bir ehemmiyet 
kendisini kaybetmiş, derhal tabancasını çekerek ikisinin de olan büyük tiyatro yerine ka- Başbakanımız, Cellad gölü _v_e_r_m_e_kt_e_d_ir_Je~------
üzerine ateş etmiştir. Mermiler, z. ile aşıkım yaralamış, silah i~ ~lma~ ü~ere K~ltürparkta ile Gediz, Bakırçay ve hava· K arşıvakanın 
sesine koşanlar T. yi yakaluıışlardır. Zabıtaca Adliyeye teslim buyuk bır tiyatro banası inşa· lisinde sıtma mücadelesinde '.T 
edilen T. dün tevkif edilmişt\r. sının tasavvur edildiğini, ikinci· iyi neticeler alındığı ve has- •h • 

kordondaki ltalyan mektebinin talığın azaldığı hakkmda iz- vapur ı tıyacı 

Hava şenlikleri çok güzel 
ve zevkli geçmiştir 

Pazar günü Halkapınar salıasında lıalk, Türkkaşu 
taggarelerinden birinin uçuşuna seyrediyor 

- Başı 1 inci salli/ede - inen tayyarecilerimizden Bn. 
Filo uçuşunu, Ankaradan Yı1ldız rüzgarın sevkile alan· 

trenle getirilen C. 9 planörü- daki ağaçların üzerine doğru 
nün meydan üzerinde yaptığı gitmişse de iki ağacın dalla· 
akrubasi yelken uçuşları takib rma sürunerek yere inmeğe 
etmiştir. Saat tam onda tay· muvaffak olmuş, B. Aburrab-
yareci B. Vecıhi Hürkuşun mlln Türkkuşu da bir evin 
idaresındeki Türkkuşuna ait avlusuna inmiştir. 
büyük tayyare arkasında pli· Killtiil'parkta: 
nör ~leıl~ olauğu halde .mey· Dün öğleden sonra Kültür-
dan uzerıne kadar gelmış ve parktak paraşüt kulesinden de 
tayyare havada üç devir yap· -tı ti 1 a an ka . paraşu e a ama ar y p -
tıktan sonra yedeğınde • dv k k T·· kk tayya 

• A • ın ve er e ur uşu • 
kı pilanöriı havada yalnız recileri, halkımızın coşkun te· 

zahüratile karşılanmışlardır. bırakmış ve pilanör de bulunan 
B. Tevfik, bir müddet sonra 
akrobasi uçuşlara başlamış, 
halkın coşkun tezahüratile kar· 
şılanmıştır. Plinor, muhtelif 
hareketlerden sonra süzülerek 
meyelana inmiş, halk bu genç 
ve kıymetli havacımızı görmek 
için koşmuştur. 

Türkkuşu filosu, bugün er· 
ktnden havalanarak lnönüne, 
orada bir gün kaldıktan sonra 
Alnkaraya gideceklerdir. 

Şehrimiz Türk Hava Kurumu 
müdürü 8. Şevki Demir de B. I 
Z~kinin idare edeceği tayyare 
ite lnönü ve Ankaraya gide-

cektir. 

Romanya Kralı 
ava çıktı 

15 metrelik kısmının yol üze- mir ve Manisa valilerinin ver- • • • .. 
rine geldiği için istimlak olu- dikleri izahattan çok mem- Bay Haşmet Dölge 
nacağını söylemiştir. nun kalmıştır. Pazar günü geldi •• 

Başbakanımız, cumhuriyet Geçen sene vilayetimizdeki Bir haftadanberi lstanbulda 
meydanmdan geçerken bu se· müstahsillerin tohumluk teda- bulunan Liman işletme idaresi 

mu uru ay aşmet Dülge, ne fazla süren kuraklıktan sa· rikinde maruz kaldıklan mu'"ş· -d~ - B H 
raran birkaç salkımsöğüdü külattan bahseden Başbakam- Pazar günü Karadeniz vapurile 
göstermiş, belediye reisi de mız, bu seneka vaziyeti sormuş, şehrimize dönmüştür. 
lzmirin ağaçlandırılması işine tohum temizleme makinelerile B. Haşmet Dülge lstanbulda, 
verilen ehemmiyeti anlatmış, çok iyi tohumlar elde edilmiş Almanyaya sipariş edilen iki 
salkımsöğüdlerin beş yıllık olmasından memnun kalmış· körfez vapurunun makine ak· 
ömürleri olduğunu, bilhassa lardır. samı hakkındaki formaliteyi 
kazerina ağaçlarmın lzmirde Başbakanımız, müsahabele- ikmal etmiştir. 
fazla miktarda yetiştirilmesine rine bir müddet daha devam /ngiltereden alınan vapur 
ehemmiyet verildiğini, bu yıl ettikten sonra istirahate çekil· Liman idaresinin lngiltere· 
susuzluk yüzünden şehirdeki miş, saat on yedide otomo· den satın aldığı vapur kızağa 
fazla ağaçları sulamakta müş- bille fuara gelerek on binlerce çekilmiş, ilk muayenesi yapıl-
külata maruz kalındığını an· halk tarafından samimi teza- mışhr. Vapur, bu ayın sonla-
latmıştır. hüratla karşılanmıştır. rma doğru ikinci defa olarak 

Belediye reisi ilaveten funr Sayın ismet lnönü, halkı kızağa çekilecek ve son mua· 
kapanınca Kültürparkta toprak sdamlamı~ ve halk arasından yenesi yapılarak teslim edile· 
ürünleri müzesi ve bir enfor- ilerliyerek doğruca Manisa cektir. Yeni vapurun Eylul 50_ 

masyon binasının inşasına baş· Vilayeti paviyonuna girmiş, nunda Londradan hareketi ve 
)anacağını, bir müddet sonra orada teşhir edilen muhtelif Teşrinievel ortalarmda iel
da fuar sergi sarayının ınşa mahsuller ve eşya hakkında mesi muhtemeldir. 
edileceğini izah etmiştir. Manisa Valisi Dr. B. Lütfi Konak iskelesi 

Başbakanımız o sırada Ma- Kırdarın verdiği izahatı dinle- Körfez vapurları için Ko-
nisa valisi Dr. B. Lütfi Kırdara miş, çok memnun kalmıştır. nakt b t l k 
Manisada yapılan muhtelif a e _on ° ara yapılmakta Başbakanımız gerek bu pavi- bulunan ıskelf!nin inşasına de-

etmiş, vali, muhasebei husu- yon a, gere se müteakıb pa- vam edilmektedir. Müteahhid işler hakkında sualler tevcih d k 
viyonlarda alaka ile durmuş, Eyl\ıl nihayetine kadar iskel ~ 

siyeden verilen para ile fakat gazeteciler lzmir Emnı·· t r b eyı 
bir sinema binası yaptırılmak· es ıme mec ursa da, inşaatın 

yet müdüründen gördükleri ancak Teşrinievel ortalarına 
ta olduğunu söyliyerek istas· çok yers"ız bı"r muamele ı'le d ğr b"t o u ı eceği tahmin edil· 
yondan itibaren şehrin ana uzaklaştırıldıkları için maale- mektedir. 
caddelerinin parke döşendi""· f b k ı 25 ' se u ısım arın tesbitine 
ni, bir kız enstitüsü binası, imkan hasıl olmamıştır. 
bir stadyom yaptırılmakta ol- Başbakanımız geceyi Atatürk 
duğunu söylemiştir. konağında geçirmiş ve dün 

Sayın Başbakanımız, lzmirin öğleye kadar istirahatle bera
Karşıyaka ve Güzclyah deniz ber bir aralık İzmir belediye 
banyoları, lnciralh ve diğer reisi Doktor Bay Behçet Uzu 
plajlar ve Karşıyakada yeni kabul edip görüşmüştür. Saat 
yaptırılan yüzme havuzu hak- on yedide otomobille ve re
kmda da belediye reisi Dr. fakatlerinde Maarif Vekili, Vali 
B. Behçet Uzdan malumat ve Belediye reisi bulunduğu 
alırken misafir kaldıkları Ata- halde. Karşıyakada Bostan-
türk konağına gelmişlerdir. lıya kadar bir gezinti yap· 

Konakta bir müddet istira- mış, Soğukkuyuda Değirmen-
hat eden Başbakanımız, lzmir tepedeki ( Küçük Yamanlar 
ve Manisa valilerinden mah· Gazinosu ) nda yarım saat 
sullerimizin vaziyeti hakkında kadar kalarak grubu seyret-
malumat almış, vali B. Fazh miş, saat yirmide tekrar ko-
Güleç, pamuk, zeytin ve tü- nağa dönmüştür. 
tün mahsullerinin çok iyi Başbakanımızın, yarın An-

Yerinde bir hareket 
Civar kazalardan, Balk 

~ü~eş m~sabakalarını görm:~ 
ıstıyenlerın lzmire geleb"l _ 
1 

. . ı me 
erını temin için b 1 d' ' e e ıye 

muhtelif hatlara otobu-sl t h · t . . er a • 
sı~. e mışbr. Bu kazalardan 
m.~rac~~t edilince derhal oto
bus gonderilecek ve isti -
1 ·· "'b" l k 1 yen e.~' g~nu ır i zmire eli 
donebıleceklerdir. g P 

B. Muzaffer Şevket 
Beşbakanımız General lsm t 

lnönü ile beraber kıymetli do~
torlanmızdan B. Muzaffer Şev
ket de bir gün evel şeb . . 

ı . . rımıze 
ge mıştır. 

Bundan sonra gene Bay 
Vecihi Hürkuşun idaresindeki 
tayyare ile alan üzerine gelen 
paraşütçülerimiz, birer birer 
tayyareden atılmışlardır. Para· 
şütle atılan gençlerimiz Bn. 
Yıldız Eruçman ile B. Ab
durrahman Türkkuşu ve Hü
ıeyindi. Süzüle süzüle yere 

Bükreş, 6 (Radyo) - Kral, 
neraberind"~ Veliahd olduğu 
lıalde bugün avlanmak üzere 

Bükretten ayrılmııtır. 

olduğunu, Manisa valisi Bay karaya hareket etmeleri muh· 
1 

doktor Lütfi Kırdar da, Ma· temeldir. 

B._ Necmeddin Emre 
Mımar B. Necmeddin Emre 

yarın Avrupa tetkik seyahatine 
çıkacak, ltalya, Fransa ve Al· 
manyayı g~zecektir. 
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Finali de Rumen ve ls
tanbullular kazandılar 

desi veren boru seslerı g 9 yor u. 161 Paterson 16 18 2s Şampiyonlara fuar komitesi ta-
158 Alyoti bira. 16 50 20 • 
1s5 Beşikçi o. 17 18 rafından:laltı kupa verıldı Filhakika Doğanla beraber, 

tayfaların hemen hepsi bir 
yay gibi fırlıyarak Venedik 
gemisine gitmişlerdi ve şimdi 
kanlı bir boğuşmanın- ikinci 
ve daha çetin partisi burada 

Qir sesin bağırdığını duydu: başladı. Venedikliler kaçıy!>r· 
- Bana bakın maskaralar!. lardı. Simsiyah denizden ha· 123 Ş. Rıza Ha. 15 19 25 

başlamıştı. 

Karşısında, amiral olduğu 
anlaşılan biri vardı. Meharetle 
kılıç kutlanıyordu. Doğan, bir 
kaç kılıç darbesinde onun 
meharetini sezmiş ve soğuk
kanlılıkla tehlikeli bir hamle 
daha yapmıştı. 

Bu hamle ile amiralın kolu 
kopmuş ve adam, tepetakla 
ambarın içine yuvarlanmıştı. 

Tayfalar da adeta marul doğ
rar gibi çalışıyorlardı. Gerek 
dövüş kabiliyeti, gerekse me· 
baret ve cesaret itibarile Türk 
korsanları, Venedik askerlerine 
birkaç misli faik vaziyette 
idiler. 

Nitekim Doğanın gemısın· 

den ancak bir şehidle üç ha· 
fif yaralı verilmişti. Buna mu· 
kabil Venediklilerden en aşa· 
ğısı on beş ölü, yirmi otuz 
yaralı vardı. 

Birdenbire, acı bir çığlık 

duyuldu. 
Bu, bir kadın sesi idi. Do· 

ğan heyecanla geriye baktı. 
Karanlıkta birşey seçememişti. 
Fakat bunu ikinci bir çığlık 
takib etti: 

- Doğan yetişi 
Diğer bir Venedik gemisi, 

Yaman reisin sancak tarafın· 
dan gelerek Doğanın gemisi· 
ne saldırmış bulunuyordu. 

Geril.. Geri diyorum size!.. 
Kadınlara dokunmak, alçak
lıktır. 
Doğan diğer gemiden bir 

halata sarıldı. Ve süratle çık
mağa başladı. Bu sesi tanımıştı: 

Aleksıındrın sesi idi.. 
Venedik üniforması taşıyan 

bu hasta Polonyalı zabit, kar· 
şıdan vaziyeti görmüş ve Do· 
ğan gibi mert bir korsanın 
zevce veya sevgilisine el uza. 
tılmasına tahammül edemiye· 
rek buraya yetişmıştı. 

Kılıcı elinde idi. 
Karşısındakiler tereddütle 

ona bakıyorlardı. 
- Yıkılın diyorum size!.. 

Defolun .. 
Doğan, tam o sırada gemi· 

ye geçmiş ve Aleksandrı gör· 
müştü. Zavallı Kiyara bir kö· 
şeye bijzülmüşlÜ. 

Aleksandr onu görünce: 
- Delikanlı, Allahaısmarla· 

dık • diye bağırdı • gene görü· 
şürüz. 

Ve bunu söyler söylemez, 
denize atıldı. 
Doğan onun arkasından 

seslendi: 
- Sağlıkla git delikanlıl.. 

İstersen ve tahhimiz varsa 
senin gibi merd bir düşmanla 
çarpışırım. 

Ve bunu söyler söylemez, 
Kiyaraya doğru koştu. Genç 
kız, yarı baygındı. 

- Kiyaral.. Kiyara!.. 
Zavallı kız ses vermiyordu. 
Tam bu sırada, evvela Ya-

ğırışlar, çtğrışlar yükseliyordu. 
Zaferi Doğan kazanmıştıı. 

- Sonu var -

Edremit İcra memurluğun· 
dan: 

Edremitte camii vasat ma· 
hallesinde mukim ve tuhafiye· 
cilikle ve müskirat satıcılığı ile 
meşgnl bulunmakta olan tüc· 
cardan Sadık akının iflası 
19·8·937 tarihinde açılmış ve 
tasfiyenin adi şekilde yapılma· 
sına karar verilmiş olduğundan 

121 J. Kohen 17 875 18 25 
105 M. Arditi 12 19 

95 T. Erman 18 75 18 50 
90 M. B. P. T. 16 25 16 50 
71 Ş. Bencuyo 16 19 50 
68 S. Erkin 14 14 75 
50 Esnaf Ban. 13 50 18 50 
26 K. Taner 15 50 20 
19 H. M. Umut. 17 50 17 50 
18 H. Alberti 14 18 50 
16 A. H. Nazlı 14 25 17 50 
15 K. Albyrak 22 50 22 50 
15 K. Akyiğit 17 50 19 
8 C. Cendeli 17 50 18 50 
6 A. Maydo 13 15 
9 M. Taranto 19 50 20 
2 M. J. Tara. 23 23 
2 Vitel 16 50 16 50 

2293 
32396 
34689 

1 - Müflisten alacağı olan· 
ların ve istihkak iddiasında 
bulunanların alacaklarını ve 
istihkaklarım ilandan bir ay 
içinde dairemize müracaatla 
kaydettirmelerini ve delillerinin 
senet ve defter hülasaları ve
saire asıl veya musaddak su· 
retlerini tevdi eylemeleri. incir sabşları 

2 - Hilafına hareket ce· Ç. Alıcı K. S. K. S. 
14 zai mesuliyeti müstelzim olmak 2584 Ş. Remzi 8 

üzere müflisin borçlularının 1048 Tütsü ile te. 7 
dahi ayni müddet içinde ken· 114 E. R. Roditi 6 25 
dilerini ve borçlarını bildir- 100 F. Solari 7 50 
meleri. 58 A. H. Nazlı 7 

3 - Müflisin mallarını her 50 A. Karalsı 7 75 
ne sıfat ve suretle olursa ol- 32 Ü. Kurumu 1 50 
sun ellerinde bulunduranların 30 H. Levi 7 25 
o maHar üzerindeki hakları 18 B. Alazraki 12 

12 A. Muhtar 12 
mahfuz kalmak şartile bunları 

4026 gene ayni müddet içinde dai-
28931 

remiz emrine tevdi etmeleri 32957 

13 25 
11 50 
9 50 

11 50 
12 50 
7 75 
7 25 

13 
13 

Turnavanın galibleri: Bn. Gorodetski, Suad, Joan ve 
Bodes aldıkları kupalarla 

Türkspor Kurumu tenis fe- ciler, dün İzmir vapurile Is· 
derasyonu tarafından lstanbul· tanbula dönmüşlerdir. 
Rumen - lzmir tenişçileri ara- Pazar günkü tenis müsaba· 
sında tertib edilen Fuar kupası kalannın neticelerini yazıyoruz: 
tenis maçları pazar günü ıona Final neticeleri . 

· t' K d l dak·ı Tek kadın: Bn. Borodetskı 
ermış ır. a ın ar arasın I . d' 1 · 

.. b k 1 t b il Bayan ( stanbul)-Bn. Gırau ya ( zmır) 
musa a a~ı, s an u u 611 .610 galip. 
Gorodetskı; erkekler arasında· T k k ki B J a (R e er e er: . o n u· 
ki müsabakayı Romanyalı B. ) B B t • (R ) 6/3 , B men · . o ez e umen · 
Joan, Dabl ı Ro~anr.alı ay 6·2, 612-611 galip. 
Botez ve Joan, Mıks ı de Is· Çift erkek: Joan ve Botez 
tanbullu Rn. Gorodestki ile (Rumen)-1. Giraud ve H. Gi-
B. Suad kazanmışlardır. raud'ya (fzmir) 6/2 · 611·610 

Müsabakaların hitamında, galip. 
fuar komitesi azasından B. Re- Kadın - Erkek: Bn. Goro-
şad Leblebicioğlu tarafından detski ve Suat (fstanbul)- Bn. 
galiplere altı kupa verilmiştir. Fahire ve H. Giraud'ya (lzmir) 

Rumen ve lstanbullu tenis· 6/2-6/1 galip. 

Balkan atletizm müsabakaları ve etmezlerse makbul maze- !•----·-----
retleri bulunmadıkça cezai yapılacak ilk toplantıya gel· 

mes'u1iyete uğrıyacakları ve meleri ve müflis ile müşterek Müsabakalarda Kral Ka-
rüçhan haklarından mahrum borçlu olanlar ve kefillerinin 

Doğan geriye doğru koştu 
ve kendisinin de farkına var· 
madığı bir hızla ambara doğ· 

kalacakları. ve borcunu tekeffül eden sair ro 1 de haz 1 r bu 1 un d u 
man reisin gemisinden, sonra 4 - 11 Eylul 937 tarihine kiınselerio de toplanmada bu· _, ___ ......_ __ 

da Topal Ahmed reisin gemi- müsadif Cumartesi günü saat lunmağa hakları olduğu ilan Dünkü tasnifte Romanya birinci, Yuna. 
sinden boru sesleri gelmeğe 10 da alacaklıların dairemizde olunur. 3113 
-------12::.-•--~!lDI-------------'!! nistan ikinci, Yugoslavya üçüncü, Türkiru koştu. 

- Doğan!. Doğan!. --Bu ses Kiyaranın sesi idi. -
Bu arada irininin sesi de yu· = 
yolmuştu. Ses, geminin arka _ 
tarafından geliyordu. 

Yırtıcı bir kaplan gibi atıldı -
ve herşeyi gördü. = 

Beş Venedikli, diğer gemi- = 
den buraya atlamış ve her = 
nasılsa dışarıya çıkmış bulunan -
Kiyarayı yakalamışlardı. = 

Doğan: 

- Alçaklar, onu almak için = 
evvela benim cesedimi çiğne· 
mek lazımdır. 

Diye bağırdı ve Venedikli· = 
lerden birinin omuz köküne _ 
yıldırım gibi bir darbe indirdi. = 
Venedikli, ağaç kütüğü gibi -

yuvarlanıverdi. = 
Venedikliler onu tanımış -

olacaklardı. Kiyarayı bıraktı- _ 
lar ve müdafaaya geçtiler. -
Doğan hemen Kiyarayı arka· • 
sına çekti ve dövüşmeğe baş· -
ladı. Geminin tam kenarında -
idiler. Venediklilerden birisini = 
daha vurmuştu. Fakat yaralı _ 
denize düşerken Doğanı ba· = 
cağından yakalamıştı ve küçük = 
bir boş bulunma neticesinde ~ 
Doğan da denize yuvarlanmıştı. = 

Talih burada kendilerine müt· --hiş bir oyun oynamıştı. _ 
Doğan denize yuvarlanırken = 

vaziyetin fecaatini kavradı: = 
- Eyvah! :: 
Diye inledi. Bu sırada, ~ 

Kiyaranın acı bir çığlık attı· =: 
ğmı duymuştu. Fakat denizin E 
üstüne çıkar çıkmaz. başka 5 

EN GÜZEL 

., 

~ ye dördüncü, Bulgaristan beşinci geldi = Bükreş, 6 (A.A.) - Rador bir dakika 58,5 saniye ile = Ajansı bildiriyor: (Romanya rekorunu kırarak) 
_ Balkan atletizm müsakaları Romanyalı Nemesidir. 
- dün kral, veliaht, başvekil Cirit müsabakası: 
- bir çok şahsiyetler ve altı bin· 1 - Papageorgiu (Yunanis· = den fazla seyirci huzurunda tan) 58,21 metre. 
- merasimle açılmıştır. 2 - Vamanu (Romanya) = Bükreş belediye reisi tarafın· 57 ,29 metre. 
- dan söylenen kısa bir hitabe· 3 - Hockl (Romanya) 45,69 = d ti . f d metre. - en sonra a etızm e era8· D"" t k d"" .. 
- · · B K k k ·· d or ere ort yuz metre 
_ yonu reısı .. . a~are~ o ~şa bayrak yarışı: 
- nutkunu soylemış ve mutea· 1 _ Yugoslavya 3 dakika, = kıben kral Balkan oyunlarının 3 saniye, Balkan rekoru. = açıldığını ilan etmiştir. 2 - Yunanistan 3 dakika 
_ Atletler top sesleri arasında 30 saniye = yemin etmişler ve ayni za· 3 - Romanya 
= manda 200 posta güvercini 4 - Türkiye 
_ salıverilmiştir. Bu sırada mu· 5 - Bulgaristan 
- zıka oyunlara iştirak eden Birinci güne aid tasnif ne· 

ı ;; milletlerin milli marşlarını çal· ticesi: 
=: makta idi. 1 - Romanya 30 puan = Müsabakalar 100 metre ko· 2 - Yunanistan 23 puan 
- şusu ile başlamıştır. Bu müsa· 3 - Yugoslavya 18 puan 
:= bakayı 10,9-10 saniyede Ro- 4 - Türkiye 3 puan 

4 = manyalı Gitzesko kazanmıştır. 5 - Bulgaristan 1 puan = ikinci 10,9 1·2 saniyede Ro- Galatasaray yenildi = manyalı Lisse ve üçüncü 11, lstanbul, 6 (Hususi) - Ga· 
_ 1-1 O saniye ile Yugoslav la tasar ay· Beşiktaş muhteliti pa· = Banerdir. zar günü Pire muhteliti ile 
- Uzun atlamayışı 7 ,05 metre revanş maçını yapmı~ ve 3-1 
= ile Yunanlı Lanbrakis kazan· mağlub olmuştur. 
- mıştır. ikinci 6,85 ile Roman· Selanik fuarı 
- yalı Stositesko ve 3-üncü 6,71 
_ ile Yunanlı Elefteriadidir. 
= 800 metre düz koşuda bir 
_ dakika 57 saniye ile Yugos· 
- lavyalı Gorsek birinci gelmiş = ve Balkan rekorunu kırmıştır. 
;;; ikinci Yunanlı bir dakika 
$ 58,3 saniye ile. Üçüncü de 

Atina, 6 (Radyo) - Bey· 
nelmilel 12 inci Selinik fuan, 
bugün Veliahd Prens Pavlof 
tarafından açılmıştır. Fuara, 
Türkiye, Almanya, Yugoılav· 
ya, lsveç, Arnavudluk, ltalya• 
dan başka 24 ecnebi memle• 
ket resmen iştirak etmiıtir, 
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/zmir Komutanlığı ildnları { . 
Kitapçı Hü eyın 

ihale tarihi Şekli Avni İzmir Mst. Mv. K. Sat. Ko. RS. deıı: 
Cınsı Miktara Tutarı Teminatı Saeti 

Yulaf Ton k~~o ~o ~~; ~o 8191937 16 Kafalı 
" ~~~ " 12100 00 908 00 8/9/937 16 " 

Her lisandan e ki L."itııblıır, gıı· 

zeıc, ınecmuıı ve rowanlar alınır 
ve satılır. Sorulacak suallere veri· 
lecek. cevahlar içiu aiti kuru~luk 

" " 13750 00 1032 00 8191937 16 " 
" 27 5 " 3300 00 248 00 9/9/937 16 " 

pul konulması llizımdır. Hariçten 
sipariv kabul olunur. 

" 66 " 35750 00 2682 00 9191937 16 " 
" 715 " 5500 00 413 00 9/9/937 16 " 

Ege kitap evi Iliearönü 
Numara 4·6 

110 2028 00 153 00 10/9/937 16 
P~riç 7800 Kilo 16380 00 1229 00 10/9/937 16 : 

63 T~n 17550 00 1317 00 10/9/937 16 " 
B~lgur 135 1326 00 100 00 10/9/937 1~ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

10200 Kilo fl karıda cins ve mıktarları yazılı 
b. l'kl · · · k palı zar a yu 1 - Çanakkale Mst. Mv. ır ı erı ıçın a I ktır Jhalesi yukarıda yazıldıiı 

Dr. Demir Ali 
l f . · b 1 tnamelerle satın a ınaca · yu a , pırınç, u gur ayrı ayrı şar . d yapılacaktır. 

Kamçı oilu 
Cilt ve TenasUI hastahk· şekilde Çanakkale Mst. Mv. satın a~~-~ k~~ısyonun a 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda gorulebılır. 
3 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları .. şartttdrd. 

1 
'nde yazılı belgelerle teminat 

4 1 k . . 2 90 1 k 2 ve 3 üncu ma e erı k 1 - ste lılerın 4 sayı ı anunun \ .. . h l den bir saat evvel Çnnanak a e 

ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defon : 3479 makbuz veya banka mektuplarile teklifname. erı~~ 1 a e
27 1 7 

Mst. Mv. satın alına kon1isyonuna vermderı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vesika göstereceklerdir. 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 7 istekliler muvakkat teminat makbuzu ile birlikte tek· 
1 - 2 adet fireze makinesi kapalı zarfla eksiltmeye kon· lif mektuplarını münakasanm yapılacağı beli~ saatten 

muştur. 
1 1 "lk en az bir saat evvel alay satan alma komısyonuna 

2 - Tahmin edilen bedeli 15000 on ~e~ bin. id 
0 

up 
1 

vermeleri. 7 12 17 22 
teminat parası 1125 bin yüz yırım beş lıra ır .. 

3 ihalesi 8-Eylül·q37 çarşamba günü saat 15 tedır. 
4 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 

3 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kan~n~nt 2 'h:le 

üncü maddelerinde istenilen belgelerle bırlık e. 1 

.. .. d b" t el"ane kadar temınat ve gunun en en geç ır saa evv . 
. M M V S t alma komısyonuna teklıf mektuplarını · · · a ın 2490 

vermeleri. 23 7 22 1 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: . k 
· d bin kemi 

.. Askeri okullar için iki mily?kn ~.?r!tud ·-~:ı~ yetmiş bin 
uçük düğme üç milyon kemı uyu u ' b 

mik çeket , düğmesi 10 191 931 cuma günü saat on eş 
tuzda lstanbulda Tophane~e lev~zım amirliği satın alma ko· 
ıisyounda kapah zarfla eksıltmesı yapılacakt~r. 

Hepsinin tahmin bedeli on sekiz bin kırk lıra otuz kuruştur. 
k teminatı bin üçyüz elli üç lira iki kuruştur. Şartname kve 
.. l d ·· ··ı b·1· 1 teklı.lerin 2490 sayılı a· umune eri komisyon a goru e ı ır. s b b 
unun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ~ra er 
ıklif mektuplarmı ihale saatından bir saat evvel ko29~~na 
ermeleri. 24 31 3 7 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede bulunan ve 28·8-937 Cumar· 

tesi günü saat 11 de ihalesi yapıla~k olan (360) .. t?.n 
kuru ota istekli tarafmdan verilen fıat pahalı gorul· 
düğünden 2490 sayılı kanunun 4~ ıncı ma?desi ~uci· 
bince bir ay zarfında pazarlığı antaç edılmek uzer~ 
açık eksiltmiye konulmuş ihalesi 20·9 937 Pazartesı 
günü saat 17 de kışlad~ yapılaca~~t'..". . . 

2 - Şartnamesi hergün komısyonda gorulebılır. 
3 - İsteklilerin ticaret odasında .kayıtlı ol.ması ş~rttır. 
4 _ Muhammen tutarı (15300) lıra olup ılk temınatı 1147 

lira 50 kuruştur. .. .. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 vkeb3 uncu mbdte· 

terinde yazıh belgelerle teminat ~a uz veya an a 

k l ·ı b" l"kte ihale saatınde kışlada satın 
me tup an ı e ır ı .. 2 7 12 17 3065 
alma komisyonuna muracaatları. 

- lzmir Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: . . k 
ı 1 b l l 

. 1.... b ğlı müessesat ıçın se · 
daresi stan u evazı amır ıgıne a 

7 
Ç ba günü saat 

en altı bin 86000 kilo yoğurt 15·9·93 arşam l k 
d t b l · liği !iatın a ma o· 

5.30 a stan u Tophane levazım amır T hmin be· 
nisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılelaktır, . a 

1225 5 
leli on altı bin üç yüz kırk 16340 liradır Ik te~ma:ı k 'A 

... d d .. ··ı b"lir 1staklılerın enunı 
ra ır. Şartnamesi komisyon a goru e 1.h · 1 f den evvel 
esikalarile beraber t"klif mektuplarını 1 a e saa ın 

12 . 29 2 7 
,?mısyona vermeleri. 

ı . l komisyonundan: 
zmır Müstahkem mevki satın a ma .

1 
kon· 

1 - 6 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksı tmeye 

muştur. . r l p ilk te· 
2 - Tahmin edilen bedeli yirmi beş hın ıra 0 u 

minat parası 1875 liradır. 
15 

t d"r 
b ·· ·· saat e ı · 3 - ihalesi 9 ~ylfıl 937 perşem ~ .gudnu M Mv. V. satın 

4 - Şartnamesı 125 kuruş mukabılın e · 
alma komisyonundan alabilirler: 

S - Muhabere ile şartname gönderılemez. 2 6 E . . . 2490 ayılı kanunun ve 
- ksıltmeye gıreceklerın . 5

1 1 1 birlikte ihale 
3 üncü maddelerinde istenılen be ge er e . t ve . r kadar temına 
gününden en az bir saat evve ıne 1 komisyonuna 
teklif mektuplarını M. M. V. satın 8 ma 

24
87 

vermeleri. 24 8 24 7 

lzmir Mst. Mv. Sat. al. ko. nundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen fiati Muvakkat teminat 

Lira Kilo Kuruş S. 
Un 280000 12 50 1875 . 
1 M "h · · · yukarıda mık· - enemendeki piyade alayı ı tıyacı ıçın 

lzmir Mst. Mev. sat. al. ko. nundan: 
Mikdarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Kilo Kuruş S. Lira 
Cinsi 

Bulgur 14600 12 00 132 
Kuru fasulya 16450 12 00 149 
Nohut 10800 8 00 45 
ı - Menemendeki piyade alaya ihtiyacı için yukarıda cins

leri yazılı üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Me~_eme~d-~ p_i~ade alayı 

satın alma komisyonunda her gun gorulebılır . 
3 - Münakasası 22-9-937 çarşamba günü saat 15 de Me· 

nemendeki alay satın alma komisyonunda yapılacakbr. 
4 - Eksiltme açık eksiltme iledir. 
5 - Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarları yu· 

karıda yazılıdır. 
6 - istekli olanlar belli gün ve saatinde muvakkat temi

nat ve Ticaret odasında yazılı olduklarına dair ve~i
kaları ile birlikte Menemende alay satın alma komıs· 
yonuna müracaatları. 7 11 16 21 

• 
J'&VINM&I-< 
• 
1/TE:~JE:N 

YERLi WALLAI 
-PAZARLARINDAN AL 

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden . . 

27 /9/937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ıhale edı
leceği Ankarada Ulus ve lstanbulda ~umhuriyet gazetelerinde 
5,7,9,11 ve lzmirde Anadolu. gazetesınde 5,7,10,1~. ~ğustos 
937 ünlerinde ilan edilen bır adet buhar Lokomotıfının şart· 
namc~inde deeişiklik yapılmasına lüzum görüldüğünden mez· 
kur günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 7 9 11 13 3096 

Sayfa 7 

Yelek cebi fenerlerini 
tavsiye ediyorum 

Tiirkiye umumi satış hakkı: lsmail Ômer /şçen 
Galata Haıaççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav
yonu karşısında 

BiRiNCi 

Bursa Festivali 
Üç gün devam etmek üzere ( 10 EylOI 1937 cuma ) 

günü başlıyor. 

10 Eylül 1937 Cuma Dai günü 
11 Eylül 1937 Cumartesi Su günü 
12 Eylül 1937 Pazar Deniz günüdür. 

Banyolarda, otellerde, lokantalarda tenzilat yapılmıştır. 
Bursa Festivali gelenlere renk, güzellik ve sonsuz bir eğ· 

lence sunacaktır. 
Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: 
Tarih şehri Bursayı, dünya cenneti Uludağı tanıtacak ve 

güneşin, ayın koynunda doğup, battığı Marmarada unutul· 
maz bir gece yaşatacaktır. 

Bursa Festival komitesi 

Bayındır Ticaret ve Sanayi 
odasından: 
Bayındırda Pamuk pazarında 47 numarada (Pamuk ve zey· 

tinyağı tüccara Ihsan Ôber ) in nuvanı tücarisi sicili ticaretin 22 
Bayındırda Peynir loncası karşında 7 numarada ( pamuk, 

zeytinyağı ve her türlü zahire tüccarı Osman Ôber) in sicilli 
ticaretin 23 

Bayındırda Hühumet caddesinde 1 numarada (Bakkaliye zü· 
caciye ve peynir tüccan Hüseyin, Memiş ve Mustafa Elmas)ın 

sicili ticaretin 24 
Bayındırda Kapalıçarşıda 13 numarada (Manifatura tüccarı 

Nesim Kanyas ipekçi) nin sicili ticaretin 25 
Bayındırda Falaka köyünde çarşıda 278 numarada bakka· 

liye ticaretile iştigal eden {lsmail ÇekiJmez)in sicilli ticarctin26 
Bayındırda Canlıköyde lzmir caddesi üzerindeki depoda 

(Pamuk tüccarı fsmail Çiplaklı) nın sicili ticaretin 27 
Bayındırda Cumhuriyet meydanında 2, 4, 6, 19 numaralı 

han ve kahvehanede hancı ve kahvecilikle iştigal eden (Ah· 
met Al) ın sicili ticaretin 28 

Bayındırda Mahmut Şevket paşa caddesinde Kocatepe so· 
kağında 2 numarada eczacılık eden ( Eczacı Vasfi Ergun ) nu 
sicili ticaretin 29 

Bayındırda Demircilik mahallesinde 52 numaralı Yılmaz 
fabrikasında fabrikacılık yapan ( Nail Yılmaz) m sicili tica· 
retin 30 

Bayındırda Bıyıklar mahallesinde Babamoğlu sokağında 42 
numarada (pamuk zahire ve bakkaliye tüccarı Ahmet Bilği)nin 
sicili ticaretin 31 

Bayındırda Samanpazarında Kazımpaşa caddesinde 5 numa
rada her nevi ticrret emteası taciri (lsmail Ônem)in sicili tica· 
retin 32 

Bayındırda zahire loncası civarında 1121 numarada hernevi 
emtiai ticariye taciri (lbrahim Dedeağaçlı) nın sicili ticaretin 33 

Bayındırda Üçolukta Mahmut Şevket paşa caddesinde 40 
numaralı dükkanda bakkaliye ticaretile iştigal eden (Mehmet 
Ali Moralı oğlu) nun sicili ticaretin 34 

Bayındırda Uladı köyünde her nevi emtiai ticariye taciri 
(Hüseyin Karoğlu) nin sicili ticaretin 35 numarasına 

Yukarıda unvanı ticrileri yazılı tacirlerin ticaret kanununun 
42 nci maddesi mucibince yazılan sicil numaraları ile sicili 
ticarete kayd ve tescil edildikleri ilan olunur. 

il daimi encümeninden: 
1997 lira 55 kuruş keşif bedelli Bergama • Kale yolunun 

0+000· -3+000 kilometroları arasında 1090 metro uzunluğun
da bulunan dar kısmın beş metroya kadar genişlettirilmesi, 
geri kalan 2210 metro geniş kısmın tesviyesi ve zeminde 
kalmış olan kayaların varyozla kırdmlması on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı 
yasalar gereğince hazırlayacakları teminat ve müteahhitlik 
belgeleri ile birlikte 20 Eylul 937 pazartesi günü aaat 11 de 
il daimi encümenine gelmeleri. 3115 

darı yazılı un münakasaya konulmuştur. . d l 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende. _P1Y8 e a ay 

satın alma komisyonda her gün görülebılır. 
3 - Münakasası 27-9-937 pazartesi günü saat 16 da Me· 

nemendeki Alay satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

lzmir Belediyesinden: Keşif bedeli yüz yetmiş dokuz 

Kahramanlarda Nusret soka· lira elli sekiz kuruştu. iştirak 
ğında 8-10 sayılı evin enkazı için on üç buçuk liralık mu-

Izmir inhisarlar Baş müdürlü-

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarı yuka· 

rıda yazılıdır. 
6 - istekliler Ticaret Odasında yazılı plduklarına dair 

vünden: 
g Baş müdürlüğümüz yanındaki depoda mevcut 1280 kilo 

tütün pazarlıkla satılacaktır. .. .. .. .. .. . 

l kl·1 · 16-9-937 günü saat 15 de ba~ mudurluğumuzdekt ste ı erın . 
4 7 3091 komiıyona gelmelerı. 

müteahhide ait olmak üzere 
yıkılması başkatiplikteki keşif vakkat teminat makbuzu ile 

ve şartname veçhile 24/9/937 söylenen gün ve saatte encü-

Cuma günü saat 16 da açık mene gelinir. (3120) 

arttırma ile ihale edilecektir. 7 10 14 17 




