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Japonlar 
Şanghay·_ civarındaki mahal

leleri yakıyorlar 
AGustos 937 HergUn ...!!!?_ahları çıkar, siyasal gazetellir Telefon: 2776 ============================================================= 

Hatavda Mezalim Tel~rar Bas adı .. 
Çin-Japon ihtilafı başka devletleri de alakadar etmeğe başladı Manevralarımızda bulunacak heyetler 

Amerika lngiltere Fransa ltalya Yunan heyeti, dün 
' ' ' lstanbula vardı 

heri ki tarafa nota verdiler 
~~~~~------.------~~~~~~ 

Bir Amerikan taburu Şanghaya çıkarıldı. Italya da bir tabur 
gönderdi. Japon iGenerallerijvaziyeti müzakere ettiler 

Şangha)'. l3 (Radyo) - Bugün 1 tcdir. japon kunctlcri. Çintaoyu 
karaya çıkan 1700 Amerikan deniz i~g;,ıJ ı )lt'nıi~ltrdir. 
ı keri, ecochi efaretlıunelcriniıı 15knrlar nıelıaf ilin FÖ) lı;-di(;İ · 
bulunduğu mahalleyi kordon ahnıa ue gı)rf', jııpou lı:ııV\'ı•ılcri, nıuhıt:lif 

ılmışlardır. ieıikıuııetlcrtlen tnurruza h111,ırla· 

I..epanto adındaki hol yan tor· Ol) orlur. 
pidotıu, bugün ~elmio \"e San Mar- Ti)enı;inrlt.•n 16 kiloml'tre uzak-
ko taburunu getirerek karaya ~·ı· ta Ko) çiıı tosabamu, şiddctlı hır 
lı.armıttır. borlı nNic,.eimle işgııl C} lcmi~lerılir. 

Şııngbay, 13 (Uııdyo} ~ Koc;I'• Tok)o. 13 IA.A.J - Şanghayıla 
aya yakın bir aıevlı:ide japonlarla lıir jul'on mcmbaındarı lııldirilrlı~İ· 

Çin lrnv,retleri a"sında \"ukua ge· ne göre. 8tı mcı Çin fırkası fimal 
len bir harbden sonra Çin ku\'vt>t• wrntab.11~1 malıallcsiui işgal cdt•rck 
lcri rif:',t eylemişlerdir. lıurayıı llıİtralyözler yerlcftİrmiş· 

Tokyo, 13 (Radyo) - llarbi· Jcrdir. 
ye ve Bahriye N87.ırlara ile Ami· Bu civorda i,iğle zamanı iki 
raUer ve Generaller. hu,;iln topla· japorı jun<larmas10ın kaybolması 
ll•rak mühim bir konferans akdet· endişeyi mucib olmaktadır. 
nıi§ler 'fe vatlyeti müzakere eyle· Japon ask.erleri Sonu 6 ıncı sahi/ede-
tni,\erdir. 

Şangbay, 13 [Radyo] - Çin 
kuvvetleri, tima l istasyonunu iogal 

HATAYDA MEZALiM 
eylemiıl~rdir. Şehrin ,imalinde 80· Tu· . rk 
ltak muharebeleri cereyan etmek·: mahallelerine ateş açılmış, 41 

_ kişi yaralanmış, .7 kişi ölmüştür Yugoslavya 
ti.yanında 

Gpalılcla yapılan 
ltauahede müzakere 

edildi 

.. 
Halkeı,lerini ba tılar. Orfi idare ilan edildi. Hu-

dudumuza iltica edenler bini geçmiştir 
fatanbul, 13 (Hususi) - Son 

gelen haberlere göre, Ilatayda lı.a· 
nııklık.l11r çıkmıştır. Hu münase· 
betle Antakya kordon altına alın· 

mıo ve Türklere vaki tecavüzün 
önüne geçilmesi için tedbirler alın· 
mıı ise de fenalık <lurdurulama· 
mıınr. 

1 . 
Belgrad, 13 (Radyo] - Yugoı· 

lavyadaki katolik.lerin m6bim bir 
Yekuna baliğ olmalarını oazan 
dikkate a1ao, dahili ve h2'riei ııiya 
'ette Yugo11lavyay1, iyi bir merte· 
!beye yüluehen Baovekil B. Stoya· 
d-oviç. Papalıkla Yugoslavya ara· 
llııda bir muahede ıkdetmiştir. Bu 
llllauabedenio Millet l\lecfüinde mü· 
aa1tcre11i eııoaooda epey müoakaıalaı 
01nıuıtur. Bugün ayan mcelieinde 
"-ilıtakereAi eanuıİıda da bir çok 
hatiplerden sonra Başbakan Bay 
Stoyadinoviç eöz almı~, muabede
llin ta11diki lüzumunu mildafaa 

~' ve çok alkışlanmıotır. 

İstanbul, 13 (Hususi) -IAn· 
tak.yada orfi idare ilan edilmiıtir. 
Halk mymesailleri, gördüklt>ri tai· 
yik yüzünden hıtdudlanmıza iltica 
etmeğe baılamıolardır. 

Bugiln akoama kadar iltica 
edenler binden fazladır. .Mülteci
ler, son derece feci bir halde bu· 
lunuyorlar. 

İstanbul, 13 (Uusuııi) - fla· 

4nkara gençlerinin bü
yük muvaffakıyeti -l'üksekbir liyakatle uçmağa baş

ltyan gençler arasında bir kız ~-,. 

An karadan 
~ Ankara, 13 (Radyo) - Hava 
~~Qtnonun lnönü yilktıek yelken 
~"'.'u kapmpında Temmuz ayının 
~ tııden 12 Ağustosa kadar pli· 
ls tlefie uçuo yapılmıştır. Kurumun 

~ttnmusda ioe .baılamıt olan 
·~ radaki motörlü me.ktı>binde 
~ •e bugila on bir gencimiz mo· 

ta1711elerle 7almı bqlımaı 

bir görüm'iş 
uçmağa movaf fak olmu§lardır: 

Bu gençler şunlardır: 

Abdullah Ertur, Abdullah 
Karacaova, i\'anu7. Frgök, Ahmed 
Gülten, Tahir Yalçın, Korkut Ba· 
yulkan, Yıldız Uçman, İbrahim 
Altay, Necib Tulger, Nhmed Arı· 
kan, Abdullah Eftem. 

Not: Bu gençlerden biri luıdır. 

Antakgadan bir · görünüş 
tayda c;ıkan kanoıklık, gitıikçe ge· netieceincle 41 kişi yaralııomı~. ye· 
ni~lemektedir. Tiirklere karşı, e&· di kişi ölmü@tür. 

kisinden daha şiddetli Lir tnıyik Antakya llalkevi basılmış ve 

baolamı~tır. Ual.lrnviode bulunan gençler dö· 
Türk ınahalltılerine nçılao ate~ \.ülmüşlerdir. 

Istanbulda Bakırköy barut 
fabrikası kısmen yandı -----------lstanbul, 13 (Hususi) - Dün, Bakırkögde müthiş 

bir gangın olmuş ve Bakırköy barut /abrikası müşte
milatından iki kısım ile içindeki güverçile yanmıştır. 
Yangının neden çıktığı, zabıtaca ehemmiyetle tahkik 
olunuyor. Nüfusca zayiat yoktur. 

Tirede bir vak'a 

adam, metresini ve 
ablasını yaraladı 

~~~~--·-----~~~-
Suçlu, jandarmalara da silah 

çekti, fak at tutuldu 
Tire kazasında istiklal ma· 

hallesinde sarhoşlulc yüzünden 
bir vak'a olmuş, iki kadın 
dövülmüş, biri başından ağır 
surette yalanmıştır. Vak'a 
şöyle olmuştur: 

Gevgit muhacirlerinden Ali 
oğlu otuz yaşında Abdurrah· 
man, Hatice adında bir kadı
nı metres tutmakta idi. Bir 
müddet beraber yaşamışlarsa 

-- Sona 6ıncıı•Ai/ede --

General Papagos'' Türkiyeyi ikin
ci vatanımız sayarız,, dedi 

Topçularımız Çorluda 
ietanbul, 13 (Ilusu i) - Trak· 

ya manevralarında bulunmak üzere 
bugün oehrimize gelen do~t \'e 
müttefik. memleketlerden Yunanis· 
tan askt!ri heyeti, fc,·kalude a~keri 
111erasimle karşılanmı~ır. 

Yunanistan erkiinılıarbiyei umu· 
miye reisi General Papagosun riya· 
setinde bulunan heyet, Galata rıh· 
tımına ayak basarken Yunan \ ' C 

Türk marşları çalınmış ve bü) ük 
Lir kalabalı!.:, heyeti hararetli su· 
rette alkı~lamı§tır • 

G"nerıı.l Papng'l•, (lojtruca Dol· 
mebabçe urayma gitmiş ve busu 1 

deftere ismini 'azını tır. 

Matbuat mümes&illerini kabul 
eden General I>apagos şunlan söy· 
!emiştir: 

- Gördüğümüz hüsnü kabul· 
den çok müteşekkirim. Türkiye)İ 

ikinci l.ıir vaıan ayarız. 
Hiik\ımetimden Laşlıyarak, en 

son Yunanlıya kador Cumhurreisi· 
niz Atatürküu e erine ve Türk 
büklimetine karşı takdir hi teri 
besliyoruz. Kendimizi, ny:ni aileden 
sayanı. Çünkil kardeşiz. 

Ziyaretimiz; k:ıhroman Türk 
orduc:unun, kı)metli şeflerinin ku· 
mandas.ı altında tahakkuk ettirdiği 
terakki ' 'e iokişaflnrı Lir kere da· 
da yakından görüp takdir etmemi· 
v• v·silr te:kil edC".clnir. 

Yunan askeri heyeti, Perapa· 
la a misafir edilmiştir. Yann (bu· 
gün] Irak ve Afgan askeri heyetleri 
de bekleniyor. · 

- Sonu 6 ıncı sahifede 

Küçük bir dikkatsizlikten 

Sipahi pazarında büyük 
bir yangın çıktı -----·-

Bir genç yanarak yaralandı. Za
rar on bin liraya yakındır 

Dünkü yangın söndürüldükten sonra 
Dün ahalı --aat yeditle Sipahi robu gibi goyet sfiratlc yanan \"C 

pazarında kemikçiler çarşısında iki infiliik eden uıadtlclerin bulun· 
mürHıiş infil5kı ınüteak1b bir yangın nıası yüzünden daha çok geni~le-
çıkmış ve anqızın gcui,lemiştir. mi~tir. :Kırtnsiye mağazasında bu· 
Bayraklı ci,·arındaki benzin ve lıman B. Remzi Gürel, >angın haş· 
petrol deposuuC:a çıkan \ 'C 17 kişi- laclığı ıratla gtiçlükle kendisini 
niıı tilümü ve hir kişinin ıle yara· ınnğnzadan dışarı utarak yanmalctun 
laumusile netir.clenı>n büyük )Sn· \'C ynralnunıaktao kurtulmtı§lur. 
gınında büyl~ iııfilükla başladıgım ltfaip•, ~angının eırafıaki ma· 
bilı•n lıalk, tcla)a dil,miiştiir. Yan· ğaznlara irayetine mani olmak için 
gıııın ı;ıktıi;ı B. Remzi Giirele aiJ 

derhal tedbir almış \'e yanmakta 
kırtas.iyc depo u içinden eJlerile 

olan ınoğaıalaran üzı~rioe bol su 
yüz ve ayakları yanmış olarak dı-
şan fırlıyan bir ~ocuk da görünce 
balkın teJaşı İ)';deo iyiye artmı~tır. 

Ço<'Ugun yanmakta olan vücudü, 
üterine örtü örtülmek ııuretile Eôn· 
dürülmii~ ve sfiratle yetişen itfaiye 
tedbir almağa çalışırken yangın, 

kırtasiye mağazaı.ıınıo yanıboşında 

ve ayni çatı altındaki baharat de
poıuoa da sirayet etmi~. l.ıu depo· 

ı da benua, peuolt keuab ve tuı 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
~~-~~-----~~~~-

Barem kanununda 
1750 ve 2000 kuruş 
maaş olmıyacak 

lstanbul, 13 (Hususi)- Ba· 
rem kanununda 1750 ve 2000 
kuruşluk maaş dereceleri kal· 
dmlacaktır. 

" 



tJfNt-Q 
Zavallı başsız millet 

J,n merhametli, hakkı n çok seven, hakikııtt· en çok kı)WCL \C• 

ren bir millel olıtrak. düu l:lalıe~i tan harbi karşısında nasıl bir hiS!in 
t irinı duyruu~ k, bugün de japon ordusunun Çin topraklarındaki 
adım adım, ert, zııliıu \C yıkıcı, oldurücu yürüyüşünii de ayni hislerle 
karşılıyoruz. 

.. ulhperverliği dilnyayıı yuyılınış bir millet oluıuıııuı do bu hissi 
artırı)or. 

\ e bilhn a, j tikl:il 'c hürri) eti )Bbaucı çizmeler altında çiğnen• 

mi, iter milletin, bu rndideki blidi,.elere karşı duyduğu ha iyet ve 
ve ıstırabı dn içimizde tam mannııile yoşalı)Oruz. 

"Kuv\·edi olan, koklıyı ezer,, hakikati, ı,ugiin bir kere dabn Çin 
topraklanuıla bnyrok oçıb lrendıni dünyaya gösteriyor. lnsıınlık adaleti 
ve beyne.lmilel nizam denilen ~ey, o kadar gülilnç ve o kadar vayanı 
me.rbametıir k .... 

Uü) fik bir 1n BU kolabolığım bağrınclo taeıyon Çin, lıir 8\'UÇ loprağtDJ 

korumak için, kimhilir kaç milyon can harc:ımak nıccburiyetinde 

kalacaktır?. 

Tet.oiğin, moılern teçhizatın, disipline lı:ığlnmı~ ve yeti~miş ordu);,ı. 

rıu lı.ar~ı ında. bu büyük kalabalık, tırpan oltıııcfn hoyun cğf"n bir huğ· 

cl.ıy tarlıı ının ınnlı~uln hi ini veriyor. Orudu tanenin he ahı yoktur. 
ıtt>kıın, " filan cı•bheye şu kodıır bin a ker evkedildi,. denmi

yor da ••50 vagon ıfoluııu asker göml• rdıfi,. cfiııılc i kullanılı}or. Çünkü 
• rıula İM o o kadar fozlurlır ki. ) üzlercc, binlerce, değil, Anadoluda 
ubıre bor alıırınıla olduğu gibi dolularla he!ab edilir. 

sıı vagon, yüz vııgon dolu u asker gitti \•eyn öldü, dİ)'C diye •• Bir 
kalıılıalık ki ta ilıl••r boyu U)Umu ıur. Af)onunıl:ın bu~ kaldırıb dilnyaya 
bakmamıştır. llııllıı, kr:ıııli vatanı için de harbi llcvmeği ruhuna ve kafa· 
EJD& y .. rlo·şıirmeıııişıir. Şırııcli, japoııyanın ayak e lcri yak.lowırken: 

- Bir karı~ toprak lıile vcrnu·yiz! 
Diyerek huğrışı)Or, fıkııt bu, öyle bir uğultudur ki, kuvvete dayan· 

uıaılıJ1ırıı h··rkc~ lıılı)or. Bir iınan, bir şuurdan gddiği de henüz mt'şkt1k •. 
Eıı ıııü ıım ııokt.ı, bu milletin ccvhı•riııin kımılılayıb kımılduınamusı 

"t' uyrıra, hir Şt'ft'. ı. u • veı lı hır iıla reye, yrıııi Lu wilyonları kendi çelik 

''"" j•·ı omiııılı· sıır ıklıy .. bilı·c~k lıır tleh.:ı)a ırıolik lııılıınmama ıdır. Bao· 
11ız Itır ıııillt•t.. uru h ılııııle, ııımıZ7.ııııı hır kalalıalık .. Fukot ne çare ki, 

hit; mi hıç ı~l"ııııı•·ıııiş. Hıçbır şı">ı )ol.. hıçarcnin. Bıı~ı da yok, ba~ı ... 
Zavallı, ha~ ız mıllet •. 

ilk moda mecmuası 
Ne yapalım? Bu sütunların 

hakkı dünyada olan, biten 
herşeyi okuyuculara arzetmek· 
ten ibarettir! Bunun için bu 
sütunlarda çıkan garip haber 
ve yazıların kusuruna bakılma· 
mak gerektir! Hele ilk moda 
mecmuasının Fransada 1758 de 
"Moda postası., ~dile çıktığını 
yazdığımız için bize hiç kız· 
mamalıdttl 

Maamafih bir rivayete göre, 
ilk moda mecmuası Londrada 
"Udilere moda., dır ve 1733 de 
çıkmağa başlamıştır. 

En garib çifti 
Bay ve Bayan Al Tomeni 

adını taşıyan bu çift, arzın en 
garib çiftidir! Bay Altomeni 

s'!kiz buçuk lngiliz kademi uzun· 
luğunda, seyyar bir direk gi· 
bidir. Bu muhterem zatm zev· 
cesi de, ancak bir karyola 
yüksekliA'inde boyu olan maruf 
bir cücedir! 

Bu tezad, bilhassa cambaz
hanelerin işine yaramaktadır. 

Talihli berberi 
Berberlere gevezelik isnad 

edenler aldandıklarına artık 
emin olmalıdırlar. Berberler 
için en talihli kimseler demek 
daha doğru olacaktır: 

Cenubi Afrikada Por Eliza
bet iskele şehrinde Salli Smit 
adlı bir berber, daha doğrusu 
bir herber çırağı vardır. Bun· 
dan birkaç gün cvel bu şehrin 
İtalya konsolosu Smitc 13 mil· 
yon liretle Kont dö Kataçi
yona unvanına tevarüs ettiğini 
bildirmiştir. 

Bu unvan ve bilhassa bu 
13 milyon servet haberi üze· 
rine berber çırağı, tası, tarağı 
toplamış ve ilk vapurla halya 
yolunu tutmuştur. 

Bu berber çırağı aslen ltal
yan bir ananın ve ltalyada 
doğmuş bir çocuğudur; bu 
lr•rlın Snllivi lriirJilrltP.n ~nr 

Saime Sadi 

:: = = 
Elizabete'"'getirmiş ve kendisi; 
de burada Smit adlı bir lngi
lizlc evlenmiştir. Solliye annesi 
bir defa kendisinin zengin bir 
ltalyanm çocuğu olduğunu 
söylemiştir! 

Mumyaların müdafii varı 
Mısırda bulunan, ehramların 

altlarından çıkarılan mumya· 
lara uğursuzluk atfedenler pek 
çoktur. Mesela Totan Karnenin 
mumyasının sekiz, on kişiyi 
çarptığı hakkında birçok ya· 
zılar yazılmıştır. lngiliz ve Mısır 
asarıatika mütehassısı profesör 
Blakman bu kanaate şiddetle 
hücum eden bir makale neş
retmiştir. 

Profesör bu makalede: 

"Yalandır ve iftiradır, diyor:. 
Mumyalarda hiçbir uğursuzluk 
yoktur. Ben ve benimle bera
ber birçok adamlanm mum
yalarla düşüp kalktık, hiçbir 
zarar görmedik. Hatta ben 
birçok defalar mumyalarla gö
ğüs göğüse yattim, birşey ol
madım!., 

Eğer Firavunlardan birisi sağ 
ve mevkii iktidarda olsaydı, 
Profesör Blakman cenaplarına 
hiç şüphesiz Apis [mukaddes 
beyaz dinin) nişanının birinci 
rütbesini verirdi! 

En güzel elll insanlar 
Siyam halkı, en ziyade elle· 

rine ehemmiyet verirler. Çin· 
lilerin ayaklarına ehemmiyet 
verdikleri gibi! 

Manikürlük, Siyamdan neşet 
etmiş bir iş ve san'attırl Si
yamda manikürlük yapanlar 
pekçoktur ve bu vaziyeti elde 
etmek o kadar kolay bir iş 
değildir. Belki de en fazla bir 
sabır işidir. Çünkü fzengin, 
büyük rüfbeli bir Siyamlının 
on parmağının on tırnağı üze
rinde tam bir temizlik ve süs
leme ameliyatı on gün sürer· 
misi 

ANADOLU 

Fuarda 
40 polis bulunacak ---···· .. ···---Fuar esnasında inzibat vesair 
işlerle meşgul olmak, ziyaret· 
cilcre rebberlik etmek ve ko· 
laylık göstermek üzere fuar 
sahasında ve civarında (40) 
polis memuru vazife görecek· 
tir. Bu polisler, tefrik edilerek 
kendilerine tebligat yapılmış· 
tır. Fuar için ayrılan polisler 
ayın 18 inden itibaren fuar 
sahasında vazife görmeğe baş
lıyacaklardır. Diğer vilayetler
den ayrılan ve fuarın devamı 
müddetince lzmirde çalışacak 
olan 21 polis memuru ile üç 
komiserde bugünlerde gele
cektir. 

Telef on şirketin
deki hırsızlık 

1. 1 .. 
Uç maznun sorgu 
hakimliğine verildi 

lzmir otomatik telefon şir· 
katinin umumi görüşme köşk
lerinde yapılan hırsızlık vak· 
ası hakkında müddeiumumi· 
likçe yapılan tahkikat sona 
ermiştir. Şirket memurlarından 

B. Cemal Talu ile kardeşi 
işçi Süleyman Talu ve Cemal 
Tükez, telefon görüşme köşk· 
)erinde hırsızlık yapmak ve 
emniyeti suiistimal etmek su· 
çundan haklarında ilk tahki
katın açılması kararile sorgu 
hakimliğine verilmişlerdir. 

Kışın Tan vapurunun demir 
taraması yüzünden kırılan İz· 
mir • Karşıyaka otomatik te· 
lefon kablosunun tamiri esna
sında bir memura rüşvet ver
mek suçundan da ayrıca şir

ket memuru 8. Cemal Talu 
haKkında takibat yapılacaktır. 

Müddeiumumilikçe yapılan 
tahkikat sonunda rüşvet ha
disesinde şirket müdürü B. 
Rapın ve kendisine rüşvet ve· 
rildiği söylenen kaptan B. 
Enisin alakaları bulunmadığı 
anlaşılmıştır. ---

yeni bir vapur 
Sat1n ahyoruz 

Liman işletme müdürlüğü 
tarafından Londradan satın 
alınacak olan vapurun mua· 
yenesi için işletme fen şefi 
Londraya gönderilmiştir. Bu 
vapur, evelce de yazdığımız 

gibi 1936 yılında inşa edilmiş, 
güzel bir yolcu vapurudur. 

Yeni vapur lzmir·Karşıyaka 
arasında işletilecek ve son 
pazarlığa göre 18,500 İngiliz 
lirasına satın alınacaktır. 

Yapılacak muayenede vapur 
l:zmir-Karşıyaka seferleri ıçın 
muvafık görülecek olursa va· 
pur, derhal satın alınacak ve 
Eylül sonunda lımire getiril~· 
cektir. 

Trakya paviyonu 
Trakya paviyonunun hazır· 

lıklariJe meşgul olmak üzere 
Edirneden şehrimize gelen 
Trakya umumi müf etti liği is
tatistik müdürü B. Nazım Bal· 
kuv dün, fuarda çalışmıştır. 

Bu seneki Trakya paviyonunun, 
geçen senekinden daha zengin 
olacağı söyleniyor. 

Vali Balçovada 
Vali Bay Fazlı Güleç, dün 

öğleden sonra Balçova ılıca

larmda tetkiktt bulunmuştur 

Ticaret ~ Odasında~ mühim bir toplantı 
--· 

incir ihracatçıları 
vaziyeti görüştüler 
~~~--------·-.-----~~~ 

Bu seneki mahsul fevkalade nefis
tir. Piyasa ne zaman açılıyor 
Türkofis direktörü B. Cemal 

Ziya ve Üzüm Kurumu umumi 
direktörü Bay Hakkı Veralın 
iştirakile incir ihracatçıları dün 
öğleden sonra Ticaret oda
sında bir içtima akdetmiş· 

lerdir. 
Bu içtimada incirin umumi 

vaziyeti yeniden gözden geçi· 
rilmiş, açılmasına birkaç gün 
kalan incir piyasasına aid 
şartlar mütalea edilerek uzun 
fikir teatisi yapılmış ve bazı 
esaslara varılmıştır. 

Bu içtimaı müteakıp yalnız 

incir ihracatçıları tarafından 

yapılan hususi bir toplantıda 
bu sene yapılacak turfanda incir 
müboyaatının geçen mevsimde 
olduğu gibi incirin vizite edil
mek suret ile muhtelif cinsleri 

nazarı dikkate alınarak satın . 
alınmasına karar verilmiştir. 
Bu meyanda kooperatiflerce 
tatbik edilmekte olan barem 
esasları dahilinde hareket edil
mesi de muvafık görülmüştür. 

Hersene olduğu gibi bu se· 
ne de incirlerimizin satılmaması 
gibi bir vaziyet yoktur ve ola
maz. Havaların müsald gitmesi 
sayesinde çok nefis yetişen 

incir mahsulümüzün iyi fiat· 
lerle satılacağı kuvvetle tah
min edilmektedir. incir piya
sasının ne vakit açılacağı me
selesi üzerinde de görüşülmüş
tür. ihracatçılar, mahsul ye
tişmiş olduğuna göre bu seneki 
incir rekoltesinin 19 Ağustos 
tarihinde üıüm piyasasile bir
likte açılmasmı istemektedirler. 

Turist yolları projesi 

Eğlence ve istirahat yer
leri v·· cude getirilecek 

Balcova 
' • 
sısat 

ılıcalarında modern te
ve otel yaptırılacak 

Vilayetimizde inşa edilecek 
geniş asfalt yollar için hazır
lanan proje üzerinde Ankarada 
alakadar makamlar nezdinde 
yapılmakta olan tetkiklerin 
yakında biteceği haber alın· 
mıştır. 

Son tetkiklere göre, asfalt 
yollar, bir buçuk sene gibi 
bir zamanda inşa edilecek 
ve parası yedi senede öde· 
necektir. Bu yollar için yedi 
milyon lira sarfolunacaktrr. 
lzmir turist yollarının inşasın
dan sonra Akdenizin ıncısı 
sayılan güzel lzmire, hariçten 
\e dahilden gelecek olanların 
sayısı, çok artacaktır. Bundan 
elde edilecek kazanç, çok 
büyük olacıktır. 

Vali B. Fazlı Güleç, uris· 
tik yollarla birlikte muhtelif 
kaplıcaların ve eğlence yerle
rinin yeni yapılacak tesisatla 
ıslahı ve memleketimize gele· 
cek yabancıların istifadelerine 
arzı meselesi üzerinde de 
ehemmiyetle durmaktadır. 

Muhfelif asarıatika merkez
leri turistik yollarla biribirine 
bağlanmakla beraber bu mer· 
kezlerde gazino ve barlar da 
vücude getirilecektir. 

İki hafta evel Selçukta Efcs 
harabelerini ziyaret eden Bel· 
çikalı ve Fransıı seyyahlar es• 

ki medeniyetlere aıd zengin 
e!erlerı birer bırer gezdikt n 
sonra rehberlerine: 

- Şimdi bize bir ga:ıino 
veya bar gösterin, oturalım, 

dinlenelim ve soğuk bira içe
lim. 

Demişlerse de orada iste· 
diklerini bulamıyacakları ceva· 
bile karşılaşmışlardır. Seyyah· 
ların bu sözleri, harabeler ci
varında ne gibi şeylere lüzum 
olduğunu bize açıkça göstcı
mektedir. 

Ayrıca Çeşmr plaj vr ıh 

ca köyünde otel ve gazinolar 
yapılması da mutasavverdir. 
Bu meyanda, lzmire çok yakın 
olması itibarile ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınan eğlence 
ve istirahat yerlerinden biri de 
lnciraltı ve Ağamemnun ılıca
larıdır. 

Ağmemnun ılıcalarının ne 
kadar mükemmel bir şifa kay· 
nağı olduğu herkesçe malum· 
dur. Yıllarca kötürüm ve hasta 
yaşamış olanlar, bu ılıcalarda 
bir müddet banyo alınca ta
mamen iyileşmiş ve gençleşmiş 
olarak evlerine dönmektedir· 
ler. Bu kadar faydalı bir ye· 
rin, modern tesisatla ıslhı 

takdirinde halkın fazla alaka· 
sını çekeceği tabiidir. Balçova 
1hcasında modern bir otel 
yaptırılması ve şimdiki pavi· 
yonların ıslahı muvafık görül-
mektedir. Vali B. fazlt Giileç 
vilayet büdcesi tasdik edilerek 
gelmiş olduğu için Balçova 
ılıcalarında yaptırılacak inşaat 
işi üzerinde tetkikler yaptır

maktadır. 
İnciraltında da bir otel in

şası tasavvur edilmektedir. İn· 
ciraltı, zaten asfalt yola bağ-
lanacağı için buradaki gazino
lar da ıslah edilecektir. Bütün 
bu inşaata başlam&k ıçın, 
turı t yoUarı proje inin Büyük 
Mıllct Medisindcn çıkmasının 
beki nmıyeceği de memnuni
yetle h ber lınmı hr. .. --
Uç kazada arazi 
tahriri sona erdi 

Foça ve Kuşadası kazala· 
rmdan sonra Seferihisar kaza
sında arazi tahrir işleri sona 
ermiştir. Vazifelerini bitiren 
arazi tahrir komisyonları, ara
zisi geniş olan kazalarda ça· 
lışmaktadırlar. Karaburun ka
zasında çalışan komisyonun 
da vazif~ini iki ay sonrA bi· 
tirt-ceği ha her Alınmıştır. 
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İzmir-Karabu
run seferleri ---... ·-----Aileler için t enziltit

lı tarife hazırlandı 
lzmirle Karaburun arasında 

vapur seferlerıne yarından iti
baren başlanacaktır. Liman 
işletme müdürlüğü tarafından 
bu hatta tahsis edilen Uşak 
vapurunun tamiratı sona er· 
miştir. Yapılan tecrübeler iyi 
netice verdiğinden derhal se· 
ferlere başlanması kararlaştı· 
nim ıştır. 

Uşak vapuru, lzmir-Karabu· 
run - Kösedere - Mordoğan ve 
diğer bazı yerlere uğrıyarak 
fzmire gelecektir. lzmir-Kara· 
burun ve diğer iskeleler ara· 
sındaki sefer, bir günde yapı
lacağı için havanın müsaid 
olduğu g5nlerde bu vapurla 
seyahat için ayrıca eğlenceli 
bir seyahat tertib edilecektir. 
Halkın, ailece bu vapur seya· 
batinden istifadesini temirı 
maksadile liman işletme mü· 
dürlüğü tar ... fı'.ldan ailelere 
mahsus tenzilatiı bir tarife ha· 
zırlamıştır. iki kişiden yüzde 
elli ve daha fazla nüfuslu ai· 
lelerden yüzde 75 nisbetinde 
tenzilat kabul edilmiştir. 

lzmir·Karaburun vapur se· 
ferleri, mühim bir ihtiyacı kar· 
şılıyacağı için ayrıca Karabır 

run ve civarı halkını fevkali· 
de memnun bırakmıştır. 

Alsancakta 
Betonarme bir iskel~ 

yapılacak . 
Konak betonarme iskelel' 

inşaatı ilerlemektedir. Beto11 

kazıklar üzerine inşa edilecek 
iskele binasının, mukavel~ 
göre bu ayın sonunda tar11aııı· 
lanması lazımgelmektedir. t-1•1: 
buki binanın inşa edilece~ 
betonarme ıemin henüz cfq
külmemiştir, kalıpları yeni hl' 
zırlanmaktadır. 

İskelenin inşaatındaki bıl 
teahhurun sebebi, vaktile sıf 
zannedilen denizin, fazla de' 
rin çıkması ve buraya çakıl•~ 
15 metre uzunluğundaki betol' 
kazıkların boşa gitmesi, bıJ; 
ların otuz metre uzunluğufJ 
çok büyük .kazıklar yapıl~ 
sına mecburiyet hasıl olmal' 

Haber tlldığımıza göre. ~ 
man işletme müdürlüğü, ."e· 
sancakta, şimdiki ahşap ı t 

lenin yanıbaşında betorı-;( 
bir iskele binası daha ,J 
tıracaktır. Bu iskele, rrıe~ 
Rıhtım şirketinin Alsan 

1
p 

taki deniz banyosu binaJ'" Ji 
ittisalinde yaptırılacak, t~ 
deniz sporları yurdu ol dl 
kullanılan banyo bin•'1 

ıslah edilecektir. 

Yamanlar 
apor kulübüntlı 
Vali şerefine 
çay ziyafeti varildi ,po' 

Karşıyaka Yaman1" akf'"' 
kulübü tarafından d~dJ 
Karşıyakada kulüb .. f"•t11 

valı ve parti ba kao• bk J1İ~ 
Güleç şerefine 60 kit' ,_,.ırıl1 

çay ziyafeti verilmif .,e şıur· 
hasbıhallerde bulunulJllU 

B. MüfiJ M tl'tı 
Şehrimiz Cumhuriyet. ie 9ıi 

B k .. d.. ınuavın ...,. 
an ası mu ur . Cll"' 

Müfidin terfian Mersın r11iiclo" 

huriyet Merkez Bank~:~ h•be' 
lüğüne tayin edildı 1 

alınmıştır. kad•f1
' 

Genç ve çalışk·ad;r de ,,ıı•' 
mıza yeni vaıifesın 
vaffakıyetlcr dilef1J· 
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Tahtelbahirler, cumhuri
yetçi gemileri batırıyor 

- . .-.----~ 
8ir vapurun mürettebatı boğuldu. Cumhuriyetçiler, 

hü:kıimet merkezini Barselona nakledecekler 
Paris, 13 (Radyo) - Cum

b'lriyetçi ispanyaya aid Kampe 
Aror adındaki büyük petrol 
~•puru, ihtilalcilere aid tahtel
btbirler tarafından torpillene· 
tek batınlmışhr. Vapurun mü· 
Pettebah boğulmuştur. 

Salamanka, 13 (Radyo) -
~btilalciler, Aragon cephesinde 
•Itri harekata devam ederek 
bazı yerleri düşmandan temiz
ltlllitt ir. 

Cumhuriyetçiler, harb saha
llndan, birçok maktul terket
llıek suretile uzaklaşmışlardır. 

Barselon, 13 (Radyo) -
l~tililcilerin, yakında Valan· 
• 111 üzerine bir hücum yap· 
"'-it istedikleri haber verili
~- Bu münasebetle cumhu· 
~etçiler, bükUmet merkez· 
lerıerini Barselona nakletmeği 
diifiinüyorlar. 

Drizor, 13 (A.A.) - Ha
~-. Ajansı bildiriyor: 

E'.velki gün asiler tarafından 
~ouda kasabasına kartı ya
P•lan taarruz esnasında güm
r&lc binaları yağma edilmiştir. 
t.lotörlü bir müfreze gönde
lihniş ise de asiler daha evel 
~" bulunuyorlardı. 

alribata ittirak eden tay
!lreler isyaö mıntakasında 
'iç ınevkii bombardıman et· 
lllİftir. 
. Djorirch posta arabasının 
içindekilerle birlikte kaybol· 
"lif ol dutu bildirilmektedir. 

Haleb istasyonunda dahil
~- gelen ve asilere gönde
tibnekte olan mühim miktarda 
'llGbimmat ve kurşun müsa· 
dere edilmiıtir. 

Tunus. 13 (A.A.) - Geçen 
tece Tunus açıklarında tor· 
PiUenmif olan lspanyal vapuru 
9.50o ton benzin nakletmekte 
0lan Campemodor vapurudur. 
'1Grettebatından 12 kişi kay
laoınıuıtur. Kazadan kurtulan
~- üç torpil yemiı olduklannı 
~an ve mütecavizin lspanyol 
~aayonalisti ,,\madığını ilave 
'laıiılerdir. 

Madrid, 13 (A.A) - Resmi 
leblitde, cenub cephesinde 
tılınhuriyetçilerin Operayı iş
hl ve fakat asilerin yeni tak
~Je latalarının tazyiki üzerine 
"llntazam surette ricat etmiş 
'1<luldan beyan edilmektedır. 

Çetin muharebe neticesinde 
düşmana ağar zayiat verdiril · 
miştir. 

General Franko İngilterege 
heni.iz ceoab oermadi 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Briti Skoryal adındaki lngiliı 
vapurunun bom balan masından 
dolayı f ngilterenin General 
Frankoya verdiği nota, hali 
cevabsızdır. 

lngiltere bu hususta ne ce· 
vab verileceğini bekliyor. 

Avila, 12 (A.A.)- ispanya 
hükumeti tayyare kuvvetleri 
hergün dahilde şehirleri bom
bardımana teşebbüs eylemek
tedirle. He 1ef bilhassa Toledo 
Taleveravc Aviladır. Dün To· 

ledoya iki, Taleveraya üç, 
Avileya altı hücum yapılmış 

ise de tayyare topları hüku· 
metçi tayyareleri geri püskürt
mü~tür. 

Danimarka bandırah bir 
vapur da batlrddı 

Paris, 13 (Radyo) - (Edib) 
adındaki Danimarka bandtrah 
posta vapuru, ibtilacilere men· 
sup iki deniz tayyaresi tara· 
fından bombalanmıştır. 

Tayyareler 25 bomba at· 
maşlar ve vapuru batırmışlar· 
dır. 

Tayfaların mühim bir kısmı 
ölmüs, bir kısmı da boğul· 
muştur. 

Arab milletleri bir kon
gre akdedecekler 

Müstakil bir Yahudi devletinin tesisine 
bütün Arab alemi muarızdır. 

Bağdad, 13 (Radyo) - Yahudilerin, müstakil bir Yahudi 
devletinin teşkili hakkında Siyonistler kongresinin verdiği ka
rar, burada derin bir infial husule getirmiştir. 

Arablar, yakında umumi bir kongre akdedecekler ve Arab 
milletlf!rinin mukadderatını konuşacaklardır. 

Kudü, 13 (Radyo) - Yüksek Arab komitesi Lideri El'atraş; 
Siyonistlerin son kongresinde müstakil bir Yahudi hükumeti· 
nin tesisi hakkındaki karardan bahisle beyanatla bulunmuş 
ve böyle bir devletin, FiJistinde teessüs etmesine imkan ol
madığını söylemiıtir. 

Kudüs, 12 (A.A.) - Arab yüksek komitesi geçen seneki 
Arab isyanınm bazı ecnebi mebafilin para ve yardımında bu
lunduğu hakkında mandalar komisyonu mehafilinde ileri sÜ· 

rülen fikirleri kat'i surette yalanlamakta ve ihtilaf komitesine 
Yabui tehlikesinden memleketi kurtarmak ve milletin istiklalini 
almak için yalnız vatanperve mehafilinin teberruatta bulumuş 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. ·-- .. _--..."""" -
Suriyede Ani bir 

isyan çıkmıştır 
Zabitlerden birçoğunun ortadan 

kaybolduğu haber veriliyor 
lstanbul, 13 (Hususi) - Suriyede ani bir isyan çıkmıştır. 
Beyrut, 13 (A.A.) - Deirizordan bildirildiğine göre, or· 

dunun süratle vaki olan müdahalesi nifak hareketine nihayet 
vermiş gibidir. Müfritlerin kaçmasım müteakıb Amouda dön
müş olan ahali kargaıalıklar ve mulcabeleibilmisiller korkusun
dan isyan ve galeyan mıntakasını terke davet edilmişlerdir. 

Ahali, ordunun nezafeti altında KalJlışlıya çekilmektedir. 
Beyrut, 13 (A.A.) - Birçok zabitlerin ortadan kaybolmuş 

oldukları Musuldan bildirilmektedir. 

ANADOLUl 
Bunların General Bekir Sıtkının ölümü ile neticelenen sui

kasdden mes'ul kimseler olup bu sebebten dolayı kaçmış ol· 
duklan tahmin edilmektedir. 

----:--------==-:-=========-=========-----------
........._,Günlük siyual gazete 
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.. ~~umt netriyat n yan itleri 
~lı1l: Baadi Nlz.bet Çançar 
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l ABONE ŞERAiTi 
'11.aı 1200, alb aylığı 700. ilç 

l yh&ı 500 kUnıttur. 
........... mleketler içia eenelik 

lboııae lenti 27 liradır 
ile yerele 5 kanıttm -pçmif atebalar 25 kmuttm 

/ n gi l tere :Jtalya 
MUzakerelerini kim 

idare edecek? 
Londra, 13 (Radyo) - in· 

giltere ile ltalya arasında akd 
olunacak siyasi müzakerele· 
rin, lngilterenin Roma sefiri 
Sir Erik Dromon taraf andan 
idare edileceği söyleniyor. 

lngiltere H.riciye Nazırı 
B. Eden, Sir Erik Dromona 
bu hususta talimat verecektir. 

Sefir, Romaya hareketinden 
evel lnriltere Kralı Altıncı 
Jorjla Bqbakan Nevil Çem· 
berlan tarafından kabul edile· 
cektir. 

Mandalar 
komisyonu 

Cenevre, 12 (A.A.) - Mil
letler cemiyeti mandalar ko· 
misyonu Filistin ve Maverayı 
Şeria hakkındaki müzakerele· 
rine bu akşam yeniden başla
mış ve komisyon azaları man· 
danın mazideki tatbikatı ile 
istikbal hakkındaki düşünce· 
leri hakkında lngiltere müs
temlekeler Nazırı B. Ormsby 
Goreden bazı sualler sormuştur. 

Komisyon mandanın deva· 
mı gayri kabil olduğu bak· 
kındaki lngiliz tezine kayibız 
ve tutaız olarak ittirak etmek· 
tedir. 

Hastaneler 
400 yataklı yeni bir has· 

tane ... Teşebbüsü yapan lzmir 
valisi Fazlı Güleç ... inşaat pa
rasını vilayet birkaç senede 
vertcek ... 

Kalemi elime aldım alalı, 
üstünde baıan acına acına, 
hazan sert sert durduğum bir 
mevzu bulunduğu için, ANA
DOLU nun verdiği bu haberi 
büyük bir neşe ve sevinçle 
okudum. 

Medeni memleketi, herşey
den evel suyu, temizliği, mek
tebleri, sıhhi teşkilat ve has
taneleri, içtimai muavenet sa
hasındaki eserleri ve çalıma· 
ları ile ölçerler, diye herkes 
bilir. Bunlann noksanlığının 
altında sıhhi, terbiyevi, içti· 
mai birçok manalar ve hadi
diseler vardır. Gene bunlann 
mütekamil oluşu, bu mana ve 
hadiselerin şeklini, mahiyetini 
tamamen detiştirir. 

Kaç defa, ya bir tedkik, 
ya bir ziyaret için gittitim 
memleket hastanesinde, bil· 
bassa üzerinde durduğum nok · 
ta, yatak mevcudu ile hasta 
mevcudu arasındaki vaziyet 
olmuıtur. Her defasında gör· 
düm ki, ya bütün yataklar 
doludur veya basta mevcudu 
fazladır. 

Elleri bötürlerinde naçar 
kalan doktorlar, zamanı gel· 
dikçe, vicdanlan ile meılekle· 
rinin, fennin kendilerine ver· 
dikleri emirler karıısmda bu· 
ram buram ter dökmüşlerdir. 

Hasta vardır ki, kabulü za
ruridir, reddi imkansız .. Fakat 
ne çare ki dqvardaki tabeli şu 
işareti vermektedir: 

Dolu. 
Tramvay arabalanna, oto· 

büslere bile tek fazla yolcu 
aldığı için bu kadar titizlik 
gösteren ve ceza veren içti
mai kaideler, böyle bir vazi
yet karşısında, hastanenin he· 
kimlerini muhayyer bırakıb 
çekiliyorlar. 

Hekim, hastane kapısına 
harab, biçare ve acıklı bir 
halde düşen hastaya, •bayır, 
seni alamam,. dedi ti vakit, 
hiç bir mantık, biç bir insaf 
ona hak vermek istemiyor. Bu, 
tezahürünü her zaman gördü· 
ğümüz bir bileti ruhiyedir. 
Halbuki söyliyen, doktorun 
kendısi değil, fennin, imkanın, 
büdcenin, kadronun kendisidir. 
Mecburiyet karşısında, bazan 
hastayı koridora yatırıyor ve 
bu defa sesimiz baıka türlü 
yükseliyor: 

- Yazık değil mi hastalara; 
onları koridorlarda nasıl yatı· 
nyorlar? 

Halbuki, nihayet lzmirin de· 
ğil, bütün bir Ege mıntakası· 
nın malı olabilecek bir basta· 
nenin: 

1- Beı, altı yüz yatatı 
bulunmak, 

2- lzmirden başka civar 
Vilayetler büdcelerinden de 
yardım görmek, 

3- Hatta Sıhhat Vekaleti
nin de daha geniı alikasına 
mazhar olmak, 

Gibi bir vaziyete malikiyeti 
lazımdır. Bunlar olmadığı için· 
dir ki, memleket hastanesi ib· 
tiyacı kartılıyamıyor, ıikiyetler 
oluyor, doktorlar da, halk ta 
ıstırab duyuyor. 

Ve rene bunun içindir ki, 
büyük ve yeni bir hastane in· 

Zonguldak-Ankara ' Rusların bir muvaf. 
şimendifer hattı fakı yeti daha 
Zonguldak, 12 (A.A.) -

Kömür havzasını Ankaraya 
bağlıyan demiryolunun Çatal· 
ıkzı ile Zonguldak arası de· 
mir döşemesi sona erdi. Ve 
bugün lokomotif Zonguldağa 
girdi. 

lnkılablar kaynağı olan An· 
kara ile enerii kaynağı Zon
guldajın biribirine kavuştuğu 

bu mesud iÜnü Zongulnakh· 
lar bir bayram gibi kutladı
lar. istasyon ve şehir baştan 
başa bayraklarla donatıldı. 
Müesseseler, milli teşekküller 
ve esnaf cemiyetleri, işçi ve 
köylü gurupları istasyon mey· 
danında toplaAdılar. • 

Saat 11,30 da lokomotif 
bayraklar ve dovizler içinde 
tünelden çılcarden binlerce ~ı 
biri birine vurdu. Lokomotif, 
alkış tufanları ve yüreklerden 
boşalan sevinç seslerinin coş· 
kun dalgaları içinde istasyona 
doğru ilerledi. Şimenditer dü
düğü ile beraber fabrikalar ve 
denizde bulunan bütün vapur· 
lar düdükler çalarak bu me
sud anı selamladılar. 

Bando ve davullar ve hal· 
kın heyecan coşkunluklarile 
meydan büyük bir düğün ve 
bayram manzarası ~ldı. Şeker 
paketleri dağıtıldı. Uray tara· 
fıodan şehir hediyesi olarak 
lokomotifi getiren heyete ha
lılar verildi. 

Öğleyin müteahhit tarafın
dan 500 i1Çiye büyük bir şö· 
len tertip edildi. Halk ve işçi 
guruplan hükumet ve partiye 
gelerek Atatürke ve büyüklere 
saygı, şükran ve minnetlerinin 
bildirilmesini istediler. 

Vali ve parti başkanı tara· 
fından bu coşkun sevinç teza· 
biWleri ve hftlktn ,içten duy
guları Atatürke, lnönüne, Ka· 
mutaya, partiye, Çetinkayaya 
ve Celal Bayara telgrafla ar· 
zedildi. 

Sicilya manevraları 
DUn gece b şladı, düşman 
taraf asker ihra· 1na mu· 

vaffak oldu 
Palermo, 13 ( Radvo ) -. 

ltalyan ordusunun .J ıı. . ıy ... ma 
nevraları, dün g~ce saAt 
24 ten sonra başlam ı ştır. Bu 
manevralara, general Gabanın 
kumandasında olmak iızt-re 

elli bin kişılik bir kuvvet işti· 
rak etmiştir. 

ltalya krala ile veliahd prens 
Onberto ve harbiye nazırı, 
manevraların cereyan ettiği 
sahada bulunuyorlar. 

B. Mussolini, manevraların 
hitamında bulunacaktır. 

Düşmanı teşkil eden kırmızı 
taraf, donanma ile hava kuv
vetlerinin himayesi altında Si· 
cilyaya asker çıkarmağa mu· 
vaffak olmuıtur. Mavi taraf, 
bütün kuvvetile düım•nı tar
detmeğe çalışıyor. 

Danonçiyo 
ÖleceGini anlamış .. 

Roma, 13 (Radyo) - ltal· 
yan şairi (Gabriyel Danonçiyo), 
akrabalarına gönderdiği bir 
mektupta, yakında öleceğini 
bildirmiştir. 

şası zarureti çoktanberi kapı
mızı çalıb durmaktadır. 

lzmir Valisinin teşebbüs ve 
himmetine maddeten ve ma· 
nen iştirak edelim: 

Çünkü lzmirde, böyle bir 
dert vardır, hatta bir verem 
hastanesi derdi de bu derdin 
yanıbqında bulunmaktadır. 

O. R. G. 

Moskova, 13 (A.A.) - Le· 
vanevskinin idaresinde bulu· 
nan 209 nakliye tayyaresi 
1935 başlansrıcmda inşa edil· 
miş ve her biri 850 beygir 
kuvvetinde 4 motörle müceh· 
bez bir Monoplandır. Sürati 
saatte 280 kilometre, uçuş 

halinde ağırlığ 35 tondur. 
Tayyarenin kısa ve uzun 

delga ile işleyen kuvvetli bir 
radyo postası bir de 17metre 
üzerinde işleyen bir kısa dal· 
ga postası vardır. Oksijen 
miktarı 20 saatlik uçuşa göre 
hesap edilmiştir. Tayyare bun· 
dan evvel 50 bin kilometere 
yapmıştır. 

Pazar günü 
lstanbulda mUlekabil gU· 

retler olacak .• 
İstanbul, 13 (Hususi) - Pa

zar günü taksim stadyomunda 
Mülayimin yendiği lngilizle 
Tekirdağlı Hüseyin ve Tekir
dağhnın berabere kaldığı peh· 
Jivanla da Mülayim güreşecek
lerdir. 

Bu güreş çok heyecanlı ola· 
caktır. 

Trabzona 
yafmur yafdı 

Trabzon, 13 (A.A.)-Aylar· 
danberi devam eden kuraklık
tan sonra başlıyan yatmur üç 
gündür yağmaktadır. Hava 
serinlemiştir. Fındık mahsulü 
toplanmışbr. Fiat yoktur. 

Kaçakçılık 
Ankara, 13 (A. A.) -. Ge

.;en bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı: dördü ölü 
70 kaçakçı, 508 kilo gümrük, 
41 kilo inhisar kaçağı, bir 
kilo 400 gram uyuşturucu 
madde, 7 silah, 4 t mermi, 7 
kaçakçı hayvanı ele geçirmittir. 

Çalda tütün baskı
cısı aranıyor. 

Çaldan yazılıyor: 
Bu yıl Çalda 400,000 kilo 

tütün vardır. Buna rağmen 
baskıcı ve baskıdan anhyan 
yoktur. Pek nef.s olan Çal 
tütünlerini basmak içın baskı 

ustasın 11 ıhtiyaç vardır. iyi us
talar .\ f <t Lla Ücret v~rılt'Cek tır. 

Bı r top patladı . 
Bren, 13 (Radyo) - lsviçre 

askeri kamplarından birinde 
yapılan top tecrübeleri esna
sında bir top patlamış, bir 
zabit ölmüş, birkaç nefer de 
yaralanmıştır. 

--------
12 ci <eynelmi
lel Selanik fu'lrı 

2·27 eylOI 1937 
1' uara bu eene 27 hülı.ilmf'l it· 

tirak etmif, bir de gilzel Nn'atlar 
dairt>si vardır. 

Ektpozan ve ziyaretçilere bir
çok kolaylıklar gösterilmektedir. 

Fuar hakkında her tflrlfl ma• 
l6mat almak için İs mir Y unaa Ge
neral konıolosluAuna wilraceat edil· 
melidir. 

Telefon: 3312 

TAKViM 
Rumi - 1353 

Ağustos l 
Arabi-1356 
Cem.alm6 

Ağustos 
1 
9 
3 ~ 14 
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Sun'i hava 

Amerika fen adamların ı 
··şündüren bir mesele 

~~~----_.·---

On bes senedenberi devam eden , 
tecrübelerin verdiği netice 

Sun 'i hava ynpılabilir mi, 
yapılamaz mı? Amerikada fen 
adamları bu mesele üzerinde 
mühim tecrübelerle meşgul
dürler. 

Malum olduğu üzere hava· 
yinesimi yüzde 79 azot, yüzde 
21 müvellidülhumuza ve az 
miktarda Heliun, Argon, 
Neov, Kripton, Ksenov ve 
Ozonla müvellidülmadan mü
rekkeptir. Müvelldiülhamuza
nın havadaki rolü tamamen 
malum olduğu halde diğer 

hava muhteviyatımn henüz 
tetkik ve tetebbüe muhtaç 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu maddelerin değişmesi 

ile havanın kalitesinden az 
veya çok bir takım hususiyet
lerin kaybolacağı da tecrübe 
edilmiştir. 

Bazı alimler, havayinesimiyi 
bilkimya 1ıslah için başka bir 

Alman 

kompozison vücude getirmeğe 
çalışmışlardır. 

Kansasda doktor Viliyard 
Hersey mazmunlar da dahil 
olmak üzere laboratuar hay· 
vanları üzerinde muhtelif hava 
formülleri tecrübesi yapmıştır. 
Bu tecrübeleri onbeş seneden
beri devam etmektedir. Bütün 
bu tecrübeler göstermiştir ki, 
mahlukatın hayatı için ancak 
tabii havayinesimi lazımdır; 
sadece azot ve müvellidilhu
muzadan mürekkep bir hava, 
ha~vanlar için zehirli ve ölü
mü mucib olmaktadır. Bu su
retle hava mürekkebatı ara
sında bulunan az miktarlı gaz· 
!erin hikmetivücudu mrydana 
çıkmaktadır. Fakat yüzde 21 
müvellidilhumuza ve yüzde 79 
Heliumdan mürekkep sun'i bir 
havanın mesela beyaz farele
rin neşvünemasında büyük bir 
tesir yaptığ1 görülmüştür. 

say planı 

hsi me aatler 
feda edilmelidir 

-------------~--------~--Dört senelik say planı, Almany a-
ya hakiki istiklalini bahşedecektir 

Almanya, sessiz sadasız, 

daha doğrusu gürültülü fakat 
el altından çalışıyor; yoktan 
birçok varlıklar temini için 
çareler arıyor ve süprüntü
lerden bile istifade etmek is· 
tiyor. Bu hummalı, bu gizli, 
bu esrarlı çalışma, dört sene
lik say planının eseridir! 

Berliner Morsen Zeytung 
gezetesi bu hususta diyor ki: 

"Dört senelik say planı 
Almanyaya tam ve hakiki is· 
tiklalini bahşedecektir. Bunun 
için şahsi menfaatler bu plana 
karşı feda edilmelidir. Führerin 
şon parti kongresinde şöyle· 
diği şu sözleri hiçbir vakit 
unutmamak lazımdır: 

"Dört sene sonra, Almanya 
iptidai maddeler için artık 
harice muhtaç olmıyacak ve 
Alman erbabı fenni bunları 

memleket dahilinde viicude 
getirecek, halkedeceklerdir." 

Almanya baştanbaşa dört 
senelik planın idaresi altına 
bırakılmış olduğu şu sırada 
general Göring mühim bir ted
bir ittihaz etmiştir. iptidai 
maddelerin sun 'i şekilde elde 

edilmesi için çalışıhrken Al
manyanın bütün yeraltı ve 
madeni servetinin de kıymet
lendirilmesine çalışılacaktır. 
Yeni rejimin esası budor ve 
görülecektir ki Almanyanın bir 
çok yeraltı servetleri mühmel 
ve metruk durmakta ve buna 
mukabil yabancı memleket
lerden idhalat vapılmaktadır. 
Yeni vücude getirilen şirketin 
ve cemiyetin hedefi maden
lerden istifade sahasını geniş-
letmektir. 

Bu şirketin adı " Herman 
Göring" olacak ve sosyalist
liğe bir darbe teşkil edecek
tir. Çünkü şahsi temellük 
hakları baki kalacak, işlemek
te olan madenler sahiplerin· 
den alınmıyacaktır. 

Şirketin sermayesi büyük 
olmıyacaktır. Bu suretle husu· 
si sermayelerin de ileride bu 
şirkete iştiraki imkanı bıra

kılmıştır; herşey teşebbüsü şah

siye bırakılmış ve hükumetin 
rolü bu mesai ile hemahenk 
olmaktan ibaret kalacaktır. 
Ve bu işde muvaffak olmak 
için general Göringin çelik 
iradesi lazımdır. ,, 

ANADOLU 

Kuyu yüz ünden işlenen cinayet 

- Mahkeme vaktile kuyu-
-~--

Başından yaralamış 

Basmanede Ahmed oğlu 
Reşad bir kadın meselesinden 
Eyüp oğlu Mustafanın başına 
şişe ile vuı up yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Metresini dövmüş 
Çorakkapıda Alireis mahal

lesinde Mazhar oğlu şoför 
Gevad, metresi Makbuleyi 
dövdüğünden yakalanmıstır. 

Eve taarruz · 
Alsancak karakol sokağında 

Hasan kızı Emine, Mehmed 
Ali oğlu Münürün evine taar
ruz ederek dövdüğünden ya
kalanmıştır. 

Dolandırıcılık 
Çorakkapıda Mustafa oğlu 

Zekeriya, 50 leptalık bir Yu· 
nan parasını 25 kuruşluk ye
rine Yaşar oğlu Zekeriyaya 
sürmek istediği şikayet edil
diğinden yakalenmıştır. 

Sarhoşluk 

Karşıyakada Alaybey mev
kiinde, lbrahim oğlu Aşir; 
sarhoş olduğu halde Süley
man kızı Elif ve F atmanın 
evine girdiğinden yakalan· 
mıştır. 

Taarruz etmişler 
Güzelyalıda F erab soka

ğında, Şakir kızı Zehra ve 
Şakir oğlu Rıza, Mustafa kızı 
Kadriye, Hikmet ve Ahmed 
oğlu Mehmed Alinin oturduk
lan eve taarruz ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

Kadını dövmüş 
Tepecikte birinci çıkmaz 

sokakta Hüesyin oğlu sütçü 
Ali, Nail kızı Fatmayı döv
düğünden yakalanmıştır. 
----~~~~---------------

Paris şoförleri
nin grevi bitti 
Paris, 13 (Radyo) - Taksi 

otomobillerinde çalışan şoför
lerin Han ettikleri grev, bugün 
sona ermiştir. Yen\ tarife bu 
ayın <'n beşinden sonra tatbik 
mevkiine girecektir. 

Nevyorkta kasırga 
Nevyork, 13 (Radyo) -

Bugün burada çok müthiş bir 
kasırga çıkmıştır. Şehir civa· 
rındaki sayfiyelerin bir kısmı 
uçmuştur. 18 kişi ölmüş ve 
bir çok kimseler de yaralan· 
m1ştır. 

Sof y ada 
Bir Bulgar Nazırı tev

kif edildi .. 
Sofya, 13 (Radyo) - Sabık 

Bulgar Nazırlarından Bakalof, 
komünistlik propagandası yap· 
tığı ileri sürülerek yakalanmış 
ve tevkif edilmiştir. 

yu iki kişiye vermiş 

Hadise günü B. Hamid ağzı kan 
içinde karakola giderken .. 

Buca nahiyesinde Giridli B. 
Hamidi tabanca kurşunile 
öldüren fırıncı Demir Alinin 
muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde baş
lanmıştır. Demir Ali, cinayeti 
şöylece anlatmıştır: 

- Milli emlak müdürlü
ğünden B. Hamidle bir arsa 
satın almıştık. Arsanın içinde 
bir kuyu vaı dı. Bu kuyunun 
kime aid olduğu meselesi, 
aramızda ihtilafa sebebiyet 
verdi. Mahkemeye müracaat 
ettik, mahkeme, kuyunun iki
mize de aid olduğu şeklinde 
karar verdi. Ve bu karar tem
yiz mahkemesince de tasdik 
edildi. 

Son zamanda B. Hamid, 
bu arsa üzerinde ev yaptın· 

yordu. işçi Recebe, kuyunun 
etrafındaki taşları taşıttırmak 
istedi, ben mani oldum, elin
deki şemsiye ile başıma vur· 
du, ben de yumrukla vurmak 
istedim, yumruğum boşa gitti, 

sonra yapı ustaları geldiler,bizi 
ayırdılar. B. Hamit: 

- Şimdi karakola gideyim, 
şikayet edeyim seni görürsün, 
dedi. Zaten senelerdenberi 
kuyu yüzünden mahkemelerde 
sürünmüştük. Yolda giderken 
önüne geçtim, karakola daha 
evel g-iderek şikayet etmek 
istiyordum, yolda bana küfret· 
ti ve elini cebine sokarak 
tabanca çıkarır gibi bir vaz
iyet yaptı; ben de tabancamı 
çekerek beş altı el ateş ettim. 

Halbuki maznun Demir Ali 
sorgu hakimliğindeki ifade
sinde (arkasından koştum ve 
tabancamı ateş ederek vur· 
dum) demişti. ifadeleri ara
sındaki mübayenetin sebebi 
soruldu. 

- Ben o zaman şaşırmıştım, 
bir adam öldürmüştüm, çocuk· 
larım ve kanın, aç kalacak
lardı. Onları düşündüğüm için 
nasıl ifade verdiğimi bilemi
yorum. Burada verdiğim ifade 
doğrudur. 

Şahid amele Receple Celil 
dinlendiler. Recep, iki kişi 
arasında ağız kavgası başla
yınca oradan çekildiğini Celil 
de Bay Hamidin şemsiye ile 
Demir Alinin suratına vurdu
ğunu söyledi. 

Şahid Bay Ali de, bakkal 
dükkanında dururken dışarıda 

kınca Bay Hamidi, yüzü ve 
ağzı kan içinde yoldan geçer
ken gördüğünü, az sonra De· 
mir Alinin de geçtiğini gö· 
rünce, mani olmak istediğini, 

fakat Demir Alinin: 
- Çekil önümden, öldürü

rüm, diye tehdidde bulunarak 
tabancasını kendisine tevcih 
ettiğini, biraz sonra Demir 
Alinin acele gittiği yerden 
silah sesleri geldiğini, Bay 
Hamidin öldürüldüğünü söy
lemiştir. Bazı şahidler gelme
mişlerdi. Onların celbi için 
muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Öldürmek kasdile 
y aralamak 

Onu seviyor dum, fakat 
o beni sevmedi 

Gazi ilkokulu civarında Bn. 
Sakine ile kızı Serveti öldür
mek maksadile yaralamakla 
maznun amele Cemalin muha-
kemesine dün şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede polis 
memuru Bay Süleyman şahid 

sıfatile dinlenmiş ve demiş
tir ki: 

- Yangın sahasından bir 
feryad duydum. Fransız has
tanesinin arkasındaki sokakta 
bir kadın kaçıyor, bir erkek te 
elinde bıçak olduğu halde 
arkasından koşuyordu. Bunlar 
o civarda bir apartmana gir· 
diler. Erkeğin, kadını öldüre
ceğini anladım, silahımı çeke
rek yetiştim: 

- At elindeki bıçağı!. 
Diye bağırdım, bıçağı, yangm 
yerine fırlattı, kendisini yaka
ladım. Sakine ve Servet ağır 
yaralı idiler, hastaneye nak
lettirdim. 

Cemal adım taşıyan vak'a· 
nın failine, bu iki kadını niçin 
yaralad1ğını sordum: 

- Serveti çok seviyorum, 
o, beni istemiyor da ondan. 

Dedi. 
Aranan iki şahidin Beyşe

hirle Afyona gittikleri anla· 
şıldığından onların ifadelerinin 
istinabe suretile alınmasına 
karar verilmiş ve muhakeme, 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Romanya kabinesinde ta-
dilAt olmıyacak .. 

Bükreş, 13 (Radyo) - Ro
manya kabinesinin bazı tadi
lata tabi tutulacağı hakkındaki 
haberler• asılsızdır. 
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••• Bugünkü program 
lstanbul r adyosu 

Gündüz: Saat 12,30 - 14 
Halk türküleri, havadisler, ha· 
fif musiki. 
Akşam: Saat 18,30 Dans 

musikisi, 19,30 konferans. 
20 Türk musiki heyeti, 20,30 

arapça söylev. 
20,45 Türk musiki heyeti, 

saat ayarı, 21, 15 orkestra. 
22,15 Aians ve borsa ha· 

berleri 
22,30 Opera ve operet par· 

çaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe ha

vadisler. 

Deniz 
birincilikleri -----·-·---
Yüzme havuzu 
inşa ediliyor •• 

Eylulün ortasında lzmirde 
yapılacak olan Türkiye deniz 
birincilik müsabakaları için 
nizami bir yüzme havuzu İnşa 
edileceğini yazmıştık. Liman 
işletme müdürlüğü tarafmdan 
Karşıyaka Osmanzade mevki· 
inde kadın ve erkeklere mah· 
sus deniz banyoları arasında 
havuzun inşasına başlanmıştır. 
Yüzme havuzu 3000 liraya 
ınşa edilecektir. 

Buca da 
Ekmek satışı 

meselesi 

bir gürültü işittiğini, çıkıp ba- _. 
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Ciiz i Cihangir 
_33_ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu -

Lidyanın başını yavaşça kal- Diye sordu. 
dırdı. - Ben uyudum mu?. Bu 

General, Lidyaya biraz da
ha baktı, genç ve güzel ka
dın artık kendisine gelmek 
üzere idi. ilaçtan pek az sonra 
Lidya gözlerini ağır, ağır açtı. 
Etrafına hayretle baktı ve ni-
hayet Marsı gördü ve: 

- Bori!. 
Dedi, ve sonra süratle ken· 

dini topladı : 

- Viktor, sen misin? 
Diye sordu. 
Mars Lidyanın üzerine iğil

di ve yanaklarını okşadı: 
- Lidya, artık uyandın mı? 

hal nasıl başıma geldi, anlı
yamıyorum? 

- içtimada yorulmuş ola
caksın! 

Lidya, hayaletler görüyor
muş gibi, gözlerini açarak 

Marsa baktı, bir an için sustu. 
Sonra: 

- Ne zaman uyudum? 
Dedi. 
- Ancak birkaç dakika!. 
- Çok tuhaf; hem de 

rüya gördüm .. Fakat ne garib 
ruya .. 

- Ne gördün, Lidya? 

- Hiç .. Hiçbir şey .. Hiçbir - Getirdiğiniz malumatı henüz malum olmıyan fen dedi. Maamafih onlarla clı 
şey aklıma gelmiyor, hepisini dikkatle tetkik ettim. Fakat yolile.. muhtelif şekiller altında meŞ' 
unuttum! bütün bunlar bana, inanılması Dedi. gul olsa gerektir! 

Bir müddet beraber kaldı- pek güç şeyler gibi görünü- Başvekil, generale gözlerini Ardenya hükumetinin bıl 
lar, muhtelif şeylerden bah- yor. Fakat sizlerin dirayet ve dört açarak baktı . Başvekilin en yüksek emir ve idare 
settiler; fakat Lidya da, Ge- vukufunuza, ciddiyetinize emin gözlerinde bir korku ve endi- merk~zinde derin bir sükat 
neral Mars ta ayrı ayrı şeyler olduğum için aksini iddia şe izi vudı, ve: hasıl oldu. Bu sükut, acizden 
düşünüyorlardı. etmiyeceğim. Şu halde 1~ tam _ Şu halde.. Biz bu es· doğan bir sükiit idi. 

* * * bir esrar perdesi arkasında rarengiz mahlUkun emrine ve Sükutu bozan başvekil: 
Ardenya hükumeti başvekili demektir. Bu cihet beni ala- . te 

mahud meseleyi tahkike me- kadar etmez. Ben sizden bu keyfine tabiyiz demektir. - Bayan Lidyanın bu •Ş. 
mur ettiği üç yüksek rütbeli esrar perdesi arkasına geçmek Dedi. mesuliyeti olmadığına eııurı 
adamı kabul etti. için bir plan, maddi ve ta· - Böyle görünüyor! misiniz? 

Profesör Roz yaptığı tetkik hakkuku mümkün bir plan Başvekil yerinden fırlar gibi Diye sordu. 
ve müşahedeleri birer birer istiyorum. Sizin gibi ben de kalktı: General Mars: 
anlattı, bu müşahedelerden esrarengiz bir mahluk karşı- - Akla sığmıyan bir iş, - Hiçbir mesuliyeti yoktur· 
edindiği kanaati söyledi. Bu sında olduğumuza eminim. dedi. Hem bu meçhul mahluk Cevabını verdi. 
kanaatin General Marsın ka- - Evet, en esaslı kanaat neden başkalarile uğraşmıyor Başvekil asabi bir hareketle: 
naati üzerine kuvvet bulduğu- budur. da sade Ardenya ile meşgul - Fakat, ben bu işler~~ 
nu da ilave etti. - Pek ala .. Bu sırra nasıl oluyor? hiçbir şey anlamıyorum. . . 

Başvekil bütün bunları bü- erişebileceğiz! Profesör Roz: amafih herbirinize gösterdığı · 
d. yetten 

yük bir hayretle dinledikten General Mars: - Diğer devletlerle uğra- nız gayret ve ıra 

sonra: - Bu günkü ilim alemine şıp uğraşmadığını bilmiyorum, - Sonu Var-
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Bir dünya harbine doğru! 
Alman Genel Kurmayı, çok hesablıdır. Mu· 
zaff eri yet ümidini kat'i ve muhakkak gör
ınedikçe hiçbir zaman muharebeye girmez. ------Muharrir yegane çareyi, barışçı devletlerin saldırıcı~ devletleri 

saldıramıyacakJderecede;sindirmelerinde görüyor. 
r- ' Amerikalı muharrirlerdeu \'al· 

ter Doranty, evyork Taymiı ga· 
ıeteııiode Avrupaoın genel duru· 
lllnna ve bir barb tehlikesi mev
cı.ıd olup olıoarlığına dııir yazdığı 

güzel bir yazıuın İspanya harbin· 
den alıoan derslere aid olan kı~· 
ınıoı dün derceımiştik. Bu yazı· 
llın bundan ıonraki kısmı Alman 
genel kurmayıoın Avrupado harb 
teblikesiui önleyen en hü}ük ku,·· 
Vet olduğuna, lngiliz ve l<~ranı<ız 

Bİli,blanmasJDa, Rusyamn askeri 
ltl\'vetine ve muharririn bunlar· 
dan ı;ıkardıAı neticelere dairdir. 

\u kısmı ,ıa bugün dereediyoruzJ 

Her ne kadar paradoks gibi 
&örünürse de bugünkü Alman 
&enel kurmayı, umumi bir 
harbe mani olan en mühim 
bir kuvvettir. Alman kurmayı, 
llazilerin ispanyada bir mace
raya girişmelerine karşı slip· 
heli bir nazarla bakmıştı. 
Ondan sonra Ren bölgesinin 
İ§gali de Alman askeri mah
fillerinde oldukça vahim akis
ler uyandırmıştı. 

Çünkü bunlar biliyorlardı ki 
Fransızlar ilk kırk sekiz saat 
llrfında bu kuvvetleri geri 
Puskürtmeğe kalkışacak olur
larsa o zaman Rendeki Alman 
'-kerlerini dünyada hiçbir 
kuvvet kurtaramazdı. Fransız 
tcnel kurmayı bunu biliyordu. 
~•kat elleri bağla durdular ve 
~~f muvaffakıyet kazandı. Bu 

tecrübe bir defa da ispanyada 
lckrar edildi. Fakat burada 
~O\'yet askeri makinesinin 
111•dcı mukavemeti karşısmda 
~eklenen muvaffakıyet kazanı· 
"ıtıadı. 
~iman genel kurmayı Av· 

tuPanm en ihtiyatlı ve en he
'tplı kurmayıdır. Bunlar, mu
ttffcriyet ümidini kat'i ve 
~Uhaltkak görmedikçe muha
rebeye girişmiyecek kadar me· 
10dlik davranırlar. Onların 
rttükleri gaye tamamile as-

Cri mahiyettedir. 
1 - Evela yeni kurulmakta 

0lan Alman ordusunu talim 
~t terbiye hususunda mükem
~el bir hale koymak istiyor· ... 
~ 2 - Harb makinelerini, cep
b· nesini ve silahlarını modern 
~.ordunun ihtiyacına bol bol 
~· gelecek bir raddeye çı-

ıtıak arzusundadırlar. 
d..._ 3 - Gerek yollarda, gerek 
;:iryollannda münakalat işini 
~ •rn ve mükemmel bir hale 

ınak azmindedirler. 

M. Hitler w arkadaşları 
Maksadlardan birisi Alman

yayı genişletmek, yani Alman· 
yaya "güneş altında yaraşan,, 
yeri vermektir. Bunun için 
deniz ötesindeki eski sömür
gelerinin geri alınması düşü· 
nülebilir. Fakat buna büyük 
Britanyayı düşman saflarına 
sokacağı için baş vurulmıya

caktır. Bay Hitler geçen sene 
Nürenbcrg nutkunda Ukrayna· 
yı ima eden sözler söylemişti. 
Şu halde Almanya, şarka 
doğru geni~lemek fikrindedir. 
Almanlarm Ukraynaya doğru 
ilerlemesi, bir harbı, bu da 
umumi bir muharebeyi intac 
edecektir. Bunun için de Al· 
manyanm arkasını emniyet 
altına alması, sonra Çekoslo
vakyayı zaptedip Ukrayna isti
lası için serbestçe Macarısta
nın ve Polonyanın yardımla
rını temin etmesi İcab ecektir. 

Alman genel kurmayı Çekos
lovakyaya bir hücum takdirin
de ne Fransanın ne de Rusya· 
nın iki sebeple müdahale ede
miyeceklerini bilirler. Bu iki 
sebepten bir tanesi coğrafidir. 
Çekeslovakya üç taraftan düş
manlarla çevrilmiştir. Burası 

Fransadan çok uzaktır. Sonra 
Çekoslovakyanın Rusya ile 
doğrudan doğruya toprak ra· 
bıtası da yoktur. 

ikinci sebep, siyasidir: Çe
koslovakyanın şimal sınırların
da oturan 3 milyon Alman 
vardır. Bunların başında Kon· 
rad Henlein isminde enerjik 
bir lider bulunuyor. 

istenilen zamanda bu adam 
muhtariyet istemek üzere ayak
lanacak ve şayet Çekoslovak
ya, hu talebe karşı harekete 
geçecek olursa Henlein de 
Berlinden yardım istiyecektir. 

1 
ispanya macerası bu düşü

nüşte büyük değişmeler yap
mıştır. Çünkü oradaki Alman 
askerleri istenilen işi göreme
mişlerdir. Şu takdirde Fran
sızların yahut İngilizlerin Al· 
manlar aleyhine girişecekleri 
her hangi bir askeri hareket, 
kolayca muvaffak olabilecektir. 

Alman kurmayı, ispanya 
macerası bitinciye kadar Çe
koslovakyada hiçbirşey yapıl· 
mıyacağı kanaatine varmıştır. 
Oradaki Guddalajara hadisesi, 
Japonlar tarafından da tetkik 
edilmiş ve Almanların Ruslara 
karşı güvenilebilecek bir müt
tefik oldukları hakkında bu 
Asya imparatorluğundaki ka· 
naat, eskisine nisbetle, . bir 
hayli değişmiştir. Bütün bun
ları bilen Alman genel kur· 
mayının ihtiyatkarlığı eskisin· 
den dört beş defa daha fazla
laşmıştır. Onun için bu genel 
kurmayın büyük harbin çık
masına en büyük mania teşkil 
etmekte olduğunu iddia edi
yorum. 

Rusganın kuvveti 

Amerikada güzel baldırlı 

bir dansöz ortadan kaybol
muş. Rivayet muhtelif; kimi: 

- Aşk maskesi altıuda, 
gerek kendisinin, gerekse ha
lasının parasına tamaan ka
ç:rıldı. 

Bir İngiliz muharriri intibalarını 
hayretle anlatıyor. Saray salonla
rında denizler bile yaşatılıyor. 

Kimi de: 
- Sevdi ve kaçtı, fakat 

ondan sonrası biraz şüpheli. 

Deniliyor. Dikkat ediyor 
musunuz karilerim; bu hadi
senin, Avrupa gazetelerinin 
birinci, bizim gazetelerin de 
iç sahifelerinde yer alışı, sa· 
dece ve sadece kadının ma
ruf baldırlarından ileri geliyor. 
Tabiatin, insana verdiği bazı 

servetler vardır ki, onları kos
koca bir ömür çalışmak ve 
uğraşmakla elde etmeğe hiç 
imkan yoktur. 

Patiala mehracesi Mohedra 
Behansur 

Hindistan, çok zamanlar-
Bir çift muntazam ve nefis danberi lngilizlerin idaresi a)-

baldır, onu evvela artist, sonra tındadır; Hintlilerin çoğu, bil-
zengin yapmış, daha sonra hassa yüksek ve zengin taba-
ona aşk getirmiş ve biraz kasına mensup olanları Avru-
daha geçince, bütün dünya pa ile bir asırdanberi temas· 
gazetelerinin birinci ve iç sahi- tadırlar. Avrupayı gezen, Av-
felerini kendisine tahsis etti- rupada tahsil gören, Avrupa· 
recek bir mevki temin etmiş. da Avrupalı kadınlarla evlenen 

Bu kadının kıymeti, san'atın- zengin veya yüksek mevkili 
dan veya kendi şahsi mezi· Hintli pek coktur. Bütün bun-
yetlerinden çok eve) baldır- lara rağmen Hindistan efsa· 
larındadır. neler diyan, binbir gece ma-

Pehlivanların da, sporcula- sallarındaki harikaların hala 
rın da öyle değil mi? devam ettiği bir yer olmak 

Cim Londos denilen Yu· mahiyetinden zerre kadar bir 
nanlı güreşçi de dün bizim şey kabetmemiştir. 
gazetenin birinci sahifesinde Hindistanda öyle yerler, öy-
boyunu göstermişti. Bunun da şehirler, öyle ormanlar, öyle 
meziyeti, bazusunun, bacak- dağlar vardır ki, her göreni 
larının ve boynunun kuvve- hayret içinde bırakır; ounların 
tindedir. yanıb&şmda da cenneti an-

Kendisini güreşten uzaklaş- dıran sarayhır vardır; hem de 
tırsanız, ya balıkçı olur .. Ya öyle saraylar ki bahçelerinde 
çoban.. Ve binaenaley gök arzın her türlü nebat veya 
kubbenin altında, emsali mi- hayvanı mevcuddur. 
sillu yaşar, can verir, gider Bu saraylar, bu bahçeler 
de kimse haber almaz. karşısında Avrupanın saray ve 

Hanendeler, muganniyeler de nümune bahçeleri pek sönük 

mı attığım vakit hayretten 
şaşırdım kaldım. 

Hertaraf ta, heryerde her jşe 
altın veya gümüşü lıakim 
gördüm! Demir ve bakırın 

yeri, hatta porslenin ve camın 
mevkiini burada altın veya 
gümüş almıştır. 

Hem de bunların hiçbirisi 
kaplama veya yaldız değildir; 
hepsi de som altın veya külçe 
halinde gümüştür. 
Gece bulunduğum yerde bol 

ve güneş ziyasına yakın bir 
ziya ile karşılaştım; fakat ne 
yeni ve ne de eski yağ kan
dili usulünce ışık veren bir 
lamba görmedim. Sonradan 
bunu anlıyabildim: Işık, fevka
lade parlatılmış gümüş kürre
ler veya gümüş projektörlerle 
bu kadar parlak olarak dai
reye neşrediliyor! 

Bir gün beni büyük bir sa
lona götürdüler; bu salonun 
tavam, muazzam bir kubbe 
halindedir ve tamamile gök 
yüzünü tanzir etmektedir. Bu 
sun 'i semada yıldızlar var; gü
neş var, hatta ay bile var. 

Güneşli bir sema altında 
kaldığını sanan ziyaretçi biraz 
sonra yarı yıldızlı ve aylı bir 
gece seması altında bulundu· 
ğunu görüyor! 

Yıldızlar, ay, güne~ en tabii 
bir ışık vermektedirler. 

Diğer bir salondan geçtik, 
burada kendimi beyaz köpük· 
lü geniş ve mavi bir deniz 
ortasında olduğumu sandım. 
Duvarlar o kadar meharetle 
işlenmiş ki, İnsan burada de· 
niz ortasındaki hayatı sür· 
mektedir.,, bu fasiledendir. Seslerine gö- kalır. Buraları görenler, ken· 

re, şöhret alırlar. Güz · ilik ve dilerini binbir gece kahramanı ---A-m-ir_:i_Jlı_o_r_t_i __ 
sihirleri ikinci, üçüncü derece- Halime ile beraber yaşıyor 
de kalır. Kimine küçük bil- sanırlar. Viyana seyahatini 

mem ne, kimine büyük bilmem içimizden Hind Rac:a ve Meh· tehir etti. 
ne, muganniyeişehir, hanendei racelerinin saraylarındaki baş- Budapeşte, 13 (Radyo) 
d h. d' d. d k Macaristan Kral naibi Amiral e ır ıye ıye a ta arlar. met ve debdebeyi, bu adam-

Bir gün, bir vasıta ile on- ların servet ve kudretini ta- Hortinin Viyana seyahati Ey-
larm bu güzel sesini gırtlak· savvur ve tahayyül edebile- ifil bidayetinde olacaktır. O 
)arından temelli söküp alsalar, cek kimseler pek az çıkabilir. zamana kadar Macaristan Baş-
emin olunuz, kimse onlara Bunlar her türlü zan ve tah- vekili B. Darani, Avusturya 
iltifat etmezdi. minin fevkindedir!. Başvekili B. Şuşing ile Salz-

Hamalın meziyeti de sırtı· Bakınız, Patiala mehracesi burgda buluşarak seyahat hak-
nın kuvvetli oluşundadır. Mohedra Behansurun sara- kında konuşacaklardır. 

Ne çare ki, dünyada kafa yına davet edilmek fırsatını M oncuya vapuru 
kıymetine ve kuvvetine aldı- elde eden bir lngiliz gazetesi Ceneveye vardı 
rış eden pek azdır. Onlar ge- muharriri gördüklerini nasıl Ceneve, 13 (Radyo) - Is· 
lip geçiyorlar. Aç kalıp sürü· anlatıyor: panyol tayyarelerinin bombar-
nüyor, çile çekiyor, fakat bir "Haşmetlu mihrace Mohed- dımanına maruz kalan Mon-
mevzu olamıyorlar. ra Behansurun daveti üzerine cuya adındaki ltalyan vapuru 

Güzel baldırlı dansöze ge- Patialaya geldiğim vakit beni buraya gelmiştir. 
lince, herkes sadece kulak saray teşrif atçıların dan birisi, Bombardıman esnasında 
kesiliyor. harikulade bir surette karşı- maktul düşen vapur kaptanı-

Ah, biz insan oğulları! ladı ve saraya aldı. nın cesedi karaya çıkarılmış 
l)j Ordunun talim ve terbiyesi 
-~ğu gibi kolay çıkmamış 
~tır topçu silahları da henüz 
lııaınlanamamıştır. 

O zaman Hitler, hududun 
öte tarafına gönderdiği asker· 
lerini istila ve saldırganlık 
için değil, fakat Alman kan 
kardeşlerini Çek zulmünden 
kurtarmak için yolladığını söy
Jiyebilecektir. 

Sulh zamanında 1,750,000 
askeri silah altında bulundu
ran Kızılordu, Avrupanın en 
büyük harb kuvvetidir. Ordu 
çok iyi makineleştirilmiştir. 
1935 sonbaharında Kiyef ya
kınlarında bir Kızılordu ma
nevrasında bulunan Fransız 
generali Luazo, F ransanın Sov
yetler gibi kuvvetli bir tank 
kolordusuna sahih olmasını 
temenni etmişti. Tayyarelerin 
ve pilotların kudreti İspanya
da görülmüştür. Sarih bir ra· 
kam elde olmamakla beraber 
Rusyanın 2500 ile 3000 ara
sında birinci sınıf harb tayya
resine malik olduğu tahmin 
edilebilir. Fabrikaları da baş· 
ka memleketlerden daha iyi 
çalışmakta ve verimli olmak
tadır. Ordunun talim ve ter
biyesi çok yüksektir. Yalnız 
Rusyada münakale yolları pek 
düzgün değildir. Bir de mo· 
dem bir harbe Sovyet Baş
kumandanlığının bütün bu 
komplike harekatı tam bir 
isabetle idare edip etmiyeceği 
düşünülebilir ... 

Çimdik Saraya daha birinci adımı- ve törenle gömülmütüşr. ... ...... ~~~~--~~~~--~~---------.. ............... .. 
" ..... Ne olursa olsun, bu· dır. Her millet, kendi komşu· 1 dansedenlerden birisinin, her· ~"iman genel kurmayının bu 

l keri meseleleri 1937 yazında 
~aınile halletmiş olacağını 
'ul edelim. O zaman da 
litj lnya, büyük bir harbe 
ıl kcck kadar kuvvetlenmiş 
ıf ~Yacaktır. Olsa olsa, ufak 
~ harekata girişebilir. 

•i ~y Hitlerin •Mücc:dclcm,. 
1,rtılı kitabını okuyanlar; ora
~1bu şefin yapmak istediği 
\ı erden birisinin kırılmış 
~t rtıan şerefini yerine getirmek 
·I~ Orduyu yeniden kurmak 
~tunu görürler. Bu mak-

vanlmııtar. 

Ren tecrübesinden sonra 
artık Hitler, Fransanın böyle 
meseleler yüzünden harbe gi
receğinden korkmamağa baş
lamışbr. Ruslarla Çekler ara
sındaki karşılıklı yardım itti· 
fakı da Fransa harekete geç
mediği takdirde birşey yapa
mıyacaktır. Alman genel kur· 
mayı böyle düşünmekte ve 
Hitlerin siyasi programını bu 
ıuretle taav~b etmekte idi. 

Amerikah muharrir, bu ek
sikleri tamamlamak için Rus· 
!arın aldıkları tedbirleri de 
tetkik ettikten ve İngiliz silah· 
!anmasının büyük ehemmiye· 
tini inceledikten sonra neticeye 
geliyor ve diyor ki: 

günkü Avrupa, etrafında ço- sundan daha modern bir ordu hangi bir iç karışıklığını önli-
cukların kibritlerle oynadıkları çıkarabilmek için bütün bir yebilmek için bu silahları 
açık bir barut deposu halin- hararetle çalışmrkta, yarış- kullanmağa kalkışacağından 
dedir. Her ne kadar, bunların maktadır. Hal bu vaziyette korkulabilir. 
en pervasız olanları bile, bu- iken harb endüstrisinin dur· Bu, gün gibi aşikar olan 
rada çıkacak herhangi bir in· ması, yahud maddeten azaltıl- tehlikenin önüne geçeôilmek 
fı.Ja"'kın enı'nde sonunda bı'r ması, Mussolininin de bir nut- · b' · 'k b d ıçın ırıcı çare, anşçı ev-
reaksiyon yaparak kendi baş- kunda söylediği gibi ortaya letlerin, saldırganlık etmek is-
larını da yiyeceg" ini takdir müthiş bir işsizlik meselesi . l h çıkaracaktır. tıyen eri ücuma kalkamıyacak 
etmekte, fakat hiçbiri giriştiği derecede sindirecek surette Küçük milleter bile kendi-
bu tehlikeli oyundan kendini !erini tahrib edici en modern kuvvetlenmeleri ve birleşme· 
alamamaktadır. silahlarla techiz etmek husu- leri ve yahud da bu ihtiyaç 

En büyük tehlike, bu as- sunda büyüklerden geri kal- içinde bulunan devletlerin bazı 
keri muesseseler ve tedbir için mak istemiyorlar. Eğer bu meşru ve makul ihtiyaçlarını 
sarf edilen para mikdarının çok "ölüm dansı,, na bir nihayet tatmin ederek bir on görü gös-
yüksek rakamlar tutmasında· verilmiyecek olursa, o zaman termeleri olacaktır .• 



Çin-Japon ihtilafı başka 
devletleri de alakadar 

etmiye başladı 
~~~--~-----~~ 

- Başı 1 inci sahifede -
Tokyo, 13 (A.A.) - Şang

haydan gelen bir habere göre, 
lngiliz konsolosu bugün öğle· 
den sonra Şanghayın garb 
mıntakasmdaki İngiliz tebaa
sına Hanggehov demiryolunun 
ötesine ve şimal mıntakasın
daki tebaaya da beynelmilel 
imtiyazla mmtakaya çekilmele· 
rini tasiye etmiştir. 

Şanghay, 13 (A.A.) - Cen· 
tr~aı Nevs Çin Ajansı bildi· 

riyor: 
Japon ağır topçu kuvvet· 

lerinin ve tayyarelerinin bom· 
bardımanma rağmen ve iki 
gündenberi devam eden çetin 
muharebeleden sonra dahi Pe· 
kin ile Suiyuan arasındaki de· 
miryolu boyunda kain Hankov 
geçidi Çinlilerin elinde bulun· 
maktadır. 

Evelki gece Tiyençin ile 
Pukov arasındaki demiryolu 
boyunca da muharebeler ol· 
muş ve bugün Çinlilerin Ti
yençinin 28 kilometre cenubi 
garbisinde kain Touliuchene 
girmelcrile neticelenmiştir. 

Çin kıtaatı, hRlihazırda To· 
ulichenin 5 kilometre şima· 
tinde kain Liangvonga doğru 
ilerlemektedirler. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Ko· 
reden bildirildiğine göre, 400 
Çinli bu sabah Japonyayı ter· 
ketmiştir. 

Harbiye Nazırı muavini B. 
Rato tayyareyle Tiyençine git
mıştir. Çinde bir turne yap
tan sonra Sovyet·Mançuri hu· 
dutlarındaki müdafaa tertiba
tına teftiş edecektir. 

Tiyençin, 13 (A.A.) - Ja· 
ponlar, Tiyençin • Pekin de· 

. miryolunun himayesinden iba· 
ret olan gayelerini elde ettik· 
leri için Japon ileri hareke· 
tinin nihayet bulduğu bildi· 
rilmektedir. 

Tokyo. 13 [A.A.J - .. an-Kay· 
Şekten aldığı bir emir üzerine 98 
inci Çin fırkası alelicele Hanken· 
at: 'ankin istikametine hareket 
etmı~dr. 

T~kyo, 13 (A.A.) - Japon 
kabinesi bugün bir içtima ak
tedertk Başvekil ile Bahriye, 
Harbiye ve Hariciye Nazırla
rının küçük kabine halinde 
yapmış oldukları bir toplantı· 
da seferberlik yapılması için 
verdikleri kararı resmen teyid 
edeceklerdir. 

Tokyo, 13 (A.A.) -Küçük 
kabinenin içtimaından sonra 
Bahriye Nazırı, Askeri rüesa 
ve Harbiye Nazırı ile bir top· 
lantı yapmıştır. 

Paris, 13 (Radyo) - Çin -
Japon ihtilafı, gayet vahim 
bir şekil almıştır. 

Bütün Çinde umumi bir ga· 
leyan vardır. 

Japon askeri harekatı, git· 
tikçe genişlemektedir. 

Çinde menfaat ve alakaları 
olan Amerika, lngiltere, Fransa 
ve ltalya; bugün Nankin hü
kumetile Japon sefirine birer 
nota vermişler ve 932 sene· 
sinde akdolunan mukaveleyi 
hatırlattıktan sonra, Çin kuv· 
vetlerinin, derhal Şanghayı 
terketmelerini ve Japonların 
da asker sevketmekten vaz 
ıeçmelerini beriki tarafa bil
dirmişlerdir. 

Nankin, 12 (A.A.) - Roy
ter muhabiri bildiriyor: 

Bütün Çin milletinin gözleri 
balen Şanıhayı teveccüh etmif 

vaziyettediı. Şanghayda mühim 
muhasamatın önüne geçilemez 
mahiyette olduğu söylenmek· 
tedir. Bütün hüsnü niyete rağ· 
men Çinin Hung-Jaio hadise· 
sinin bir hal suretine bağlan· 
ması için Şanghaydaki emni· 
yet kıt' alarını geri çekmeyi ve 

şehrin müdafaa tertibatını ve 
istihkamlarını yıkmağı kabul 
etmesi mümkün değildir. 

Şanghaya Japon harb gemi· 
terinin gelmesi ve Japonyanın 
Şanghaya denizden asker gön
dermekte bulunması Çin hü
kumetini Şanghay hakkındaki 
siyasetini baştanbaşa değiştir· 
mi'-e mecbur etmiştir. 

Çinin Japon askerlerinin 
her istediği zaman tekme ye· 
mekten artık cebren bıkmış 
ve usanmış olduğu fikri git
tikçe kuvvetlenmektedir. 

Şanghaydaki hükumet dai
releri bugün Minghonga yani 
Japon karargahından en uzak 
mahalle taşınmış ve yerleş
miştir. 

Söylendiğine göre, Yangtse 
nehri Kiang-Ying mevkiinde 
seyrisefaine kapatılmıştır. Ora· 
ya yerleştirilen kuvvetli mu· 
hafız kıt'aları Japon harb ge
milerinin nehre girib çıkmala· 
rına mani olacaktır. 

Çin ve Japonyaya bugün 
muhasamattan kaçınmalarını 

tavsiye eden ayni mealde no· 
talar verilmiştir. Fakat Çin 
müdafaa tedbirleri almağa 
mecbur bulunmaktadır. 

Şanghay, 12 (A.A.)- 1932 
senesinde teşkil edilen ve bü· 
yük devletler konsoloslarından 
mürekkeb olarak 1932 Çin -
Japon anlaşması ahkamının 
tatbikini kontrola memur bu-

. lunan muhtelit komisyon bu· 
gün saat 16 da toplanmış ve 
son günlerde vukua gelen ha· 
diselerin anlaşmanın her iki 
taraftan da ihlali demek oldu· 
ğu neticesine varmıştır. 

Buna rağmen komisyon Şan· 
ghay anlaşmazlığının beynel
milel bir mahiyet almasının 
önüne geçmek üzere gayretle· 
rine devama karar vermişler· 
dir. 

Komisyon bugünkü vaziye· 
tin halli keyfiyetinin kendi 
salahiyetini tecavüz ettiğini 
ve alakadar hükumetlere ait · 
bulunduğunu da • tesbit eyle· 
miştir. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei 
Ajansının bildirdiğine göre, 
beş nazırd n mürekkep olan 
hususi konsey Şanghaydaki 

Japonların himaye ve müda
faası için mühim kararlar al· 
mıştır. 

Bu kararlar, yarın kabine 
tarafından tasvib edilinceye 
kadar gizli tutulmaktadır. 

Umumi kanaat, Şanghaydaki 
vaziyetin vahimleşmiyeceği mer· 

kezindedir. 
Şanghay, 12 (A.A.) - Ja

ponlar hariç olmak üzere di· 
ğer bütün yabancı askeri kuv· 
vetler kumandanları muhtelit 
bir müdafaa komitesi teşkil 
etmişler ve lüzumu takdirinde 
tek bir cephe vücude getir
meyi kararlaştırmışlardır. 

Japonlar, Fransız kon ses· 
yonu idaresinden, Çin kıt'a
larmın cenuba ilerlemeleri 
takdirinde, Japon askerlerinin 
konsesyondan geçmelerine 
müaaade olunmumı taleb 

ADOL 

Manevralarımızda 
bulunacak heyetler 
- Başı 1 inci sahifede -

lstanbul, 13 (A.A.) - Cum
huriyet hükumetinin daveti 
üzerine yapılacak büyük ordu 
manevrasında bulunacak olan 
heyetlerden Yunan heyeti bu
gün saat 15,30 da Romanva 
vapurile şehrimize muvasalat 
etm iştir. 

Yunan ordulnrı genel kur· • 
may başkanı general Papago· 
sun başkanlığında genel kur
may ikinci başkanı general 
Melisinos ile yubay Manidkis, 
binbaşı Korozisden mürekkep 
olan Yunan heyeti Rıhtımda 
Mareşal Çakmak namına ge· 
ne) kurmay ikinci başkanı 
Korgeneral Asım Gündüz, ls
tanbul mevki kumandan vekili 
Korgeneral Cemil Cahid Toy
demir, genel kurmay yarbaş
kanı Tümgeneral Veysel Ünü· 
var, lstanbul merkez komutam 
Tuğgeneral Ihsan Ilgaz ve 
heyet refakatına memur edilen 
mihmandarlar ile protokol mü· 
dür muavini Kudret, Yunan 
maslahatgüzarı, jeneral kon· 
solos, konsoloshane erkanı, 
ateşemiliteri tarafından karşı · 
lanmışlardır. 

Muzika Yunan ve Türk marş
larını çalmış, askeri kıtalar 
ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Bayan Papagos ve Melisi· 
nos zevçlerine refakat etmek
tedirler. Misafirler kendilerine 
tahsis edilen otomobillerle 
Perapalas oteline inmişlerdir. 

İran heyeti Trab
zonda 

Trabzon, 13 (A.A.) - lran 
askeri heyeti dün şehrimize 
gelmiş, vali , alay kumandanı, 
belediye reisi tarafından 1 O 
kilometre mesafedeki Maçlcada 
ve askeri heyet tarafından da 
Değirmenderede merasimle 
karşılanmıştır. 

Heyet, valiyi, mevki komu· 
tanını, belediyeyi ve Soğuk· 

sudaki Atatürk köşkünü ziya
ret eylemiştir. 

Heyet bugün Aksu vapurile 
lstanbula hareket edecektir. 

Belçika kabinesi 
istifa mı ediyor? 

B. Van Zeland 
Brüksel, 13 (Radyo) 

Belçika parlamentosu, yakında 
fevkalade surette toplanacak 
ve Başbakan B. Van Zeland, 
umumi vaziyet hakkında iza· 
hat verecektir. Bu izahattan 
sonra B. VanZelandın, kabine 
azası ile birlikte istifa ede
ceği söyleniyor. ........................ 
etmişlerse de Fransızlar bu 
talebi reddetmişlerdir. 

Fransız makamatı Saingon· 
dan takviye kıtaatı istemiştir. 

Amerikalılar da Şanghaya 
Manilladan bir alay gönde· 
mislerdir. 

Şanghay, 12 (A.A.) - Bu
radaki beynelmilel konses
yonlarda lazımgelen hertürlü 
tedbirler alınarak bu mınta
kalar müdafaa haline kon· 
muştur. Konsesyonların ka· 
palı duran kapılarının önünde 
duran gönüllü kıt'alar nöbet 
beklemektedir. 

Şanghay, 13 (Radyo) - Ja· 
pon kumandanlığının bugün 
saat J 6 da neşrettiği bir res
mi tebliğde, Çinlilerin, Japon 
toplarının tesiri altında bulun· 
dukları ve Nankeonun zap
tında bir Japon zabitile on 
neferinin maktul düştüğü ve 
30 neferin de yaralandıiı bil
dirilmektedir. 

Tirede bir vak'a Litoryo Küçük bir 
dikkatsizlikten - Başı 1 inci sahifede - İsmindeki ltalyan 

da Hatice son zamandn ken· 
- Başı 1 inci sahi/ede - Jrednotu Jenr· •e sıkmıştır. Üç 8381 süren çalışmndan d isinden ayrılmış ve ablası uı ,._ 
siınra ) nngın rıncl iinilmü~tiir. Bn. Şahendenin evine kaçmış- indiriliyor 

Yangın devam ederken nö· tır. Buna hiddetlenen Abdur· Roma, 13 (Radyo) - Litor· 
betçi müddeiumumisi B. Rüş· rahman, içki içmiş ve yanına yo adındaki ltalyan drednotu, 
tü Uskent ile emniyet müdür· tabancasını da alarak atına bu ayın 22 sinde denize in· 
lüğü adli kısım reisi B. Sırrı binmiş, doğruca Şahendenin dirilecektir. Yapılacak mera· 
hadise yerine gelmişler ve evine gitmiş , içeri girmi~, hem simde İtalya Kralı Viktor 
tahkikata başlamışlardı r. metresi Haticeyi, hem de: Emanuel de hazır bulunacaktır. 
. Yapılan tahkikata göre yan· - Neden sen bunu eve ka· Fransız gazeteleri 
gın, dikkatsizlik yüzünden ı bul ediyorsun? Çin-Japon meselesi için 
çıkmıştır. Kırtasiye eşyası sa· Diyerek ablası Şahendcyi ne yazıyorlar 
tan Bay Remzi Gürelin dük- dövmüş, tabanca namlusu ile P .uis, 13 (A.A.) - Çirı-
kanında çocuk tabanca ve başına vurarak ağır surette Japon ihtilafının büvümesi 
silahlanna mahsus patlangıç yaralamıştır. Şahende, başın· hakkında Eko Dö Paris ga· 
denilen eczalı mantarlar ve· dan kan aktığı halde yerde zetesinde tefsirlerde bulunan 
sair çocuk oyuncakları da ya arken Hatice evden kaçmış vekil imzalı makalenin sahibi 
satılmakta idi. Bay Remzi ile ve kurtulmuştur. ezcümle şöyle demektedir: 

b irlikte dükkana gelen on Abdurrahman, bir elinde ta· "Zarların atıldığına ve har· 
St: kiz yaşında çırağı Hüseyin banca, bir elinde de bıçak bin Çinin şimaline ve cenu-
maaazanın merdivenle çıkılan ld v h ld b ' buna sirayet edeceğine bugün 

~ o ugu a e atma ınmiş ve artık şüphe edilmemektedir. 
üst katına çıkmış ve ceketini mahalle arasında önüne ge· G k ş 

ere . angbaydaki menfaat-
çıkararak duvudaki çiviye lene saldırmağa, herkesi teh· faalan bakımından gerekse ve 
asmak istemiştir. did etmeğe başlamış, hatta bilhassa Hindiçinin yakınlığı 

Boyu yetişmediği için yerde havaya birkaç el silah atmıştır. dolayısile Fransa bu ihtilafın 
duran eczalı mantar kutuların· Tire iandarma komutanı . inkişafını dikkatle takibetmek-
dan birinin üstüne basan Hü- hadiseyi haber alınca bir müf ten vazgeçemez. 
seyin, ceketini çiviye astığı reze jandarma ile hadise ye- Ami Du Peuple gazetesi 
sırada ayağı altındaki kutuda rine giderek herkesi tehdid şöyle yazmaktadır: 
bulunan mantarlar, tazyikten eden Abdurrahmana teslim "Tokyo hükumeti bu muaz· 
birdenbı're n1u"'th'ış bı' r surette l zam girişmeden evel düşünse omasını ihtar etmiştir. Fakat ç 1 
infilak etmiş ve Hüseyini ha- Abd iyi eder. ünkü ngiltere ve 

urrahman: Amerika ile bütün sulhperver 
vaya fırlatmıştır. Yangın da - Ben teslim olmam. Vu· milletlerin tamamile muhik 
d erhal başlamış, genişlemiş , rursanız, vurun. olan adavetile karşılaşacak-
diğer eczalı mantar kutuları l d 

Diyerek tabancasını iandar· ar ır. " 
da ateş almış, çırak Hüseyin, B. 11ıussolı·nı· mal ra ateş edecekmiş gibi ı~~ı 
alevler arasında kalarak yan-

bir vaziyet almış ve sonra e·ır söylev daha vardı· 
mağa başlamıştır. Zavallı ço· 

kaçmağa başlamıştır. Takib sı· akoza 13 (R d ) cuk, birdenbire şaşırmış, güç r , a yo -
h edilen Abdurrahman tutulmuş, İtalya Başvek'I' B M ı· ı· alle merdiveni bularak aşağı ı ı · usso ın • 
inmiş ve yanmaktan kurtul· karakola götürülerek isticvab bugün halka hitaben bir söy· 

olunmuştur. Abdurrahman ka· lev vermiş ve faşizmin, on 
muştur. rakol<la: beş senedenberi yaptığı işler-

Kırtasiye mağazasile yanı· den bahsederek demiştir ki: 
b d k. S h · b' d l - Ben sarhoşum, ne yap· l aşın a ı u amı ıra er ere - Faşizm, talya impara· 
aid baharat deposu bir çatı tığımı bilmiyorum. Demiştir. torluğunu ihya eden bir ku-v· 
altındadır. Arada bir tahta Başından ağır surette yarala- vettir. 
bölme vardır. Yangın, bu tahta dığı Şahende, hastaneye kal- ltalya Başvekili, ltalyanın 
perdeyi yakmış ve baharat de· dırılmıştır. şimdi olduğu kadar yüksel· 

posuna geçmiş, oradaki zaf! Kutublar seyahati memiş olduğunu söylemiş -ve 
yağı, tuzruhu, benzin ve pet· Moskova, 12 (A.A.) _ Bu· İtalyan milletinin, imparator· 
rol gibi mevaddı müşteı'leyı· de luğu korumak için kanını dök· 

gün saat 18, 15 te Levanevs· 
yakmıştır. Heriki mag" azadaki k d 1 meye amade olduğunu ila'Ve 

inin i aresi a tında altı kişi- eylemiştir. 
eşya tamamen yanmıştır. Bay den mürekkep bir mürettebat 
Remzinin mağazasındaki eşya ile dört motörlü 209 No. Tay- Kahirede yangın 
4000 liraya Magdeburger si· yaresi hiç yere inmeden Mas- Kahire, 13 (Radyo) - Bu 
gorta şirketine sigortalı idi. kova _ Şimal kutbu_ Fairbanks gece Ni(ı mahallesinde büyük 
Baharat deposu sı·gortasızdır. · h k bir yangın çıkmıştır. itfaiye uçuşu ıçin are et etmiştir. b 1 .. 
Yangının çırak Hu-seyı'n ı'le B. ütün vesaiti e yangını soıı· 

Nevyork, 13 (A.A.) - Sov- d ı F k 
Remzinin dikkatsizligv inden çık- ürmf"ğe ça ışıyor. a at yan· 

yet tayyarecilerinden alınan gm devam etmektedir. Zar•' 
tığı anlaşılmıştır. İştial edebi- bir telsiz haberine göre, tay- mühimdir. 

lecek halde bulunan eczacı yareciıer saat 8,02 de (lngi· Zirai tetkikler 
mantar kutularının bir raf ı· ) k b 90 ·ıı·k b' ız saatı ut a mı ı ır Vilayet ziraat müdürü Saf 
Üzerine konulmıyarak yere istif mesafede bulunmakta idiler. Nadir Uysal, zirai vaziyett; 
edilmesi doğru bir hareket Ayni habere göre, tayyare· bilhassa pamuk mahsuliir111 

değildir. ciler biraz sonra Tutaki Sav- tekik için Bergamaya gitnıit• 
Yaralı Hüseyinin yanıkları, yet kampının üstünden uça· tir. Bugün şehrimize döne" 

fazla ağır ve tehlikeli görül· caklardır. cektir. 

memektedir. Kendisi tedavi •.iTılllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıllllllllllllllllllHllllliifill 
ıçın memleket hastanesine 

yatırılmıştır. Hadise tahkika- A. Kemal Tonay 
tına adliyece devam olunmak-

tadır. Yangından mütevellid - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın ' hastalıkları 
zarar ve ziyan miktarı onbin = Birinci Sınıf Mutahassısı 
liraya yakındır. = = ( Verem ve saire) 

Amerikada E§ Bumahaııe iataayonu kar,mndaki Dibek sokak bapnda 30 aayıb 
Ödünç harb gemisi =: ev ve muayenehanesinde sabah aaat 8 den akoam saat 6 ya 

meselesi lıımııııııııııııııııııııımıiıittilııımıiiiliılimılmiıil ~;le/on: 4151 m~ 
Buenos·Ayres, 13 (A.A.)- K d b 

Efkarı umumiye ile Arjantin UŞ8 851 e)edİyesİnden: 
matbuatı Amerikanın cenubi Kuşadasında mevcud bjr eczahane kapanmış ve sahibi N~: 
Amerika devletlerine ödünç zilliye nakleylemiştir. Memleketik bir eczabaneye ihtiyacı. ~fl 
harb gemileri vermek husu- duğundan lstekl:lerin makamı aidine müracaat eylemeleri 11' 
sundaki teklifini hayr'!t ve in· olunur. 2824 ~ 

fial ile karşılamaktadırlar. Tecim lisesı· dı·rekto··rıu·•guw ··ndeJI: 
Umumi kanaate göre, tor· t•· 

pidoları kiraya vermek keyfi· Lise; Orta ve kurs kısmına kayt ve kabul 20 Ağustos btJ 
yeti müdafaa edilemez bir te· rihinde başlıyacaktır. Girmek isteğinde bulunan talebeler .. ,. 
şebbüstür. Bunun yeni deniz tarihten sonra her gün saat 9 dan 12 ye kadar okula nıur 
inşaatına sebebiyet vereceği caat etmelidirler. 
muhakkaktır. Bu hususta ya· Okula getirmeleri icap eden belgeler: 
pılan birçok tenkidlere göre 1 - Tahsil belgesi. 
bu teklif Pan·Amerikan kon· 2 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
feransının ve Ruzveltin Bue- 3 - Resmi doktordan alınmış sıhhat rapuru. 
nos Ayres seyahatinin netice- 4 Yeni tarihli çiçek aşısı. 
lerini hiçe indirecektir. 5 - 6 tane 4,5X6 boyunda fototraf. (2822) 
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r Yazan: M. Ayhan 

. irini, Prenses :oorotayı . can alacak 1 
noktasından yakalamıştı. 

İrini, Dorotaya baktı. Ha- fırJamış gibi idi. Yüzünde bir 
kikaten asabi gözüküyordu. damla kan kalmamıştı. 
Fakat o, hiç istifini bozmadı. - Şu halde benden ne is-

ve bunun sizinle alakası nere· 
den geliyor? 

irininin soğukkanlılığı ve tiyorsunuz? 

- Benimle alakasını karış
tırmayın, bu bahis başka .. An· 
cak, sizin aşk yuvanızda kay· 
bolan biri vardır .. 

Cesareti Dorotayı kızdırmakla - Hah, işte, böyle sakin 
beraber ayni zamanda şaşırt· ve makul olunuz. Sizinle bir 
ltııştı. irini, pencereden çekildi, alışveriş yapacağız. Size şe· 
~İt koltuğa oturdu, ayak ayale refimle temin ederim ki, o ha-

Dorota yerinden fırladı: 
- Susunuz, kafi!. 

listüne attı. Gözlerini Dorota· dise olduğu gibi kapanacak lrini, bir zafer inşirahı ile 
gülümsedi: nın gözlerine dikti: ve aramızda kalacaktır. 

- Sinirlenmeğe lüzum yok Dorota büsbütün korktu: 
Prensesim. Hiç bir kimse, di· - Eyvah ·diye düşündü-

- Gördünüz mü muhterem 
Prensesim.. Gördünüz mü? .. 
işte ben, onu arıyor, onu isti· 
yorum .. 

~crinin hususiyetine karışmak galiba, gizli yoldaki adamdan 
ısternez. Hepimiz de kalb ta· bahsed~c~k .. 
' 1Yoruz ve bir takım zevklere, - ltını: 
hazlara sahibiz. -=-- Küçük bir alışveriş, di-

- Fakat ben, böyle bir 
şeyden haberdar değilim .. Te
min ederim .. - Şüphesiz, şüphesiz .. 

- Ben de sizin, şehir kö· 
§esindeki aşk yuvanıza karşı 
derin bir hürmet taşının .. 

Dorota, yılan sokmuş gibi 
tıçradı: 

- Fakat Prenses, siz neler 
konu~uyorsunuz? 

irini, Dorotayı tam yerin· 
~en vurduğunu anlamıştı. Hiç 
latifini bozmadan çantasını açtı 
\'c Dorotanın mendilini çıkar
~ı, gene yerleştirdi.. Dorota, 
kendi mendilini görmüştü. Sap· 
'•rı şaşkın bir halde: 

- Fakat ·diye kekeledi
~tenses, ne oluyoruz? 

- Görüyorsunuz ya, ben 
bcr şeyi biliyorum .. 
._ Dorota biraz kendini topar
~dı: 

' Mesela neler? .. 
- Evveli o evi!. 
- Sonra? 
- Aşıkımzın kim olduğunu? 
- Daha başka? .. 
- O evin kapısı önünde 

ltçcn hadiseyi .. -
- Bu sözüme cevab ver· 

ltıediniz. Yoksa işitmediniz mi? 
() evin önünde geçen ve sev
tilinizin mağlubiyeti ile neti· 
ctle.neo hadiseyi de biliyorum. -

- Bütün bu bilgilerimi is· 
b,l etmek vaziyetindeyim de .. 
~ntam, kafi miktarda kuv· 
'tetli bir delile sahihtir .. 

ye devaın etti, bu sarayla o 
ev arasında bir irtibat olub 
olmadığını öğrenmek isterim .. 
Bu, birinci sual... 

- Olabilir, olabilir.. Ben, 
siz bundan haberdarsınız ve 
bunun mes'ulü de sizsiniz. 
diye de ısrar edecek değilim. 
Yalnız, müzaharetinizi rica 
edeceğim. 

- Demek dahası da var? 
- Kimbilir, belki de .. 
- Fakat Prenses, inanınız· 

ki, bir insanın hususiyetine 
girmek ve hayatının sırlarını 
öğrenmek istemekle çok fena 

- Benim müzaharetimi, öy· 
le mi?. 

- Evet, hem de çok küçük 
bir şekilde ... 

iş işliyorsunuz .. 
irini omuzlarını silkti: 
- Hayır, bilakis .. Ben, bir 

fenalığın izalesine çalışıyorum. 
Bunu işliyen sizsiniz, ben ise, 
bunu temizlemek istiyorum .. 

- Mesela?. 

- Bana, o gizli yolun her 
iki menfezini göstereceksiniz, 
o kadar.. Görüyor musunuz. 

- Sonu Var -- Fakat bu fanalık neden 

Hava yolları devlet işletme 
idaresinden: 

1 -

2 

3-

4 

Makinist ve telsizci aranıyor 
idaremiz için yer ve uçuş makinistlik\erinde kullanıl· 
mak üzere 9 tayyare makinisti ıle 5 şi lüzumuna göre 
uçuşta ve 4 dü yer istasyonlarında kullanılmak üzere 
imtihanla 9 telsiz memuru almaeaktır. 

Makinistlerin azami aylık ücreti 80 liradır. 
Telsiz memurlarından imtihanda kazanacakları dere· 
celere göre: 
3 Memurun azami ücreti 125 ikisi uçucu 

5 " " ,, 100 üçü uçucu 
1 ., ,, ,, 80 liradır . 
İmtihana kabul şartları: 
A - Bütün makinistler ile uçucu telsizcilerin sıhhat· 
larının havacılığa müsait olduğu Eskişehir hava sıh· 
hiye muayene komisyonunun raporu ile sabit olmak 
diğer telsiz memurları tam teşekküllü heyeti sıhhiye 
raporunu haiz olacaktır. 
B - Devlet memuru olmak için icab eden evsafı haiz 
bulunmak. 
isteklilerin 31' Ağustos 937 akşamına kadar evrakı 
müsbitelerini Ankarada Hava yolları umum müdür· 
lüğüne göndermiş olmaları lazımdır. 

imtihanlar: 

Ankarada idare merkezinde ve lstanbulda Yeşilköy 
tayyare istasyon müdürlüğünde: 6 Eyllıl 937 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 2605/ 2761 

OORSA 
Zahire sahşları 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

Ç. Cinsi S. K. K. S. lzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyal şefi 
1382 Buğdav 5 50 6 25 Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

<:eıaı Yarkın 
365 Arpa 4 4 125 Muayenehane : ikinci Beyler sokaS)ı No. 65 

1321 Bakla 4 4375 4 50 Talefon : 3956 
134 K. Darı 5 75 8 Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 1018 

90 Susam 16 Telefon : 2545 
31 Nohut 5 75 b 

185 Kepek 3125 3 25 lzmir Komutanlıtı ilanları 
46800 Kilo Pamuk 32 43 50 --l-zm-ir_M_ü-st_a_h_k-em_M_e-vk•i-sa_t_ın.:;:.al_m_a_k_o_m-is_y_o_nu_n_d_a_n_: ---· 

3500 " Z. Y. lapant 46 50 1 - Beher metresine biçilen ederi 325 kuruş olan 12000 

Göçmen işleri 
ve evleri 

Torbalı, 11 - Kazamızda 
yapılacak göçmen evleri in-

şaatı ve diğer göçmen işleri 

üzerinde tetkikatta bulunmak 

üzere iskan müfettişlerinden 
B. Seyfi Saygın Kuşadasından 
gelmiştir. 

Kuşadası ve Sökede yer· 
leştirilen göçmenlerin durum· 

]arını tetkik eden müfettiş bu
rada da iskan dairesini teftiş
ten sonra evlerin yapılacağı 
yerlerle göçmenlerin muvak
katen yerleştirildiği köyleri 
dolaşmış ve lzmire geçmiştir. 

Öğrendiğime göre, müfettiş 
lzmirden Menemen, Bergama, 
Dikili ve Kemalpaşa kazala· 
rına da gidecek oradaki göç
menlerin vaziyetini tetkik 
edecektir. ................... 

lzmir tramvay ve 
elektrik ıirketinden: 

Tramvay karne biletleri sa· 
tışınm yeni bir iş'are değin 

talik edilmiş slduğu sayın 
balk1mızca bilinmek üzere ilan 
olunur. 

lzmir belediyesinden: 
1 - Senelik kirası 36 lira 

bedeli muhammeneli Halimağa 
çar§ısında 6 sayılı dükkanın 
bir senelik kirasının açık ar· 
tırma ile ihalesi başkatiplik
teki şartname veçhile 24/8/937 
salı gününe temdid edilmiştir. 
İ;;tirak için üç liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen güade ve saat on al· 
hda encümene gelinir. 

2 - Kahramanlarda Nusret 
sokağında 104 sayılı ev ve 
dükkanın enkazı müteahhide 
aid olmak üzere başkatip 
likteki keşif ve şartname veç
hile yıkılmasının açık artırma 
ile ihalesi 24/8/937 salı gü· 
nüne temdid edilmiştir. Keşif 

bedeli altmış altı lira kırk bir 
kuraştur. İştirak için beş lira· 
lık muvakkat teminat makbu· 
zu ile ve söylenen gün ve 
saat on altıda encümene 
gelinir. 2832 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat pa
rası 2925 liradır. 

3 - ihalesi 1/9/937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komısyonundan alınabilir. Muhabere ile şartna· 
me gönderilemez nümunesi komisyondadır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerile lt!minat ve 
teklif mektuplarile birli1'te ihale gününde en geç bir 
saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 14 19 24 29 2795 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 30 kuruş olan 

(495800) dörtyüz doksan beşbin sekiz yüz metre haki 
astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiati 
24,5 kuruş olan 120 bin ila (167000) metre çama
şırlık bez ayrı fayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezin 
şartnamesini 255 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeri. 

3 - Astarlık bezin ilk teminatı 8687 lira ve çamaşırlık 
bezin ilk teminatı 3068 lira 63 kuruştur. 

4 - Astarlık bezin ihalesi 1 191 937 perşembe günü saat 
11 de ve çamaşırlık bezin ihalesi 1 191 937 perş"' ... '->e 
günü saat 15 tedir. 

5 Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlan 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale 'saatınd11n en az 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. rs. e vermeleri. 

14 20 25 29 2830 

lzmir harici askeri satın almailan ları 
Deniz Levazım satın komisyonundan: 1 - Tahmin edilen 

bedeli (53950) lira olan (65000) kilo sadeyağı 25· Ağustos· 
1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf 
usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (3947) lira (50) kuruş olup şart· 
namesi komisyondan (270) kuruş makabilinde her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis-
yon başkanlığına vermeleri. 10 14 19 24 4899/2747 

Burnava TümeA satın alma komisyonundan: 
1 - Burnavadaki topçu alayının senelik ihtiyacı için 21200 

kilo sığır eti açık eksiltme suretile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 Açık eksiltmesi 30 /8/ 937 pazartesi günü saat 1 O dı 
yapılacakbr. 

3 Umumi tahmin tutarı 4240 lira olup muvakkat temi· 
natı 318 liradır. 

4 - Şartnamesi her gifo komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
14 18 22 26 2815 

il daimi encümeninden: 
6095 lira açın tutarlı bulunan lzmir · Urla - Çeşme yolumun 

35 + 000 - 37 + 500 üncü kilometreleri arasındaki şosenin ona
rım asına istekli çıkmadıgmdan 2490 eayılı yasanın 43 üncü 
maddesi gereğince eksiltme müddeti on gün uzatıldığmdan 

Dorota mağlub olmuştu. 
~zlerini kapamış, başını kol
~nun arkasına dayamıştı. 
~nde lriniye karşı müthiş bir 
"il), korkunç bir hiddet yan· 
~a başlamıştı. Bir ,.an için 
~klarını çağırıb, onu boğ· 
-""'rnağı bile düşündü ve göz
~~İni açb. Fekat ilk bakışında, 
l'irıinin ayağa kalktığını ve 
'-lntosunun açılan bir kena· 
~lldan, parlak, altın işleme 
~bzaıl büyük bir hançerin 
~tlcttğtm görünce tekrar göz

N E O 17 A L M 
1
• N Ai _s_tevk..:.::..:.:.:.:lilerin::.::.:...23/8-/937 _Pazar-tesi s_aal ı_ı de ~il da----imı en-cümc-ninc 

'- ~vurmaları (2831) 

11 No.lu ödemiş in 
~tini kapadı. 

irini sordu: 
'- - Söylrdiklerimi İşittiniz 
"bii! 

Dorota hafifçe: 
~ - Evet, dedi, işittim .. Bun
b '1 .faşedib beni mahvetmek. 
... tnı rezil etmek istiyorsunuz 
:)le mi?. Şu halde sımmı siz
i tn satın almağa hazırım. Söy· 
C~in, ne istiyorsunuz? 
~irini, yüzünü buruşturtlu. 

afrct ve istikrah ile güldü: 
~ - Ben Venedikli değilim 
tl~~nıes. Ve ben, sizin gibi 
ttı' tane Prensesin sırrını de· 
D kcndilerinı alır, satarım. 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 
ağrıları, Artritizm 

IZMIR 

K- ıı- L• • Öğretmen· 
en u ur ısesı leri burada 

değerli ders verirler 
YATILI GÜNOÜZLU .. KIZ ERKEK 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 

ı - Orta \'e lise sınıfJanna yeni talebe kaydına ba~laomı:-tır. 
2 -- 20 ağustosa kadar kaydını yenilemiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 
3 - Yatılı ıalcbe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve miltekaid ı;ocuk.lanndan yiizde 1 O kardeş 

çocukların birincisinden tam di~erleriııden ymde 15 tenzilat yavılır. 
1 - Çucuklarıuı sa~lam bir Türk terbir.csi ve olgun bir ınaliım11l ile yetiştirmek istiycnlcriu heı· ı;iın 

eaal 9 <lan 12 e kadar Be) ler suk:a~ındaki (Kültilr lisem) ne mfiracaatlan. 

cir tarım satış koo 
peratifinden: 

Kooperatif Ödemiş incir müstahsilleri ortaklığının 1936-1937 
faaliyet s~nesi alelade genel kurul toplantısı 28 Ağustos 937 
Cuartesi günü saat on üçte Ödemişte koopratif deposunda 
yapılacagından Kooperatif Ödemiş incir müstahsilleri ortak· 
lığına 6 Mayıs 937 tarihine kadar ortak bulunanların mezkur 
tarihte asaleten veya temsilen iştirakleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare meclisi raporunun okunması. 
2 Mürakip raporunun okunması. 
3 Plançonun tetkik ve tasvibi ile idare 

sına kArar itası. 

meclisinin ;bra· 
2821 Orotanm gözlerı evınden 

llİİiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--....-.-..;;..;;... ....... ________ ~~~~~---~~~~~~~-
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v. N. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
W. F. H. VAN- rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

-~--~~~----~--~~--~il!"' ..................................................................... .... 
Der ZEE & CO. Fratelli Sperco Müasbaka imtihanı tehir 

DEUTSCHE LEVANTE d• • • 
uNıE Vapur Acentası e ımıştır 

G. M. B. H. HAMBURG ROYAL NEERLANDAIS T .. rkiye cumh • t• z· t 
" YALOVA,, vapuru 25 KUMPANYASI U Urıye 1 lraa 

Ağustosa doğru bekleniyor. "RHEA,, vapuru 18 Ağus· bank&SJndan: 
ROTTERDAM, HAMBURG tosta ANVERS (Doğru) ROT 
vcBREMEN için yük alacaktır TERDAM, AMSTERDAM ve 

AMERICAN EXPORT Ll· HAMBURG limanları için yük 
NES alacaktır. 

The EXPORT STEAMSHIP ! "GANYMEDES,, vapuru 5 
CORPORATION Eylulde ROTTERDAM, AMS-

"EXHIBITOR" vapuru 18 TERDAM ve HAMBURG 
Ağustosta bekleniyor. NEV- limanlarına hareket edecektir. 
YORK ve BALTİMOR için "GANYMEDES,, 22 Ey· 
yük alacaktır. lulde BURGAS, VARNA ve 

.. EXPRESS" vapuru 3 Ey· KôSTENCE limanları için yük 
lulde NEYYORK için yük alarak hareket edecektir. 
alacaktır. SVENSKA ORIENT 

PiRE AKTARMASI LINIEN 
SEYRi SEFERLER "BARDALAND,, motörü 

EXETER" vapuru 13 ağus· Elyevm limanımızda olup 12 
tosta PİREden BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM, 
NEVYORK için hareket ede- HAMBURG ve lSKANDI-
cektir. NAVYA limanları için yük 

SEYAHAT MÜüDETI alacaktır. 
PiRE. BOSTON 16 gün "VIKINGLAND,, motörü 
PiRE . NEVYORK 18 gün 23 Ağustosta ROTTEROAM, 

SERViCE MARITIME HAMBURG ve ISKANDI
NA VY A limanlarına hareket 

ROUMAIN edecektir. 
B U C A R E S T ,.GDYNIA., motörü 2 Ey· 

"DUROSTOR,, vapuru 29 IUlde ROTTERDAM, HAM-
Ağustosta bekleniyor. KÖS· BURG ve ISKANDINAVYA 
TENCE, SULINA, GALATZ limanlarına hareket edecektir. 
ve GALATZ aktarması TU- SERViCE MARITIME 
NA limanlarına yük alac3ktır. ROUMAIN 
STE ROYALE HONGRO- "ALBA JULIA,, vapuru 16 
iSE DANUBE MARITIME Ağustosta MAL TA ve MAR-

11BUDAPEST,, motörü 13 SiL YA limanlarına hareket 
Ağustosta bekleniyor. BEL- edecektir. 
GRAD, NOVISAD, COMA· "SUÇEAVA.. vapuru 7 
ONO, BUDAPEŞTE, BRA- Eylulde Mt\LTA ve MAR· 
TISLA VA, FIUME ve LINZ SiL Y Aya hareket edecektir. 
limanları için yük alacaktır. Yolcu ve yük kabul ederler. 

JOHNSTON W ARREN ilandaki hareket tarihlerile 
LINES LTD. navl~nlardaki değişikliklerden 

L I V E R p O O L acenta mesuliyet kabul etmez. 

.. INCEMORE,, vapuru 29 Daha fazla tafsilat için ikin· 
ağustosta bekleniyor. LIYER- ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
POOL ve ANVERS limanla· binası arkasında FRATELLİ 

d 1 k k BUR 
SPERCO vapur acentalığına 

11n an ma çı araca ve · . . . 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, J müracaat edılmesı rıca olunur. 
SULiNA, GALATZ ve ta ... Telefon: 4142/4221/2663 

RAIL limanlarına yük ala· oı• •e e 
caktır. ıvı r v 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
Şürekası 

"NORBURG,, vapuru l 7 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 

1 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS11 motörü 
26 Ağustosta DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

''BAALBEK,, motö ü . 23 
Eytulde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK V.! NORVEÇ li· 
manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi-

lemez. 

tosta LIVERPOOL ve SW AN
SEAdan gelip yük çıkara
caktır. 

"LESBIAN., vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

" LGERIAN ,, vapuru 15 
ağustosta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

.;. ~ 1 ' • ., ' .. r '),.' ''~: ; ' ; ". 

Satıhk motör, 
4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif mcırkalarde satılık 

motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 

lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 
makine tamirhanesi. 

,• . " . .... . ... . . ,. ..... :. . . ·'.. ... ,. . 

lzmir Liman işletme müdür
lüğünden: 

Karaburun seferlerine 15 Ağustos pazar günü başlanacak· 
tır. Pazar ve çarşamba günleri vapur saat yedide Pasaport 
iskelesinden hareketle doğruca Saip iskelesine gidecek ve gü· 
nü birlik dönüşte Kösedere, Murdoğan ve Ada iskelelerine 
uğrıyacaktır. 14 17 2809 

İstanbul Yuksek lktisad ve Ticaret mektebi mezunlarının 
kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vuku· 
bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının 
başlangıcı 8 Eylüle tehir edilmiştir.) 

1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaff akiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. 

2-Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya yüksek 
iktisad ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk fakültesinden 
veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplo
malı olmak gerektir. 

3- Müsabaka 8,9 ve 10/EylUl/937 de Ankara ve İstanbul 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol pa· 
raları verilerek Ankaraya ketirtilip, Eylul zarfında sözlü bir 
imtıhana tabi tutulacaktır. 

4- Yeni kanununmuz mucibince tekaütlük haklarında haiz 
olmak şartile müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetlerine 
( 130)ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfet· 
tişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştmlacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet 
imithanında muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5- imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Tür· 
kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine vermek 
veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tarihinde. 
'ele değmiş olması şartllr. 10 12 14 17 19 21 2749 

Amerikan Kız 
kolleji 

Eşrefpaşa sokak No. 24 
Göztepe 

lzmir Amerikan Kız kollejinin kayıt müddeti 1 • 28 . Eylule 
kadardır. ikmal sınavlarına 24, derslere de 29 Eyliilde baş· 
}anacaktır. Mektebe devam edebilmek için gerek yeni ve 

gerek eski talebenin kayıt muameleleri tamamlanmış olmalıdır. 
Adres : Posta kutusu 111 

Telefon : 3401 

lzmir Sıhhat ve içtimai Mua· 
venet müdürlüğünden: 
Sağır, Dilsiz ve körler müessesesi satın 

alma komisyonundan: 
Cinsi Adet Muhammen kıymeti % 7.5 

Lira Lira 
Torna makinesi 1 600 45 

Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi için bir adet torna ma· 
kinesi satın alınacağından talip olanların yukarda gösterilen 
% 7.5 pey akçesini yatırmak suretile 20-8·937 de ve şartna· 
meyi görmek üzere hergün Sıhhat müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 3 6 10 14 2641 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 2682 
Lira J{. No. 

834 Turan Menemen C. 81 eski 249 taj No. lu 1320 528 00 
M. arsa nakit ·ile 

835 Turan Menemen C. 34 eski 196 taj " 618,50 200 00 
M. arsa 2 ci tertip V. 

837 Turan şimendifer C. 28 eski 29 taj ,, 3161,60 650 ~ 
M. arsa 2. ci tertip T. V. 

838 Turan şimendifer C. 29 A. taj No.lu 5136 Met· 1100 00 
re arsa 2. ci tertip T. V. 

868 Buca Ziya paşa S. No. 11 Ôzdemir S. den 14 300 00 
No. alan mağaza Nakitle. 

880 Kahramanlar mektep arkası 6 kapu 2 taj No. lu 46 25 
92,50 M. arsa 2. ci tertip tasfiye vesikası ile. 

882 istiklal gündüz çıkmazı 29 eski 23 taj No. lu 23 25 
31 M, arsa. Nakitle. 

884 Burnava bilgi S. 2 taj No. lu 39,60 M. arsa nakden 25 rJJ 
887 Kahramanlar sepetçi sokak 62, eski 30 taj No. lu 60 00 

150 M. arsa 2. ci tertip tasfiye vesikası ile. 
888 Kahramanlar sepetçi S. 44 taj No. lu 354 -17 142 00 

M. arsa 2. ci tertip T. V. 
889 Kahramanlar Şeref S. 30,32 taj No. lu 103 M. 36 00 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. 
60 ~ 890 Tepecik incirli S. 1 taj No.lu 104,50 M. arsa 

2. ci tertip tasfiye V. 
892 Şehitler demir mebmetçik 9/1 taj 135,80 M. arsa 8 l t; 

2. ci tertip tasfiye V. 
895 Göztepe şahin S. 27 taj 86,25 metre arsa 2. ci 45 cfJ 

tertip tasfiye V. 
907 Bayraklı Haliliye S. 17 taj 494 M. arsa 2. ci 123 ~ 

tertip tasfiye V. 
908 Seyd:köy Atıf B. M. 36 No.lu sokak 1055,35 °211 cfJ 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. 
909 Bayraklı mizan S. 3 taj No. lu ev. 150 (fJ 

910 Seydiköy çay Ma. köprü 35 No. lu S. 528 M. 105 ~ 
arsa 2. ci tertip tasfiye V. 

911 Karataş arsa S. 24 taj ve arka taraftan 30/1 tajlı 300 (fJ 
kapusu olan 164,75 metre zeminli ev. Nakit ile ' 

912 Tepecik ha"Dam sokak Kızılçullu Bu~a C. 21 taj 135 ~ 
113,25 M. arsa ikinci tertip tasfiye vesikasile. 

924 Karataş tramvay C. 241 eski 247 taj No. lu ev 1600 flJ 
Nakit ifo. 

925 Karataş tramvay C. 249 taj No. lı yağhane fab· 1400 cfJ 
rikası binası. Nakit ile. 

928 Birinci gaziler sinekli C. 122 No. lu 160,85 40 tJD 
M. arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 1 S gün müddetle " 
tırmaya konulmuştur. ihalesi 19-8-937 perıembe günü .aa; 
15 tedir. Alıcıların Milli Emlik Müdürlüğüne müracaatları.~ 

lzmir bölge san'at okulu eli" 
rektörlüğünden: 

Ankarada inşaat usta okulu ile vilayetlerdeki dokuz bô~ 
san'at okuluna talebe kaydı kabul muamelesine başlanaı•f ~ 
Meccani leyliler için müsabaka imtihanları 27 Ağustos 91' 
euma günü saat 9 da lzmir bölğe aan'at okuiunda yapılacaktl' 

Kabul şartları: ' 
1 - Türk olmak 
2 - 13· 17 yaşlar ırasında bulunmak Jt 
3 - Beş sınıflı ilkokul diploması veya bııka okul tal"'" 

namesi getirmek: . 
4 - Gösterilecek bir ııhbiye beyetieden satlamlık rar' 

almak 
5 - Nehari vey• ücretli leyli tirmete istekli olanlar~ 

sabakaya girmezler, iltedikleri okul direktörliireo 
müracaat edebilirler. Oeretli talebcdea senevi üç 
sitte 150 lira lcret .atnır. 

6 - isteklilerin "1wil vesikalannı çiçek aıısı rap 
nüfus cüzdan ve dört adet veaiblalc fotogra 
vilayet maka a yazacaldan bir ..Wanameye b 
malan ve b idanamede ,...... yazıh iki o 
hangisine gi istediklerini tMffla etmeleri ı-
lzmir kültür cli.ektörlüğü emrile ilia olanur. ..# 
Kayıt için b~ uat 16 - 17 __.. lzmir t'~ 
direktörlüğüne ... caat edilecektir. 4-8-14-22 }!/ 

Devlet De il lrbanndam 1. 
Muhammen bedelleri Ue bulundukları yer, mikdar ve~; •. 

ları aşağıda yazılı bala~tlar 23-8·937 pazartesi pnü ~ii 
rında yazılı saatlarda kapalı zarf usulile Balak~e 3 
işletme binasında satın ahnacaktır. ,ıılı 

Bu işe girmek istiyenlerin yine hizalarında mikdarlaıt Y 1eı· 
muvakkat teminatlarla kanunun tayin ettiti veıikaları ~:.-i~ 
mi gazetenin 1·7-937gün 3645 No. lı nüshasında intita! · aY"' 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teldifle~' 5tl•' 
gün Muıadiye için saat 14,30 ve Sığırcı civarındaki ~ ~dıt· 
için saat 15,30 kadar komisyoıı reisliğine vermeleri litde ~ 

Şartnameler Balıkesirde 3 üncü işletme müdürltit6'9 
Emiralem· Sığırcı istasyor,larmda parasız dağıtılma~~

Muhım- M.,-e· lh•l~ 
Balastın Mikdan men kıt t ,..t• 
bulunduğu Kilometre Cinsi m3 bedeli 111ioat 

yer Lira Lira 15)0 
Muradiye 41 - 50 Toplama 6000 8880 666 

kırma 
585 

16,'JO 
328 - 330 Ocak 6000 7800 

bal uta 21c;J 
6-10-14-18 

Sığırcı 


