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• 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 18 Eylul 1937 

Donko güreşlerde 
Çobatl, büyük Mustafa 

ve Hüseyin pehlivanlar ka· 
zandılar. 

Fiati (100) Para 

Meçhul Tayyarelerin De imhası Kararlaştırıldı 
~-- - -~ -- -- r 

Japon tayyareleri, ortalığı 
yakıp kavuruyorlar 

Rus manevraları 

Dün sona erdi 
Moskova, 18 ( Radyo ) -

Rus ordusu manevraları dün 
sona ermiştir. 

Budapeştede büyük 
·~Nazi ~1nümayişleri 

Rus ordulan başkomutanı 

f Atılan yangın bombaları, Kanton civarında 
büyük tahribatl[yapmışlardır 

Mareşal Voroşilof, manevra
lara iştirak eden orduları teftiş 
etmiş ve uzun Bir söylev ver
miştir. 

Nümayişlerde 14 yaralı vardır. 

yapıldı 1 Birçok tevkifat 

Japonl tankllll'ı 
Şangbay 18 (Radyo) - Ja- .laPGD ordulan, Şanglıayan 

Pon generali Maçoyinin ku· şarloDdaki cephede de ilerle
"anduındaki ordular, dün mitler, tank ve ağır ' top kul
Ş.ngbayın ti malin deki Çin cep· lanmıılardar. 
6eaine tiddetli bir top ateşi Tokyo 18 (Radyo)- Kantoni 
°'Çmıılar ve cepheyi yararak. ve civar U..balan bombardı· 
NGfYana itıal eylemiılerdir. man eden Japon hava kuwet-______ .._ ........ . 

Amerika bitarafhğını 
bozmak istemiyor 
1 

---~-----·---------N ev yor ktaki Çinliler, Japon konsolos-
hanesi önünde nümayif yaptılar 

Dün, Nevyork şehrindeki Çin
liler, Japon konsoloshanesi et
rafında toplanarak Japonya 
aleyhine nümayiı yapmıtlardır. 

Nümayi~çiler, zabıta tarafm
vukubulan müdahale üzerine 
dağılmışlardır . 

Vaşington, 18 (Radyo) -
Çin sefiri, dün Hariciye Ne-
zaretine müracaatla nazır Kor
dur Hol'ü ziyaret etmiş ve bir 
nota vererek, Çin'e esliha gön
derilmemesi hakkında Cumhur 
reisi B. Ruzvelt tarafından ve
rilen emri protesto etmiştir. 

Kordor Hul, Amerikanın bi
taraf olduğunu ve hükumetin 
bu emrine muhalif hareket edi-

B. Ruzwlt lemiyeceğini cevaben beyan 
Nevyork, 18 ( Radyo ) - eylemiştir . ............ 
Mendereslerdeki bü

yük manevı·alar 
Gayelerden birisi tecemmü 
noktalarının hava taarruz

larmdan masuniyetidir 
Garbi Aııadoluda, bütila Ta• 

'-a.daılana büyilk alika ve beye· 
~aı toplıyaa manevra, yalnız 
'-lanevra mıntakHında yapılacak 
laareUtla kalmıyacaktır. Manevra· 
)'a konulan meeele, dila de yazdı· 
lı11ııa Teçhile, daha geoiı e .. ılan 
'-iladar etmektedir. 

Meael&; hasardan eerere geçiıte 
~leria tecemmtl noktalama• en 

kıea bir samanda muhtelif vaııta· 

larla unıı ve bu iıiu yapılabilme· 

linin ne gibi ihıiyaçlara mütevak· 
Jur oldugo üzerinde ıimdiki halde 
mevcud r ikirler ve tedbirler tek· 
rar gözden geçirilecektir. 

Bu hareketler eınaıında, düo
man hava untalanaıa yapabil• 

- De1Jamı 4 ncü 1alıifede -

leri, birçok yerlere yangın bom 
baları atmak ıuretile muhtelif 
binaları yakmışlardır. 

Kanton tayyare istasyonu 
ile Şao tersanesi yanmıştır. 

Tokyo 18 (Radyo) - Tay· 
yarelerin attıkları bomba!ardan 
yaralanan Jngilterenin Nankin 
ıefiri, tamamen iyileşmiştir. 

Sefir, yakında hastahaneden 
çıkacak ve tebdilbava için Ot
kona gidecektir . 

~"'ransız frangı 

Gittikçe diJıiJyor 
Londra, 18 ( Radyo ) -

Fransız frangı düşmekte de
vam ediyor. 

Dün, bir lngiliz lirası, 146 
frank 62 santime alınmıştır. 
Bu vaziyet, mali müesseselerde 
derin akisler uyandırmıştır . .. ...... ~-------

Hatay Arapları Türklere 
hakaret ediyorlar;~ 

Konsolosumuz Faik Zihni 
terde teftiş yapıyor 

köy-

c:ı 

/skendenından 
Antakya, 13 [TÜRKSôZO 

muhabirinden] - Yeni dele
ge Roje şehirde tetkikler yap
maktadır. Son bir hafta içinde 

bir görünüş 
Sancakta belli başlı bir ha
dise olmamıştır. 

Türk Konsolosu Bay Faik 
- Devamı 4 nca sahijede -

B11dapeşteden bir görün;;, 
Budapeşte 18 (Radyo) - lede bulunmuş ve bazı hidi

Macaristan Nazileri, dün bazı aeler olmuştur. 
Nazilerden 14 kişi yaralan

nümayişler yapmıılardır. Bu mıı, pek çok kimselerde ya-
münaaebetle zabıta müdaha- kalanarak tevkif edilmiıtir. 

-----~--~ı~ .... ~··-.. ~·-----------
Mazarikin lngiltere 
cenazesi japonyaya bir 

••••• 
PTagda bekleniyor, 
herkeı aiyahlara 

büründü 
Prag 18 (Radyo) - Maza

rikin cenazesi, l.ani ıatosun

dan bekleniyor. 
Şehrin her tarafında, Maza

rikin resimleri siyah tüllerle 
örtülü olduğu halde asılıdır. 

Halk, siyah rozetler takmıstır. 

Dört gün içinde Prıgda 12 

vagon siyah tül satılmıştır. 

nota verdi 

Namlı güreşçilerimizden Çoban, bü
yük Mustafa ve Hüseyin pehlivanlar 
Balkan güreş müsabakalarında kendilerini 

gösterdiler. Birinci gün lehimize kazanılmışbr 

Lord Eden 
Londra, 18 (Radyo) - ln

giltere Hariciye Nezareti, Ja
ponya Hariciye Nezaretine 
verdiği bir notada, Japon do-
nan masınm, her gördüğu in· 
giliz vapurunu durdurmama• 
sını ve yalnız şüpbelenditi 
takdirde, telsizle en yakın in· 
giliz konsolosbanesine mal\l
mat verdikten sonra lüzum 
göreceği şekilde araştırmalar 

Dün akşam Alsancak saha
sında Türk, Yunan, Yugoslav 
milli sıkımlara arasında S 
inci Balkan güreş müsaba
kalarına başlandı. 

Güreşcilerimizin, Türk spor 
teşkilibnın teknik ve sistema
tik çalışmaları sayesinde ka
ıandıklan kuvvet ve k•dret, 

daha ilk gecede kazandıkları 
büyük muvaffakıyetlerde belli 
oldu ve kendilerini, sahada 
toplanmış olan seyirciler şid
detle alkışladılar. 

Beşinci Balkan güreş müsa
bakalarının merasimi saat tam 
18 de başladı. Askeri bando 
çalarken bqta Yunan ekibi 

olduğu halde müsabakalara 
iştirak eden Yugoslavya ve 
Türk milli takımları halkın 
sürekli alkışları arasında ring 
üzerinde toplandılar. istiklal 
marşından sonra Türk spor 
kurumu lzmir bölgesi namına 
Vali vekili 8. Cavid Ünver 
rinp çıkb, hoparlörün ahizesi 

yapmasını rica etmiştir. 

önünde Balkan güreş takım· 
larını selimlıyarak bir nutk 
irad etti. 

Müsabakalar 56 kiloda Türk 
Kenan -- ve Yunanlı Bisiıin 
karşalaşmasile başlamıştır. ilk 
10 dakikahk devre her iki 
güreşçinin biribirini ayakta 
denemesilc geçmiştir. Devre 
berabere bitmiştir. ikinci devre 
Kenan üstte ve Bisisin altta 
olması ile başlamıştır. Netice 
vermiyen 3 dakikalık bir çar
pışmadan sonra Kenan alta 
düşmüş ve Yunanlı ültte p• 
- Devcın&ı 4.. aahifede -



Sahife 2 (Ulusal~Birlik) 18 Eylul 937 

Anasını Ciör ı Dahi Köylü 
------Kızını Al _Bugün tiyatronun en yüksek 

Romen matbuatı bizim 
için neler yazıyor. 

• 

Yazan: Sermet Muhtar No. 85 adamı nasıl yetişti? 
Güneş, nizam ve medeniyet memleketı 
olan bugünkü Türkiyede güzel san'at ~ 
layık oldugu ve~hile takdir edilmiıtit· Başı oyalı yemenili, saçları 

kınalı, pelte gibi yüzlü, diş
sizlikten alt çenesi yukarı kıv
rık, altmış beş yetmişlik bir 
Çerkez kalfa, kapalı bir kapı 
önünde, yüz buruşturarak ya
ka silkiyordu. Bu sözleri mı
rıldanmıştı. 

At koşturacak kadar geniş 
up-uzun bir sofa. Nihayette, 
bahçe üstüne, yan-yana üç 
pencere .. Pencerelerin üstünde 
ortaları armei Osmanili, altın 
yaldızlı kornişler. Kornişlerın 
altlarında içte tül perdeler; 
dışta sani üzerine mine çiçeklı 
Hereke kumaşından, ipek per
deler. 

Sofada, çifte kanatlı tam 
yedi kapı. Dördü sağda ve 
solda, karşılıklı; oda kapıları, 
Üçü buzlu camlı, lake came· 
kinın kapıları .. 

Ortada, boruları beyaza bo
yalı, toz pembesi renginde, 
insan boyunda bir çini soba .. 
Sağda, solda gene altın yal
dızlı, tavana kadar aynalı, 
aynalarının tepesi gene armei 
Oımanili iki konsol.. Yerde 
pekpare bir Gördez halısı; 
camekanın iki kapısından baş
lıyarak yan merdivenlerden 
aşağıya kadar inen, yürürken 
içine ayaklar gömülen yol ke
çeleri •. 

Pencerelerin kafesleri kal
kık; ıstorları ta yukarı kadar 
çekilmiş. Bununla beraber, 
ıofa loş mu loş. Biraz daha 
lazlası, göz gözü görmiyecek 
raddedir. 

Sebebi mi, bahçede, nefti 
dallarını etrafa sarmış çamlar 
var. Yüksek duvarları kara 
taflanlar bürümüş. Konağın 
harem bahçesi, (hamam, çam
şırlık dairelerinin üstünde, 
boylu boyunca, minare boyun
da pancurlu ·bir tahta havale. 

İleride mahalledeki evlerin 
kurarmış kiremitli damları, 
zifte boyanmış kadar kara 
kaplama tahtaları, bir de mi
naresi yıkık bir mecçit gözü
küyordu. Mesçide 1 bitişik al
çak bir damın üstünde, Mar
maradan mavi bir parça. 
Gözleri kuvvetli olan Hayırsız 
adaları ve Keşis dağını seçe
bilir. 

Bu loş, köhne, kasvetli so
fada bir ölüm sessizliği his
sediliyordu. Duvardaki gugu
ruklu saat bile işlemiyor gibi. 
Rakkasının gidip gdişi bile 
duyulmuyor. 

Kulaklı nikel gözlüğünü, al
nından oyalı yemenisinin üs
tÜRe kaldırmış," etekleri beline 
toplu, terlikleri elin fo olan 
kınalı saçlı Çerkes kalfa, solda 
ve nihayetteki·kapının önünde 
durmuş, kamburunu çıkarıp 
kulağını kapıya yanaştırmış, 
içeriyi dinledikten sonra o 
mınltıyı mırıldanmıştı: 

- Allahımdan bulsun. İşal
labım işallahım yerimin dibine 
girsin o kahbc de bir daha da 
çıkamasın!. 

Abdulvehhap paşa merhu-
mun, BeyaLıt cı arında, O · 

fanaA-a mahallesindekı 40 odalı 
konağındayız. Bu Çerkes agız
h da paşanın en eski ve emek
dar cariyelerinden, Ekmel Be
yin dadısı Zülfüyar kalfsydı. 

Sesi pes etmemek için, gene 
terlikleri elinde, pencerelerin 
önüne kadar gitti. Buruşuk 

alnınıl cama dayadı. Dışarı 
baktı. Derinden bir iç çekti. 

- Allaaah, sen büyüksün!. 
Arkasından, kalbigahtan bir 

dua: 
- Yarabbi, tiz günde, tiz 

saatta peygamberler, evliyalar 
hürmetine senj bizi selamete 
çıkar. 

Ölmüş paşasına rahmet 
okudu: 

- Allah rahmet eylesin; 
nur içinde yat!. 

Undan şefaat diledi : 
- Cennette desin sen şimdi 

yarın ahrette, Sırat köprüsünü 
geçerken yardımcımız ol!. 

Kısacık bir dert te yandı: 
- Mezarından kalk da ha

limizi gör. Bir soysuzun yüzün 
den evimizin tadı tuzu kalma
dı. Cibrili emine, Hızır aley· 
yisselama yalvar, bizi kurtar 
paşacığıml 

İki pencere arasına çömel
di. Gözleri karşıda; biraz ev
vel önüne gelip içeriyi dinle
diği kapıda. Avucu çenesinde 
baktı baktı. Gözlerini devire 
devire, gene derinden bir iç 
daha çekti: 

- Ayakları dağlanaydı da, 
iki kökünden kırılaydı da, kö
türüm olaydı da evimize ge
lemez olaydı kafirin kızı. 

Oracığa bağdaş kurdu. 
Göı;lerini kapadı. Dudakları 

oynamada: , 
Kafirin kızına lanetler mi 

yağdırıyor, yoksa (bizi kurtar) 
diye Allahma mı yalvarıyor?. 
Her ikisi de. 

Merdiven tarafından bir pı
tudı. Yukarı çıkan bir ayak 
sesi. O kadar hafiften, o 
kadar korkar bir yürüyüşle ki 
belli belirsiz. 

Lake camekanın soldaki ka
pısı, gıcırdayarak açıldı. O 
taraf büsbütün loş; alaca ka
ranlık da değil, gözgözü gör
mez halde. 

Bir gölge belirdi; sofaya 
girdi. Bu şimdikinin de başı 
opal yemenili; sırtında dört 
peşli entari; onun da terlikleri 
elinde; o da ayaklarınıd ucuna 
basa basa gelmede. 

Fakat bu Zülfüyar kadar 
yaşlı, düşkün, bezgin değil. 
Daha genç, daha dinç. 48 50 
lik... . 

Gözleri fıldır fıldırdı. Çok 

bilmiş yüzlü, gözleri sürmeli, 
yanakları rdolguncana, vücudü 
de etlicene bir kadın. Bu da 
konağın kahya kadını. 

Gayet yavaş sesle seslendi: 
- Müslüman! Müslüman! 

· Zülfüyar kalfaya sesleniyor. 
Müslümanın kulakları ağır işi· 
tiyor; gözleri de kapalı. 

Kahyanın ihtiyar Çerkesin 
yanına kadar geldi. Dizinin 
dibine çömeldi. 

Kakvan bili farkında değil. 
Dürtülünce duydu; gözlerini 
açtı. 

Kahyanım, kaç göç oynata· 
rak sormak isledi. Kakavan, 

ene yiiz buruşturarak, mahut 
kapıyı işaret ederek, iki ya· 
nına baş alladı ve yaka silkti. 
s·r daha mırıldandı: 

-- Allah ne zaman batı· 
mıı:dan kurtaracak bilmem .. 
Hala zıbarmada işte!. 

Fıldır fıldır gözlü kihyanım, 
ağzmi kakavanın kulağına sok· 
tu: 

- Bu sabah da 

Maks Reinhardt ile gö· 
rütmek istiyorum. 

Salaburgda, meşhur vazii 
sahne Malcs Reinhardtın yazın 
oturmakta olduğu muazzam 
Leopoldskron şatosunun önün
de bir adam muhakkak ~u
rette artist ile görüşmekte ıs· 
rar ediyordu. 

- Davetsiz ve randevusuz 
göremezsiniz. 

Meçhul şahıs tekrar ısrar 
ediyor: 

- Ben aktör olmak istiyo
rum, bunun için kendisile ko
nuşacağım. 

Gürültüye koşan Reinhard
tın katibesi muhavereye karı
şıyor: 

- Bay hiç kimseyi kabul 
etmiyor. 

Fakat inatçı olan bu adam 
katibin sözünü keserek di
yor ki: 

- Mesele çok mühimdir. 
Muhakkak surette kendisile 
görüşmeliyimi Ben bir çiftçi
yim, arazimi sattım, şimdi 

aktör olmak istiyorum. 
Bunun üzerine katip ·Rein· 

hardtın eşile beraber istirahat 
etmekte olduğu salona gire· 
rek diyor ki: 

- Kuk yaşında kadar tah
min ettijim bir adam geldi ... 
Dehasını meydana çıkarmak 
için sizinle göriişmek istiyor. 

Reinhardtın karısı meşhur 
artist Helen Tumig söze ka
rışarak diyor ki: 

- Bundan evvel sen en 
ümit edilmiyen tarzda en yük
sek istidatları keşfetmemiş miy
din?. Ben gidip bu adamla 
konuşacağım. 

Madam Timig yarım saat 
ıonra dönerek diyor ki: 

- Bu adamın adı Brandt· 
hoferdir. Bu bir köylüdür ve 

bir dahidir. Reinbart bu köylü 

ile görüştükten sonra bunun 

hakikaten fevkalade bir jstidat 

sahibi olduğuna karar vermiş 

ve akşam kendisini Viyananın 

Ander Zarfştat tiyatrosuna ak

tör olarak kabul etmiştir. 

Bu iş, bundan on sene ev· 
vel oluyordu. Bu köylü bir 

müddet hafif rollerde büyük 

muvaffakıyet göstermiştir. 

Tiyatroda (Matmazel Els) 
adında bir piyes oynanması 

mukanerdi.: Matmazel Els bir 
dolandıncının kızıdır. Bu kız 
babasını sefaletten kurtarmak 
için ihtiyar ve çapkın bir 
adam olan Morsdey adında 
birine müracaat ediyor. Dors· 
dey malum olan şartları ileri-

tuttu mu? 
Kalfa, kaş kaldırdı. Bir da

ha mınldandı: 
- Bu gece de hiç uyuma· 

dılar; sabahı .sabahladılar. Ben 
de iki kirpiğimi kavuşturma
dım. Kaltak kocasını yedi, 
bitirdi. 

Eda, vezir zadenin konağı
na geleli iki ay olmuştu. Şim· 
di, buraya nasıl kapağı attığı · 

nı alatalım. 
Hafizenin evinde, Abdülve· 

bap paşa zade ile karıılatıp 
parmağına zümrüt yüzüğü tak-\ 
bğı gün, Ekmel Beyle Abdur
rahman evden çıktıktan sonra 
Hafize Muratpaşadaki Oniki
lerin kahvesine damlamıştı. 

( Arlaı fitil' ) 

ye sürerek kızın isteğini ka
bul ediyor. 

Bu piyeste Dosday rolü bü
tün aktörler için sevimsiz bir 
rol olarak göründüğünden hiç 
kimse bu rolü oynamak iste-
memiştir. Aktörler arasında 

bu rol hakkında münakaşa 
edilirken bir ses yükselmiş: 

Romen basını, geçenlerde Türkiyede kadınları yükseltın.e 
Bükreşde toplantılarını yapan hareketinin en hararetli ~ır 
beynelmifol 17 inci Antropo- mümessili olan Bayan Afettır· 
lo(i ve Arkeoloji kongresinde MüşariJeyha müsbet moılet 
profesör Bayan Afet'in Tür- sahasında yorulmaz bir ar•· 
kiyeyi muvaffakiyetle temsil tırıcı ve kıymetli bir tarih prO' 
etmesi üzerine Atatürk Tür- fe!iörüdür. Çok sade giyineD-

dö 
- ·Borsday rolünü ben ala

cağım! •. 

kiyesi hakkında hararetli ma- fakat çok samimi olan Bayall 

kalele_r neşretmektedir. Afet, modern hayatı yaratnıak ~I 
Unıversul gazetesi Türkiye' · · t ·t· t ·· da· 

Bu, Braudthofer idi. 
Düne kadar basit bir köylü 

olan Brandthoferin bu rolü 
istemesi herkesi hayrete dü
şürdü. Köylü bu rolde muvaf
fak olunca herkesin hayreti 
hir kat daha arttı. Köylü ar
tistin resimleri ve beyanatı 
gazetelere geçti .. 

Fakat birkaç gün sonra ga
zetelerde şöyle bir havadis 
çıktı: 

Brandthofer meçhul bir 
adam değildir. Yalnız tiyatro 
kendisini tanımamışlardı. Bu 
adamın asıl adı Lev Reinss 
ve aslen Musevidir. Berlinde 
çok tanınmış bir aktör olan 
Leo Reuss Almanyada Yahu
dilik aleyhindeki cereyan üze
rine Berlini terkederek Avus
turyaya gelmiş ve orada hüvi
yetini ğlzliyerek kendisine bir 
iş bulmuştur. 

Brandthofer sakallı idi. Ber
linde tanınmış olan Leo Re
ussun uzun ve siyah bir sa
kalı vardı. Leo Reuss sakalı
nın rengini değiştirmiş ve Sa
Jisburg civarında saf bir köy· 
lü bulmuş ve onun kağıtlannı 
alarak köylünün hüviyetine 
girmiştir. 

Leo Reuss bu suretle oyna· 
dığı rolde muvaffak olmuş, 

:açlık ve sefaletten kurtulmak 
için Reinhardtm teveccühünü 
celbetmek yolunu da bulmuş· 
tur. 

Fakat bu adam Viyanada 
nasıl tanındı? Mesele gayet 
basittir. Bir zamanlar Leo 
Reuss Viyanada oturmuş ve 
evli bir kadınla dost olmuş
tur. Bu kadın bilahare feci 

. bir surette artistten ayrılmıya 
mecbur olmuştur. Bu kadının 
elyevm Viyanada bulunan kı

zı ve oğlu annelerinin geçir
diği felakete ,ahit oldukların· 
dan Leo Reussu tanımışlardır. 

Bu hadise Leo Reuss için 
felaket olmuştur. Köylünün Al
manyada hudut haricine çıka

ıçın am ı ıma ve enerıı ~ 
Cumhur reisinin kıziyle müla- . . . • '"\! 

kat başlığı altında 3 Eylul ıresı~de fa.alıyete geçen me~ Ye 
1937 tarihli nüshasında pro- leketın dığer kadınlarınd ~~ 
fesör Bayan Afet ile yaptığı hiç de farklı değildir. 
mülakata dair neşrettiği bir Kendileri, Kemalist Türkiye· 
yazıda şöyle diyor: sinde yeni doğan Artistik fi 

Bu günkü Türkiyenin Ar- Kültürel Rönesans hareketle' 
tistik ve Kültürel hayatına da- · · h tl h kkındl . ,. rının esas a arı a 
ır Bayan Afet ın beyanatı: A • dir 

B 1 .1 1 17 
. . A kısaca malumat vermışler 

eyne mı e ıncı ntro· 
poloji ve Arkeoloji kongresi Mazinin tekmil hurafelerindell 

münasebetiyle payıtahtımız, iş- sıyrılan güneş, nizam ve ıııe" 
bu kongrede Türkiyeyi temsil deniyet memleketi olan bO 
eden meşhur bir bayanın ziya- günkü Türkiyede, güzel san'st 
retini kabul etmekle mu"fte- ld h'I la1111l-layık o uğu veç ı e an r 
birdir. işbu kadın, Türkiye · b• 
C 

mıştır. Bizzat devlet reisı, 
umhuriyeti Reisi Kamal Ata- ·-günün münevver gençlij'İIP"! 

türk'ün evladı maneviyesi ve Türkiyenin tarihi hazineleri 

İzmir ikinci ·Hukuk Mahke· hakkında çok kıymetli fikirle' 
mesinden : aşılamıştır. Güzelliği, san'•tl 

İzmir' de Çayırlı bahçede Me- ve mazinin kıymet biçilemiye• 
lez caddesinde Birinci sokak zenginliklerini sezen renç rıe" 
No. 2 ~e oturan Nigar Başik sil bu yolda çoktan ise bar 
tarafından verilen arzuhalle lamıştır. Bunun neticeleri-~ 
isminin. düzeltilmesini istemekle gün bütün sahalarda metti"" 
yapılan tahkikat ve muhakeme olmaktadır. Tarih sahasınd' 
sonunda: davacının ötedenberi 'ise devlet efektif surette ~ 
Mebrure Kamran Başik olarak dım etmektedir. 
çağınldığı şahadetle tahakkuk Bayan Afet devam ed 
eylemiş olmakla Medeni K.nun diyor ki: Filhakika bugün 
26 ıncı maddesi hükmüne tev- kiyede tarih, hakiki sureP 
fikan davacının Müdevver Sa- ve tam manasile öğreniliyo''. 
niye adının Mebrure Kamran Yalnız islamiyet devrind~ 
Başik olarak değiştirilmesine muzafferiyetler değil, mille~· 
ve keyfiyetin usulen ilanına mizin ve milletlerin mazileriıl•~ 
11/9/937 tarihinde karar ve- her köşeleri bütün derinlikleri ~ 
rilmiş olduğu ilan olunur. ile tetkik ediliyor. ~ 

il daimi encümeninden: 
1997 lira 55 kuruş keşif bedelli Bergama - Kale yoluollfl 

0+000·-3+000 kilometroları arasında 1090 metro uzunlutd'". 

da· bulunan dar kısmın beş metreye kadar genişlettirilmesi.ıe" 
· kalan 2210 metre geniş kısmın tesviyesi ve zeminde kallll'f 

olan kayaların varyozla kırdırılması 15 gün müddetle açık ~· 
siltmeye konulduğundan istekJilerin 2490 sayılı yasalar fC' 
reğince hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik belgeleri ili 
birlikte 20Eylül 937 pazartesi günü saat 11 de il Daimi f# 
cümenine baş gelmeleri. · 3l15 .....1 

No. 
943 

Milli Emlak Müdürlüğünen: 

Karataş İslahane so. · No. 23 taj evın 4 de 3 
hissesi nakden. 

nlan Leo Reuss olduğu anla- 946 Buca yukarı mahalle zafer cd. No. 19 taj 20,60 75 
şılınca herkes kendisinden yüz 
çevirmiştir. Gazeteler aleyhinde 947 
neşriyatta bulunmıya başladık

larından tiyatro idaresi Mat· 949 
mazel El piyesi gösterilinciye 
kadar artisti istihdam etmiş 950 
ve piyes kaldırılınca Leo Re
uss' un konturatını feshetmiştir. ·ı 951 

Leo Reuss gene sefil ve 
perişan bir halde kalmıştır. 952 
Biraz sonra açlık tehdidi baş 
göstermiye başlamıştır. Zavallı 953 
adam, hangi kapıyı çalmışsa 

hiç kimseden güler yüz gör· 954 
memiş ve aleyhine yapılan 

propaganda muvaffakıyetle ne· 9_ 5 
ticelenmiş olduAıJndan, hiçbir 

M. zeminli dükkan. 
Karşıyaka Bahariye yemişçi paşa 16 eski 18/1 120 

taj ev. 

" Bostanlı mekteb so. 9 E. 101 taj 35 
dükkan nakdea. 

,, Osman zade inkişaf so. No. 1 t_ taj 
181/50 M. arsa. 

" Osman zade inkişaf so. 7 metre 139 
No. arsa. 

il Osman .zade f nkişaf so. No. 3 taj 
225,50 M. arsa. 

il Osman zade inkişaf so. No. 911 taj 
272,50 M. arsa. 

il Osman zade inkişaf so. No. 13 taj 
235 M. arsa. 
Osman zade lnkişaf so. No. 9 taj 63 t 

" 252,50 M. arsa. 
yerde İş bulmıya muvaffak 956 T epecık Arslanlar sokak 16/1 taj numaralı 
olamamıştır. 

Artist son olarak Madam 
Sam-Gene piyesinde Napolyon 
rolünü oynamış ve bundan 
sonra Metro Goldvin Mayer 
tilm şirketi kendisini angaje 
ettitinden Holivuda gitmiıtir. 

142,56 M. arsa. 
957 ,, yokuş so. 2/4 taj No. 73,37 M. arsa 50 

Yukarıda yazılı emvali mülkiyetleri hizalarında nakit ile 'I 
zıh olanlardan gayrisi 2. inci tertip tasfiye vesikasile öden.-C 
üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Jhal 
27-9-937 pazartesi günü saat 15 tedir. Ahcıların Milli 
Müdürlüğüne · müracaatları. 31 



~ıblfe 3 (Ulusal Birlik) 18 EylOl 937 

~~~uz hyyarefmnc~~~~Eu~ıo~er ve şil~F~a-t~e-1-~-.-S-p-e-~-c-o-I~~~~~.~-~~.~~~~~~~~~, 
Mükemmel iı HAMBURG rekisı Limit d vapur acentt1.~ı u nstıcatı 

Ö Ü 
"MACEDONIA., vapuru 11 

g r yor EylüldeROTTERDAM HAM· vapur ace tas P.gYAL NEERLANDAIS T . o ı"' sı·r•· .-:,·-;; ~eFioridda Dayton tayyare BURG ve BREMEN i~in ha- D 1 KUMPANYASI ti ~ a 
. Ydanında tayyarecilikte ha- reket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8-37 .,, 
~ten inkılap yapan bir ha· • ANKARA., motörü 21 E . Tel. 2443 gelip BURGAS, VAR NA ve Ha ka ınar kum~~ fabrikası 
ile olm11•tur y ELLERMAN LINES KÖSTENCE ı· 1 • • ··k -y 
h· -y • • _ • • ıu-lde beklenı"yor. 28 Eylu-ıe ıman arı ıçın yu •ı · d l ·ı k l k l o A kal -h d LONDRA HATTI mevsım o agısı e çı arı an umaş ar ~~r men ı _mu en ısın kadar ROTTERDAM, HAM- olacaktır. 

~··. zımandanberı yaptığı tet- BURG ve BREMEN i in ük "MALVERNIAN., vapuru "MEROPE" vapuru 5-9-37 
ılc bU1rladığı bir pilotsuz l kt ç y 10 Eylülde gelip 17 Eylüle de ROTTERDAM, AMSTER-

;;yarc ilk defa olarak uçu· a aca ır. kadar LONDRA ve HULL DAM ve HAMBURG liman· 
~laıuş ve kendisinden isteni· AMERICAN EXPORT LINES için yük alacaktır. larına hareket edecekti. 
ıqı vazifeyi yaparak kalkhğı THE EXPORT STEAMSHIP "MARONIAN., vapuru Ey- "HERMES" vapuru 20.9.37 
~re büyük bir tur yaparak CORPORATION ~ lülün ortasında LONDRA, de ROTTERDAM, AMSTER-
~nrnüştür. •EXPRESS,, vapuru 9 Ey- HULL ve ANVERSten gelip DAM ve HAMBURG liman· 
~·Şimdiye kadar tayyarelerden lülde bekleniyor. NEVYORK yük çıkaracakttr. lan için yük alacaktır. 
ti.hassa harp meydanlarmda için yük alacaktır. ".:HILO~~L .. _ va.puru 29 SVENSKA ORIENT LINEN 
~f~de için uğraşılmakta idi. •EXMOUTH., vapuru 22 Ey)ulden 8 ~ı:ıncıt.~şrıne kadar "GDYNIA" motörü 2-9-37 
.tnı bir pilotsuz tayyare hiç Eylülde bekleniyor, NEVYORK · LONDRA ıçın yuk alacak-tır. de ROTTERDAM, HAM-
ıt insanın hayatını tehlikeye için yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI BURG, DANTZIG, GDYNIA 
~rnadan insanların yapacağı "EXIRIA., vapuru 28 Eylüle "MARONIAN" vapuru 16 
.ıh E t td E 1 t k d Ll BALTIK ve DANIMARK li-·~tiin işleri yapmakta oto· doğru bekleniyor, NEVYORK Y Ü en 22 Y Ü e a ar · 
~ik tertibat ile de kurulacak için yük alacaktır. VERPOOL ve GLASGOW 
ttJere bomba da atabilmek· THE EXPORT STEAMSHIP için yük alacaktır. 
~ir. "MARDINIAN,. vapuru 17 
f CORPORATION ve 
. He ufak tecrübenin verdiği PiRE AKTARMASI SEYRi Eylülde LIVERPOOL 
~ t· SWENSEAdan gelip yük çı· ne ıce, tayyarecilikte bir SEFERLER in karacak. 

ı ap olarak kabul edilmiştir. "EXCHORDA" vapuru 10 "MARDINIAN., vapuru 29 
tıor"dd J b ta Eylülde PIREden BOSTON 1 a yapı an u yyare Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 

mantarına hareket edecektir. 
"VASALAND .. motörü 17-

9-37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ-BALTIK ve DANI
MARK limanlarına hareket 
edecektir. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oS!lu 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lznıir' de Halka.. ..trdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalannı havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

~ bir modeldir. ilk bakışta ve NEVYORK için hareket dar LIVERPOOL ve GLAS-
·ır edecektir. 

Çocuk oyuncağı manzarası "EXCALJBUR., vapuru 24 GOW için yük alacaktır. 
~toıektedir. Maamafib yap· Eylülde PIREden BOSTON BRISTOL: LEITH ve NEW-

"BIRKALAND,, motörii 2-
10·37 de ROTTERDAM, HAM
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlarına ha-

Tele on No. 22 1 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir .. 

~ iş itibarile kendisinden ve NEVYORK için hareket GASTELE HATTI 
"'ti edecektir. "JOHANNE., vapuru Eylü· 
~ cnilen bütün faaliyeti gÖs· "EXETER., vapuru 8 Birin- )ün ortasında doğru BRISTOL 
f~cck mahiyettedir. citeşrinde PJREden BOSTON için yük alacaktır. 
.. k tecrübenin muvaffakiyeti ve NEVYORK için hareket .. ARABIAN PRINCE .. va-

reket edecektir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA., vapuru 10·9-

37 de MALTA ve MARSIL-libendisi büyük bir tayyare edecektir. puru Birinciteşrinin onbeşinde 
it YAya hareket edecektir. 
Prnıya teşvik etmiştir. Bu Seyahat müddeti: LEITH ve NEWGASTEL için ZEGLUGA POLKA S. A. 
~fyare tam manasile uçacak PIRE-BOSTON 16 gün yük alacaktır. 
~· PiRE NEVYORK 18 ·· Tarih ve navlunlardaki deği· 1_Yette olacak ve üç ay son- · gun 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
ınşası bitecektir. SERViCE MARITIME edilmez. 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"BUCAREST.. vapuru 15 

••• 
ir Çin generali 

Birinci sınıf mutahassıs • 
"LEWANT" motörü 8-9·37 

de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikle

rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez . 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

e'ğerÇinli değilmiş 
Bir lngiHz gazetesinde okun· 

11
hna göre, " Hristiyan ge

~al,, denmekle meşhur olan 
~il} generali Fcoç-Yu-Siyangın 

Eylülde gelerek ayni gün KÖS· Dr. Demir Ali 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanlarına hareket ede· 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıkla1 Kum .· 

~ıJ ad F · · · ~ 1 engı ımış ve kendisi 
"" Slovak imiş. Bu general 

&enelerde Çin vukuatında 
:Ok ~ meşhur olmuştur. Şimdi 

Pekin taraflarındadır. 18 
ında iken Fengi Avustur-

da devam ettiği Jiseyi bir 
Yüzünden bırakmış, Arne· 

, Ya gitmiştir. Orada gö· 
ıı .. 

U of arak ve para ile Ame-

~ ordusuna . yazılmı;ı ve 
de Amerıkadan Çine 

er gönderilirken 0 da be· 
be "t · · r gı mıştır. Çin'deki mu-
~tebe biterek Amerika as
ti d .• d-ıc on u ten sonra ise Fen· 

t Çinde kalmıştır. Genç asker 
-da Çinli bir kız almış, Çin 
dus · • una gırmış, az zamanda 
ti . 

ı.._ eoıış ve nihayet general 
~ştur. Jşte "Hristiyan ge· 

al,, in hikayesi. 

cektir. 
"DUROSTOR., vapuru 27 

Eylülde bekleniyor. KÖSTEN· 
CE, SULINA, GALA TZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"SZEGED" motörü 20 Ey· 
tülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU
DAPEŞTE, BRATISLAV A, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED - LIVERPOOL 
"AVIEMORE" vapuru 26 

Eylülde bekleniyor. LIVER-
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPAGNE,, vapuru Birin· 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

citeşrin iptidalarında bekleni
yor, ANVERS için yük kabul 
edecektir. ---DEN NORSKE MIDELHA VS-

LINJE • OSLO 
"BAALBEK .. motörü 25 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yiik alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

·~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük ,.Çalepçiotlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·'~~~~~~~~~~~~~~·· 

1 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Tele fon 3452 

1 



45abife (Uluaal Birlik) 

Nvon 
.; 

onferansı, ıniisbet sabalar üzerinde ciddi 
mesaisine devam etmektedir şekilde 

Meçhulluk veya 
tayyareler 

~ rankoculuk maskesi altında 
de tahtelbahirler gibi imha 

taarruzlar yapan 
edilecektir 

Paris, 18 (Radyo)- Nyon konferansının ana mukarreratının Bundan fazla olarak meçhulluk veya Frankoculuk maskesile 
değiştirileceği hakkında ltalyan menbalarının ısrarla çıkardık- haydutluk yapan ayyarelerin de ayni katagoriye dahil tahtel-
ları şayıalar teeyyüt etmemiştir. bahirler gibi imha edilmesini karar altına almıştır. 

İtalya, çok yalınız kaldığını ve Akdenizde kendisinden başka 
kuvvetlerin kontrole fiilen başladığım gördükten sonra, Nyon İngiltere ve Fransa ve Nyon konferansına iştirak etmiş kü-
konferansına iştirak çareleri aramağa başlamış ve bu esas da- çük fakat Akdeniz mes' elelerinde nüfuzu büyük devletlerin ka
bilinde birçok haberler ve uzlaşma şartları ileri sürmüştür. rarları beynelmilel siyaset şekavetini tamam ile ortadan kaldır-

ltalyanm bu hareketi de tamamen akim kalmıştır. Konferans mak, hukuku beşer ve beynelmilel diplomasi usullerini umu
tahtelbahirler hakkında verdiği kat'i kararı değiştirmemiştir. miyet üzere halcim kılmaktır. . ...... ....... 

Hain bir şebekenin Ihtiliilcılar,bir Ingiliz 
Fransada ~arifetleri .

1
vapurunu b_ombaladılar 

ihlal LargoKabalyero, ltalya ve Almanya Fransanın dahili sulhunu 
etmek istiyenler kimlerdir? 

Pariı, 17 (Radyo) - Pariste 
p•tlıyan bombalar hakkındaki tah· 
kikata devam olunuyor. 

Zabıtanın yakaladığı Ankelo 
Tatyoriti adındaki anarıist, dün 

iıticvab edilmiotir. İtalyan anarşisti, 
hadise gü~ü Pariste bulunmadığım 
iddia etmektedir. 

Zabıta; Fransadan Belçikayıt 

geçmek istiyen Maryato adında bir 
lıpanyol ile diğer bazı anarşistleri, 
hododlarda yakalamağa muvaffak 
olaaattur. 

Parie, 17 (Radyo) - Fransız 

zabıtası, İspanyadan Franeaya iltica 
edenlerin evlerinde araştırmalar 

yapmış ve buı evrakla esliba ya· 
kalanmıştır. 

Araştırmalar neticesinde 10 
kişi yakalanmış ve tevkif edilmittir. 

Marsilya, 17 (Radyo) - Dün 
gece saat 3,30 da bir fabrikaya 
konmuo olan bir yangın bombası 
infilak etmiı ve fabrikanın yansı 

yanmıştır. 

Hadise esnasında fabrika civa· 
nnda kooarak kaçan bet oahıs gö· 
rülmüttiir. ' 

Balkanlılar arası 
güreş kongresi ·-·-· DünBelediye salonunda birinci 

toplantısını yaptı. 
Balkan güreŞ müsabakaları 

bu sene lzmirde yapılmakta 
ve müsabakalara dünden iti· 
baren başlanmış bulunmak· 
tadır. Dost Balkan güreşçile· 
rile güreş idarecilerinin şeh

rimizde bulunduğu bu sırada 
.. Balkan lalar arası güreş kon
gresi,. de dün birinci içtimaını 
belediye içtima salonunda yap· 
mıştır. 

Kongreye Türkspor kurulu 
genel sekreteri Bay Nizamettin 
Kırnşire yaset etmiş, Elen ve 
Yugoslav murahhaslarının tek-

Negrine hakaret 
Eden üç Alman, Is. 
viçreden koğuldu. 
Cenevre 18 (Radyo) - Is· 

viçre federal meclisi, üç Alman 
Nasyonal Sosyalistin hudud 
haricine çıkarılmasına karar 
vermiştir. Bu üç Alman, cum· 
huriyetçi ispanya Başvekili B. 
Negrine hakaret etmişlerdi. 

Karııyaka için yeni 
vapurlar 

lzmir · Karşıyaka arasında 
işlemek üzere Londradan satan 
alınacak vapur, ikinci defa 
kızaA-a çekilmiştir. 

Vapuru, kızakta muayene 
edecek heyet, Londraya gide· 
rek tetkikat yapacak ve vapu

{ run satın alınması hakkında 
son kararını verecektir. 

Eylul ıonunda bu vapurun 
18,SOO sterline satın alınma 
maameleıi tamamlanacaktır. 

lifleri üzerine Cumhurreisimiz 
Atatürke, Başvekilimiz ismet 
İnönüne ve Parti genel sek-

reteri Şükrü Kayaya tazimat 

telgrafları çekilmiştir. 

Kongrede beynelmilel güreş 
nizamnamesi hakkında görü· 
şülmüş ve müsabakaların ha-
kemleri tesbit edilmişti, Balkan 
güreşçilerinin organize edil
mesine dair kararlar ittihaz 
olunmuştur. 

Kongre Pazar günü ikinci 
içtimaını yapaca~tır. 

Menderesteki 
Büyükl manevralar 
- Baştaraf 1 nri sahifede -

cekleri taarruzlardan Ye tecemmü 

noktaıuna doğru yapılacak ilerleyi· 

şin her türlü gecikmelerden ko· 

runması tedbit ve vasıtaları da 
nazan dikkatte tutulacaktır. 

Görülüyor ki, hava hareketle

rini de ~amil olan bu hareket, ne• 
tice itibarile genio bir gizlenme ve 

hava taarruzlanna lr.aqı mukabele 

ve müdafaa gibi diğer meseleleri 

de meydana çıkarmaktadır. Manev

rada bu itler de kendiliğinden ha· 

rekatın birer safhası ve meselesi 
halini almaktadır. Keza, harekat 
ayni zamanda geceleri de cereyan 
edeceğine göre, bütün tedbirlerin 
geceye göre olau oekilleri de dü· 
şüoülecektir. 

Bunlar arasında, tecemmil nok· 
talarına resmi ve hususi nakil va· 
sıtalan ile yapılacak nakliyahn 
esasen beıab edilmio bulunan ıekil 
ve imklnlan da g6sden geçirile· 
celr.tir. 

hakkında zecri tedbirler~ istiyor 
Paris, 18 (Radyo) - Cum- bombardıman edilmiştir. 

huriyetçi ispanya sabık baş- Atılan bombalardan hiçbiri 
vekili Largo Kabalero, lngiliz isabet etmemiş olmakla bera· 
matbuat mumessillerine beya· 
natta bulunmuş ve batırılan ber Salmor, yoluna devam 
vapurların, İtalya ve Alman- edemiyerek geri dönmüştür. 
yanın aldıkları tertibatla ha- Santander 18 (Radyo) -
tırıldığını söylemiş, Uluslar Turizm ve sair işler için San· 
Sosyetesinin, bu iki devlete tandere gelen ve şehrin mu· 
karşı zecri tedbirler koyması hasarası üzerine memleketle· 
lüzumundan bahseylem!ştir. rine gidemiyen 25 bin ecnebi 

Cebelüttarık 18 (Radyo) - Frankonun emrile serbest bı· 
Salmor adındaki lngiliz vapuru. rakdarak memleketlerine gön· 
ihtilalci tayyareler tarafından derilmişlerdir. ............ 
Hatay Arapları Londrada 

/ Baştara/ı 1 incisalıi/ede J 
Zihni de köylere varıncıya ka· 
dar bütün Hatayı dolaşmak· 

tadır. 

Konsolos, dün Şeyh köyüne 
giderek bir gezinti yapmıştır. 

Konsolosa köylüler büyük bir 
karşılama merasimi yaptılar. 

Vatani gazeteler bu günler
de gene hezeyanlar savur
maktadırlar. 

Elliva gazetesi yeni delege· 
ye hitaben neşrettiği bir açık 
mektupta, Sancak Türklerine . 
karşı en ağır hakaret lisanını 

kullanmaktadır. 
Yeni Sancak delegesi beya

natta bulundu, bu beyanatı 

aynen aşağıya alıyorum: 
.. - Fransız hükumeti siz· 

lere yeni bir Delege gönde
riyor. Bu Delegenin memuri· 

yeti mahsusası, bundan böyle 
Mendater hükumetin ve Mil· 
letler Cemiyetinin himayesi 
altında tatbiki kararlaştırılan 
Sancak Statüsü ve beynelmilel 
itiliflarla; bu memleketin mu
kadderatının iyi bir neticeye 
ihzar ve isalinden ibarettir. 

Suriye kadrosu dahilindeki 
yeni Sancak teşkilatı sayesin· 
de, muhtelif unsurları ihtiva 
eden halk tam bir nifak ve 
imtizacm pek çabuk teessüs 
edeceğine, ve tabiatın bu mem· 
lekete bahşettiği her türlü 
menabiin, ahalisine mesut ve 
bahtiyar bir hayat temin eyli
yeceğine ve her kesin bundan 
müstefid olarak bu memleke
tin tealisine can ve gönülden 
iştirak ederek :5ancaklılık bir
liğinde, intizam ve müsalemet 
içinde yaşamıya gayret ede
ceklerini biç ıüphe etmiy~ 
rum.,, 

Müthiş bir kasırga 
koptu, yıldırımlar 

düştü 
Londra, 18 (Radyo) -Dün 

gece, Londrada müthiş bir 
kasırga kopmuş ve bu meyan
da şiddetli yapmurlar da yağ
mıştır. 

Düşen yıldırımlardan 4 ba· 
lon infilak ederek yanmış, bir 
askeri tayyare kaybolmuştur. 

lngiliz 
Tayyare filosu Mal· 

taya hareket etti 
Londra 18 (Radyo) -lngiliz 

tayyarelerinden mürekkep bir 
filo, dün F elin Gistondan Mal
taya hareket etmiştir. .... 
Fuarda seyyahlar 
Evelki geceye kadar fuarı 

532,358 kişi ziyaret etmiştir. 

Hariçten fuar münasebetile iz
mire gelenlerin miktarı 140 
bin 586 dır. 

Fransız bandıralı Limartin 
vapurile dün 102 ecnebi sey-

yah gelmiş ve şehri, bu me· 
yanda fuarı gezmişlerdir. 

Donko yangın 
Dün öğleden evel Karan

tinada Bölge san'at okulu 
içinde yangın çıkmışsa da 
derhal söndürülmüştür. Yan
gın, okulun içinde talaş koy
mağa mahsus barakadan çık
mıştır. Talaşlar, der bel ateş 
alarak yangının büyümeai teh· 
likesi baıgöstermiıse de itfaiye 
tehlikenin önünü almafa mu-
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Bu ·yıl lzmirde bütün ço
cuklar ·mektep bulacak 

-------------
Birçok Okullarda Çifte Tedrisat 

Tedbirleri Tamam/anmıştır 
Bu yıl lzmir Ortaokullarının larında eskisi gibi tek tedtİ' 

ilk sınıflarma namzed olarak sat tatbik olunacak, yaln~ 
kaydedilen talebenin bugüne yeni talebenin tekisüf etti!' 
kadar sayısı 1380 dir. Bu ye· lzmir merkezindeki ortaokul· 
kunun 633 ü Karşıyaka, Buca, larda çift tedrisat usulü tatbi~ 
Burnava okullarına, mütebaki edileçektir. Lise sınıflarınıP 
747 si lzmir merkezindeki okul- hepsi de eskisi gibi tek tecl· 
lara kaydecfümişlerdir. Ortao- risat yapacaktır. Çift tedrisat 
kulların ilk sınıflarına kayde- usulü tatbik edilecek merktJ 
dilen talebenin kayıt ve kabul ortaokullarının hepsinde sınd 
müddetinin sonu olan 20 Ey- talebe mevcutlarının nonııal 
lule kadar daha bir miktar hadlere indirilmesi de tellJİfl 
artması mümkündür. Ancak edilmiştir. 
geçen yıl ayni sınıflara kız, Buna nazaran lzmir OrtıO' 
erkek 17 56 talebe kaydedil- kulları sınıflarının mevcudat' 
diğinden bu yıl müracaatlerinin daima 50 den aşatında bırl' 
geçen yılı geçmiyeceği tahmin kılmıştır . 
edilebilir. Çifte tedrisat ıınıflan ill 

lzmir Liselerinin ilk sınıfla· tek tedrisat ıınıflannın ~ 
nna müracaat eden kız ve er- binalarında ayrı katta veyahİ' 
kek talebenin bugüne kadar biribirinden tamamen ayrı 
yekunu 574 tür. sımlara alınarak her parçall 

lzmir Lise ve Ortaokul di· müstakil bir halde bulun.-
rektörleri, Kültür Direktörü- ları temin edilmiştir. .. 
müzün huzurile Kültür Kurulu Okullar Direktözleri bu~ 
azasından Hikmet Türkün baş- dahi ayni heyet halinde ı<I 
kanlığı altında iki toplantı ya- tür Direktörlüğünde toplan~ 
puak bu yıl okullarımıza kay- o kulların hususi vaziyeti <tİ 
dedilen talebenin semtlerine lzmirin türlü mevsimleri ili • 
göre okullara tevzii işini hal· ilgili çifte tedrisat prograaı1" 
letmişlerdir. Verilen kararlara rını saptayacaklardır. 
göre, Karşıyaka Kız öğretmen, Sınıf ve şube adetlerine dl' · 
Karşıyaka Orta, Buca Orta, ir kat'i neticeler ayın yiroıi· 
Burnava ortaokulları gibi iz- sinde tahakkuk etmiı olaca"' 
mir muhitindeki Kültür Kurul· hr. 

Güreşçilerimiz 
-BaıtaTafı. 1 inci ıahif ede
reşmiştir. Fakat Yunanlı da 
bir netice elde edememiştir. 
Devrenin ıon dört dakikasın· 
da Yunanlı hilcim gürcımiı 
ve neticeyi ekseriyetle kazan
mıştır. 

Bu güreşi 61 kiloda Yunan 
Filipis ile Yugoslav Antinoviç 
karşılaşması takib etmiştir. 
ilk devre her iki güreşçinin 
ayakta biribirini devirmeğe 
çalışması ile ve berabere ola
rak bitmiştir. ikinci devrede 

~Yugoslav çok faik güreşmiş 
ve ekseriyetle bükmen galip 
ilin adilmiştir. 

66 kilo güreş Yunan Colih· 
roniyoı ile Yugoslav Pankroı 
arasında yapılmıştır. Daha ilk 
dakikalarda faik güreşen Yu· 

goslav; Yunan rakibini 3 da
kikada yere düşürmüştür. Üst
te çalışan Yugoslav rakibini 
tamamile ezdikten sonra 4,56 
dakikada sırtını yere getirerek 
tuşla galip gelmiştir. 

71 kiloda Yugoslav Fişerle 
Türk Hüseyin karşılaşmışlardır. 
Daha ilk dakikalardan hakim 
bir oyun oynıyan Hüseyin; 

birinci devreyi lehine bitirdiği 
gibi ikinci devrede de raki
bini tamamile ezmiıtir. Fakat 
sırtını yere getirememiş, müt. 
ttefikan sayı beıabile galib 
ilin edilmiştir. 

79 Kilo güreşi Mersinli Ah
metle Yugoslav arasında ya· 

pılmıştır. Kuvvet ve teknik 
itibarile rakibine nisbeten yük
sek bir güreş çıkaran Ahmet 

vaff ak olmuştur. 
Yangının sebebi belli de· 

ğildir. Fakat talq barakasının 
kapısı, civardaki bir binaya 
doğrudur. Bu binanın pence
resinden yanık bir sigaranın 
atıldıta ve yangının bu yüz· 
den çıktıtı tahmin edilmek
tedir. 

müttefiken sayı he.sabile /ı 
reıi kazanmıştır. 

84 Kiloda Türk biyük 
tafa ile Yunanlı Lefalcis . 
şılaşmışlardır. Mustafa raki~ 
ayakta biraz denedikten SO_. 
ilk hamlede yere yıkmış fi 
3,16 dakikada sırtını yere tf' 
tirerek tuşla galip gelmiflİ'' 

Ağır sıklette Türk Çob'' 
Mchmctle Yunan Çardıı k" 
şılaşmışlardır. Mehmet ilk dl' 
kikalardan derhal hücuma ger, 
miş ve 2,15 dakikada rakibİP' 
kafa kolla minder üzerine f( 

rerek güreşi tuıla kazanouıtı'' 
Balkan güreş müsaba~ 

bu akşam Alsancak aahasıll 
ve saat 17 ,30 dan iti~ 
devam edecektir. / 

lzmir ikinci hukuk mabk' 
meıinden: 3245 ' 

lzmirde Servilitepe ~ t 

sokak 31 sayılı evde otu~ 
Hasan kızı Fatma tarafıııd wJ 

kocası Dibekbaşında BardP~ 
sokatında 3 sayılı evde ~· 
kim sabık polis memuru ~f'{O' 
tafa nezdinde Ômer oğlu. ~ 
seyin aleyhine açılan ıb 
davasına mütedair dava ~ 
hali suretile davetiye var•" -
müddeialeyhin ikametgi~1~ 
meçhuliyetine binaen ıaitJll!; 
tarafından biliteblit iade 
miş ve zabıtaca yapılan 
katta bunu teyit eylemit ol 
tundan davacının diletile 
liğatın ilanen icrasına .,e 
hakemenin 14· 10·937 pc 
saat 10 a talikine karar ~ 
lerek davetiye ile arsı'~ 
sureti uıulen mahkeme JI 
doruna uılm11 olduftl~ 
müddeialeyh Hüseyinin b~ 
olunan gün ve saatte ıD' ~ 
mede bizzat hazır bulllll.;,J 
veya bir vekil gönder 'f'!. 
akıi takdirde hakkında ~ile' 
karın ittihaz ve teblit ~,iı' 
ceti teblit makamın• 
olmak iizere ilin olan · 


