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Vekiller Heyeti 
Dün Dolmabahçe sarayında 

mühim bir içtima yaptı 

Çin.Japon muharebesi, gün geçtikçe şiddetlenmektedir r- ooımabahçede 'Vatandaş 

Japon donanması Çin li- ~i!:e~;:;~~~i::a~- BAYRAMA HAZIROL! 
manlarınl İşgal ediyor ':'i:f:"'k:,.:"iz:~;a~;;:,~;~ 30 Ağustos bayramı bu yıl çok 

gez=~~;! v:a~~:~e:azı parlak bir şekilde kutlulanacaktır 
Japonlar, Çinlilerin ateşi karşısında ilerliyorlar. 

Bir Amerikan hastanesine bombalar düştü 
Londra, 24 (Radyo) - Ja

pon donanması, rasgele bü
tün Çin limanlarını birer birer 
işgal etmeğe başlamıştır. Bu 
vaziyet, İngiltereyi ehemmi
yetle düşündürmeğe başla· 
mıştır. 

Zira, bu limnların bir 
kısmındaki gümrük rüsumu, 
Çinin İngiltereden akdetmiş 
olduğu istikraza mukabil ter· 
hin edilmiştir. Binaenaleyh, 
Japonlann son hareketi, lngil
teyi büyük zararlara sokmak
tadır. 

Japonlar, işgal ettikleri li· 
manların gümrük rüsumunu 
lngiltereye vermezlerse, lngiliz· 
Japon münasebatı yeni bir 
safhaya girecektir. 

İstanbul, 21 (lluausi) - Ve· 
killer Heyeti, bugün öğleden son· 
ra saat 15 de, Dolmabahçe sara· 
yında BaşveL..il İsmet İoöoüoün 
riyasetinde toplanmış ve uwn 
müddet mü:zak.eralta bulunmuştur. 

\' ekillı~r lleyetioin, hu uıü· 

bim içtimada, meçhul denizaltı 
gemilerinin, kara sularımızdaki 

po!ta vapurlarını batırmaları key· 
fiyetini ve daha bazı mühim 
b6diseleri tetkik. eutiği tahmin 
olunuyor. 

Bu içtimada, Mare§al Fevzi 
Çak.mal;.: da hazır bulunmuotur. 
Jçtimadan sonra, Ba~vekil Gene· 
ral 1smet İnönü, refakatinde bazı 
Vekiller oldukları halde Florya· 
ya gitmi~ ve orada Atatürk.e mü· 
lfik.i olmuotur. 

Mısır kralı 
Nisanda evlenecek 

Şanghay, 24 ( Radyo ) - ' 
Japon tayyarelerinin, Konçov ' 

Japonlar Pekin kapılarında 
Şanghay, 14 (Radyo) - Ja· Kalkan şehrinin Japonlarca 

ponyanın ihraç ettiği yeni zaptı, Çin kuvvetlerinin ma· 
kuvvetler, ~ehrin şimalinde iki nevi kuvvetini sarsmıştır. Bu 
kilometre ilerlemiştir. zaferden sonra Şimali Çindeki 

Çin orduları, Japon kuv- Japon kuvvetlerinin, Sahar 
vetlerinin ilerlemesine mani kuvvetlerile birleşeceği söyle-
olmağa çalışıyor. nıyor. 

Japonlarır., ölüm taburları Tokyo, 24 (Radyo) - Ja-
diye andıkları kıtaat, hücum ponya mebusan meclisi, eylii-
vaziyetine geçerek bazı yer· lün birinci haftasında fevka· 
leri işgal eylemişlerdir. Bu sı· iade bir içtima akdedt:cek ve 
rada Çin ordusu, cehennemi Çinde alınacak olan askeri 
bir ateş açmış ve fakat buna tedbirler hakkında mühim ka· 
rağmen ricate mecbur kal· rarlar verecektir. 

şehrine attıkları bombaların 
bir kısmı, Amerikan hastane· 
sine düşmüş ve büyük tahri
bat yapmıştır. Bu hadise, 

A~erikada derin akisler yap· 
mıştır. 

Tiençin, 23 (A.A.) - iyi 
haber alan mahfeller Şimali 
Çindeki Japon kıtalarınm mev· 

cudunu 150,000 kişi olarak 
tahmin etmektedirler. Tak
vjye kıtalan sekiz· bin kişilik 
- Başı 4 ncü sahifede -

------
Ordu terfi listesi 
lstanbul, 24 ( Hususi ) -

Ordu terfi listesi, Cumhurre
isinin yüksek tasvibine arze
dilmek üzere Ankaradan şeh· 
rimize gönderilmiştir. 

m•r~~r.kuvvet · arasında başlı· Uluslar_S_o--s.--4y_e_t_e_si Kon-
yan muharebe, saatlerce de· 

vam etmiş ve Çin kıtaatınm seyı· toplanıyor mu? 
ricatile neticelenmıştir. Cephe, • 

cesedlerle dolmuş bir vazi- ispanya fevkalade bir toplantı yapılması-
ye;:~~~. 24 (Radyo}_ Sa- nıfistedi.IAlakadarlar, lüzumJyok, diyorlar 
har cephesinde başlıyan mu· 
harebeler, şiddetle devam edi· 
yor. 

Japon kıtaatı, Saharın mer-
kezi olan ( Kalkan ) şehrini 
zaptetmişlerdir. 

Son haberlere göre, Japon 
kuvvetleri, Pekin · Kalkan şi
mendifer hattını da ele geçir
mişlerdir. 

r ---
İtalya . 

libyaya iki fırka I 
asker gönderiyor.. Uluslar Sosyetesi 

Londra, 24 (Radyo) - Paris, 24 (Radyo) - Cum-
toplantı halinde 
yacağını sormuştur. 
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Mısır kralı Faruk 
Kahire, 24 (Radyo) - Kral 

F arukun Prenses Zülfinazla 
nişanlandığı hakkındaki resmi 
tebliğ, bugün intişar etmiştir. 

Düğün, 1938 senesi Nisa· 
nında olacaktır. 

Yugoslavya 
kruvazörü 

DUn lstanbula vardı .• 
lstanbul, 24 (Hususi) - Yu-

goslavyanın Dobrovnik adın

daki harb kruvazörü bugün 
saat 17,:~o da limanımıza gel
miştir. 

Gemi süvarisi şerefine bu 

gece mükellef bir ziyafet ve· 
rilmiştir. 

Bu gemi. kral Aleksandrı 

ilk defa olarak dört sene evel 

limanımıza getirmişti. 

Vahab geldi 

Niyöz Kronik( gazetesine huriyetçi İspanya, Akdenizde 
göre, ltalya, Sicilya manev· başlayan denizaltı gemilerinin 
ralarında bulunmuş olan fır- taarruzları etrafında bir karar 

iki sene ~vel Parise giden ve 

Rasink takımında oynıyan es· 

ki Altaylı Vahab, evelki gün 
Fransadan temelli .olarak iz· 
mire dönmüştür. Vahabın han
gi takımda oynıyacağı henüz 
belli değilse de Alsancakspor
da yer alacağı tahmin edil
mektedir. 

Alakadarlar Uluslar Sosye
tesinin, 10 Eylulden evel top

lanması için fevkalade bir hal r "'\ 
1 - Göklerini avucunun kalardan ikisini Libyaya gön- vermek üzere uluslar sosyetesi 

derecektir. Bu fırkalar, mo-1 konseyini fevkelade içtimaa 
törize edilmiştir. davet etmiştir. 

ltalyanın Libyaya asker Uluslar sosyetesi genel sek· 
göndermesine, Mısır ve lngil· reteri B. Avenola vekalet eden 
tere hükumetlerince iyi bir B. (Kevedo), lsveçte bulunan 
nazarla bakılmıyacağı zan- B. Avenolla muhabereye baş· 

\~lunuyor. lamış ve konseyin, 10 Eylul-
.. __ ._ ____ , _____ .,ı11J den evve: toplanıP. toplanma· 

olmadığını ileri sürmektedirler. 

Uluslar Sosyetesi konseyi, 
mukarrer olduğu ÜLere 10 Ey· 
lulde mutad içtimaını yapacak 
ve ispanya işile beraber Çin • 
Japon ihtilafını, Hab~şistan 
meselesini ve Filistin hakkın
daki lngiliz raporunu müza· 
kere edecektir. 

içinde tutmıyan ulusların ha· 
lini görüyoruz. Uçak filoları· 

nın bir insan ağırlığındaki 

bombalarile dünyanın en vu

ruşkan yiğitleri bile başa 
çıkamıyor. 

Türle Hafla Kurumu \.., _________ ./ 

\ 

Sun manevralara iştirak eden bir hava Jilomuz 
30 Ağustos Zafer ve Tay- Hava Kurumu menfaatine ro· 

yare bayr&mının parlak bir zet tevzi edilecek, bkanta, 
şekilde kutlulanması için sim- gazinolarda ve nakil vasıtala-
diden hazırlıklara başlanmıştır. rında tayyare fişi verilecektir. 

Zafer bayramı münasebetile 30 Ağustostan 7 Eylule ka-
şehir baştanbaşa donatılacak, dar Havacılık haftası olarak 
büyük geçit resmi yapılacak, kabul edilmiştir. Bu müddet 
gece balolar verilecektir. 30 zarfında muhtelif hatipler ta· 
Ağustos ayni zamanda tayyare rafından hergün fuarda hopar· 
bayramı olduğundan, o gün - Sonu 4 ncü sahifede -

Mekteb buhranı başladı 

Lise ve ortamekteblerde 
kadrolar tamamen doldu 

·-·-21 şubeli bir ortamekteb açılması düşü

nülüyor. Fazla talebe, şimdilik namzed 
olarak kaydedilmektedir 

Mekteblerde talebe kayıd bu da ihtiyaca cevab vere· 
ve kabulüne başlandığından, memektedir. 
şehrimizde mekteb buhranı Busene şehrimizdeki ilk-
bütün şiddetile kendini gös· mekteblerden 3500 çocuk 
termiştir. mezun olmuştur. Bunların 

Erkek lisesine, kendi orta tahsillerine devam edebilme· 
kısmından mezun olan tale- leri için mevcud ortamekteb-
benin fazlalığı hasebile bu yıl ler kafi gelmemektedir. Yalnız 
hariçten talebe kabulüne im- ortamektebin birinci sınıfı ol-
kan görülememektedir. Ancak mak üzere 21 şubeli bir mek· 
orta kısmı için ilkmekteb me· teb açılması için leşebbüslere 
zunu talebe alınabilecektir ki, - Sonu 2inci sahifede -

Seyyah akını 

Dış ve içten 
gelenler çoktur 

~-----------~-~ Şimdiye kadar fuarı ziyaret eden· 
ferin ~sayısı 95 bini geçtı 

Fuardan bir görünüş 
Fuar münasebetile lzmire 14,001 kişidir ki, bu rakamla 

seyyah akını devam etmekte- dört gün zarfındaki ziyaretçi
dir. Ağustosun· 17 sinden lerin mecmu adedi 95,050 ye 
evelki gün akşamına kadar baliğ olmaktadır. 
hariçten lzmire gelenlerin ade- Fuar komitesi, fuara iştirak 
di 25225 kişiyi bulmuştur. eden müesseseler arasında bir 
Bunların mühim bir kısmı tren dekorasyon müsabakası ter· 
ile gelmiş ve fuar tenzilatın- tip etmektedir. Dekorasyon." 
dan istifade etmişlerdir. da en fazla muvaffak olan 

Fuara bu yıl büyük bir ala· paviyon sahibine güzel bir 
ka gösterilmektedir. Evelki hediye verilecektir. 
gece fuarı ziyaret edenler - Sonu 2 inci sahi/ede -
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Müzik ve yaygara 
Bilmem, musikiden bo~lnnmıyanlar hiç ••:ır 1111? \ ıırclır, şeklind~ bir 

l'(:Vubı kaLuldr. mazurum. <)yJc canilt>r, lıauu ııoa ve hal.uılıırını, 

yavrularını lıoğazlnmış katiller ve birkaç bomba ile trenler uçurub bir 
bç yüz kişi öldurmüş azılı, kanlı ne addarlar vardır ki, hir müzi"İn 

parçası kar~ısıoda mutbi~ heyecanlar geı;irirler, ağlarlar. 
Onların aralarında, gözlerini kapa),P tamamen kendi şuur aletleri· 

nin esrarlı ve geniş bava ıoda u7.ıın uzun, hütun lıarici tilemden uzak· 
la~arak tam bir vecd içinde teganni eden ııeleri 'ardır~ 

Ben, bir clevenio, giizleriııi hafifçe .lcapıvııral.:, kulaklarını hir a7. 
yahcarak ve boynunu lıııfifçc ııe in geldigi tarafa çıwirerck müzik: dinle· 
diAini görmüoüwtlür \'C hfıli hatırlarım: o çalıııan parça, hiç bir zaman 
neteli, çelik ve heyecanlı olmıyan de~·enlo tam p ikolojisine U)an, ağır 

'bir melodi idi.. 
Gene bir gün sokakta dolıışon kıızlarrn, Lur düğiin evi kapı ı iinunde 

wplanıp lıoyunlarını uzata uzata, hatta başlarını kapı arnhklnrıııa uzata• 
rü içeridl"o gelen saz eslerini dinlediklerini gordiim .. 

Hayvanlan harekele g tiren \C bugün tıp fenninin teda\ i va ııaları 

araeın• giren bu kudretli v sutel on'aı, bıııaıı bir güzellik, temi7. Lir 

.beyecım ve ıeha siis vasılaM ol ınokıan çıkıyor. okaklarda abl ikın , ncr.ıt• 

heıio suratını yuınnıklıyarak, in mn en ince hislerine tüküre tüküre 
lıer ıarafa yayılıyor. 

Şehir itinde sokaklara ak ettirilen birı;:ok: gramııfon plakları, bizim 

yüklehmek i ıedi~imiz mu iki terbiye inin bütün ha) İ)elini knlrlırım· 

]arda siiründürüyor. En müetehcen, en kirli şeyler, müziL: k:.ıclro unda 
ver ıılmı~tır ve bunlar earho lan, kiitü huyluları şımartıp onların damar• 
İarıodaki pil! tarafı beslemektedir. DoAru ıuııdur bıı! 

Satthk tarnak! 
Kim tırnaklarından memnun 

değilse, yerine yenisini ala· 

bilir! 
Avustralyada Sidneyde, ar

zuya göre tırnak yapan bir 
müessese vardır. Burada ıs
marlama ve arzu edilen bü
yüklük veya renkte tırnak ya
pılır. 

Bu tırnaklar bir nevı me
şinden yapılmakta ve hususi 
bir tutkalla parmak uçlarına 
yapıştarılmaktadır. 

En garip mecmua 
Arzın en garip mecmuası 

fÜpbesizki Uti Klodok mec· 
muasıdır. Bu mecmuanın en 
başlı garabeti berbafta başka 
bir Macar şehrinde basılması 
ve neşredilmesidir. Mecmuanın 
müessisi Dik lmrek adlı bir 
Macardır. 
Mecmuanın ilk sahifesi çık

tıg. 4ehire hesredilmektedir. 
Çocukların grevi 

Birieşik Amerikada g.ev 
yerleşmiş ve müstevli bir 
derddir. O kadar ki grev me· 
rakı ve iptilası çocuklara bile 
sirayet etmiştir. 

Teksasın Meziye şehrinde 
bir çocuk sinemasında göste
rilen bir filim, çocuklann ho
şuna gitmemiş ve çocuklar 
bu filimin değiştirilmesini is
temişlerdir. 

Sinema müdürü bu arzuyu 
kabul etmemiş ve çocuklar da 
bu sinemaya karşı bir grev 
ilin etmişlerdir! 

Evi paket kll)ıdına sarmış! 
Nevyorkun Deksit mecmu· 

asında okunmuştur: Long Blav
d• mukim Vilyam Deksit adlı 
bir adam, emlak tüccarı imiş. 
Birçok evler yaptırır ve bun
ları satarmış. Son günlerde 
bu satılık evlerden birisini 
baştanbaşa parlak paket ka
ğıdı ile sarmış ve 14,000 do· 
lara satmıştır. 
Hırsızltğan en tuhaf şekli 

Londrada son haftalar İçin· 
de çok garib hırsızlıklar yapıl
mıştır. Londranın kalabalık 

sokaklarından birisi olan Oks
ford caddesinde havadan para 
yağmağa başlamıştır. Geçen
lerden bir çotu bu havadan 

Saime Sadi 

düşen ufaklıkları toplamağa 

koyulmuş, fakat biraz sonra 
bir çok kimseler içinde beşer, 
onar lira bulunan çantalarının 
yerlerinde yeller estiğini gör· 
müşlerdirl. 

Biz o kanaatteyiz ki bu ma
cerayı gören Londralılar bir 
daha gökten altın yağsa aldı
rış etmiyeceklerdir! 

I "'\ 
2 - Hiç durmadan mil-

yonları emen havacılığa pa
ra yetiştirmek, ancak bütün 
ulusun ayni cömertlikle yar
dıma koşmasına bağlıdır. 

Türk Hava Kurumu 
'-~~~--~~~~~~ 

Mekteb buhranı 
başladı 

- Başı 1 inci sahifede 
girişilmiş, fakat şehirde ınek
teb olacak bir bina buluna· 
mamıştır. Burnavada müsaid 
bir bina mevcud ise de, bura
nın uzaklığı üzerinde durul
maktadır. 

llkmekteb mezunlarından 
Alsancakta oturduklarını za· 

bıtadan alacakları vesika ile 
ispat edenler ve Şehid Fethi, 
Alsancak, Gazi okullarını bi
tirenler şimdilik erkek Lisesi
nin Orta kısmına namzed ta
lebe olarak kaydedileceklerdir. 

Karşıyaka, Burnava ve Buca 
Orta mekteblerinin asıl talebe 
kadroları dolduğundan, bun
dan böyle bu semtlerde otu· 
ranlar da ayni mekteblere 
namzed talebe kaydedilecek
lerdir. Namzed talebe, ileride 
açılacak mektebe nakledile
ceklerdir. 

Nazilli, Aydın, Denizli ve 
Manisa Ortamekteblerini bi
tirmiş olan talebelerden, erkek 
Lisesine müracaat etmekte ve 
namzed talebe olarak kayde· 
dilmektedir. 

Geçen sene şehrimiz erkek 
lisesinin üç srnıfının 41 şube
sinde 110 muallim, yardımcı 
muallim ve muallim vekili ta· 
rafından 2400 talebe; kız li· 
sesinde de 29 sınıfta 61 mu
allim tarafından okutulan 1350 
talebe vardı. Bu sene 13 şu
be olan erkek lisesinin ilk sı-
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incir ve üzüm piyasası 
çok durgundur 

Bir Amerikan 
mecmuası __ ,. ...... ___ _ 

Fiatlerde sukut başl;,dr. İnhisarlar idare- I ~:rki!'~ için/evkak 
sinin mübayaata başlaması bekleniyor a e nus a çı araca 
Son iki üç gün zarfında günlerde işlerin açılacağ·ı ve Mecmua muharriri, izmiri 

üzüm piyasası bararetini kay- yeni siparişler verileceği tah- cennete benzetiyor 
betmiş ve fiatlerde cüz'i bir min edilmektedir. Amerikada ayda bir çıkan 
düşüklük husule gelmiştir. İncir piyasasında da dur· ve bütün dünyaca tanınmış 
Evelce 60bin ton olarak tahmin gunluk hüküm sürmektedir. olan The Naticmal Geographie 
edilen bu yıl üzüm rekoltesi- İyi malın fiatleri 7-8 kuruşa magazin mecmuası, Türkiye 
nin 40 bin tona düştüğü tes· kadar düşmüştür. Buna rağ- hakkında fevkalade bir nüsha 
bit edildiği halde piyasadaki men ancak iki firma piyasadan neşrini kararlaştırmış ve B. 
sukut, müstahsili müşkül mev- mübayaat yapmaktadır. Bernard Rogers adındaki mu· 
kiie düşürmüştür. Henüz pi· Alakadarlar, bu sene incir harrini bu işe memur ederek 
yasaya fazla mal gelmediği mahsulünün az olduğunu, ha- memleketimize göndermiştir. 
halde vaziyetin bu şekil al· valann kuraklığından mahsulün Muharrir, Ankara ve İstan-
ması, bu yıl bazı Avrupa layıkile inkişaf edemiyerek kü· bulda tedkikler yaptıktan son-
memleketlerinin bizden üzüm çük kaldığını, inhisarlar ida- ra evelki gün şehrimize gel-
almamalarından ve siparişlerin resi hurda incirlet i almağa miş ve fuarı ziyaret etmiştir. 
arkası kesilmesinden ileri gel- başlarsa, piyasanın düzelece- Dün şehrin muhtelif yerlerini, 
mektedir. İhracatçılar, teklif ğini ve iyi mahsulün de de· Kadifekalesin, müzeyi, eski iz· 
almadıklarından mübayaatı ğerini bulacağım söylemekte· mir hafriyatını, mektebleri, 
azaltmışlardır. Maamafih bu- dirler. incir - Üzüm hanlarını ve ted

Mezbaha 
1 Eylülde be
lediyeye geçiyor .. 

Mezbaha şirketinin imtiyaz 

müddeti, bu ay sonunda niha· 

yet bulmaktadır. Mukavele mu

cibince mezbaha bir EylUlde 

belediyeye devredilecektir. T es· 

\im ve tesellüm muamelesi için 

şimdiden hazırlıklara başlan· 

mıştır. Eyllılün birinden itiba

ren mezbaha belediye hesa-

bma işliyecektir. 

İngiliz seyyahları 
harabeleri geziyor 

Muhtelif mes\ek\ert: mensup 

sekiz lngiliz seyyahı, Türkiye 

de turnaya çıkmıştır. Seyyah

lar, dün şehrimize gelmişler, 

Fuarı ve şehri gezdikten son· 

ra Efese gitmişlerdir. Bugün 

Bergama harabelerini de ge· 

zecek olan seyyahlar, yarın 

lstanbula gideceklerdir. 

Sularımızda batan 
gemiler 

Kazazede tayfa ve yolcu
larm pasaport harçları 

Fırtına neticesinde 

mızda batmış veya 

sulan

karaya 

oturmak gibi arızi ve mucbir 

sebepler karşı .. ında kalan ya· 

bancı vapurların sahil şehir

lerimize çıkardıkları kazazede 
yolcu ve tayfalardan vize harçı 
aranılıp aranılmıyacağı hakkın

da tereddüd hasıl olmuştu. 
Bu gibi kazazede yoleular· 

dan Türkiyeye gelmek üzere 
bilet almış olanlardan pasa
port vizesi aranması icap 
ettiği, diğerlerinden herhangi 
bir harç aranmasına mahal 
olmadığı Maliye Vekaletinden 
Vilayete bildirilmiştir. 

HükOmet doktoru 
Hükumet doktoru B. Muh

lise bir ay mezuniyet verilmiş 
ve dün mezuniyetini istimale 
başlamıştır. 

............. ra:'ll .......... 

nıfı 21 şubeye çıkarıldığı 
halde ihtiyaca yetmemektedir. 
Bir kaç şube daha açılması 
için de mekteb binasında sa
lon yoktur. 

Kız lisesine de bu yıl mü· 
racaat edenler geçen seneden 
çok fazladır. 

Kinder
haymlerde 
Cılız cocukların , 
sıhhatleri çok iyidir. 

Bozdağ ve Aliağa çiftliğinde 
açılan kinderhaymler, gelecek 
hafta kapatılacaktır. Gerek 
Bozdağ ve gerekse Aliağa kin· 
derhaymlerinde bulunan hasta, 
cılız çocuklar iyi gıda, bol 

hava ve güneşten çok istifade 
etmişlerdir. Aliağa kind~rhay

minde bulunan doktordan ge· 
len bir raporda, çocukların 
sıhhi vaziyetlerinin çok iyi ol
duğu ve hepsinin de bir ay 
zarfında 3·4 kilo farkettikleri 
bildirilmektedir. 

Vilayet, gelecek sene açıla
cak olan kinderhaymler için 
şimdiden hazırlıklara başlıya
cak ve bu sene daha fazla 
çocuğun istifadesi temin edi
lecektir. 

Güzelyalı halkı 
VOz imzala bir muhtara ile 

vil3yet müracaat ettiler 
Belediyenin Güzelyalı yo-

lunda oturanlardan yeni yol 

inşa parasını almakta olduğu

nu ve bu semt halkından ba

zılarının Devlet Şurasına mu

racaatları üzerine haczin kal

dırıldığını yazmıştık. 

Fakat belediye, Devlet Şu· 

rasına müracaat etmemiş olan

lardan haciz yolile tahsilata 
devam etmektedir. Bu semtte 
oturanler, yüz imza ile vilayete 
bir mazbata vermişler ve hak· 
larınm müdafaa edilmesini, 
Şurayı Devlet kararının ken· 
dilerine de teşmil edilmesini 
istemişlerdir. 

Göçmenler 
lskln mmtakalarına 

sevkediliyorlar 
Evelki gün Bulgaristandan 

Urlaya gelen 1600 göçmenin 
iskan mıntakalarına sevklerine 
dün başlanmıştır. __ ................. __ 
Yunanistanda 
incir rekoltesi 

fazladır 
Atina, 24 (Radyo) - Yu

nanistanın bu seneki incir re
koltesi, 18-20 milyon okkadır. 

Kalamakadaki incirler bu 
sene çok mebzul yetişmiştir. 

kike şayan müesseseleri gez
miş, mecmua için renkli resim 
tesbit eden hususi fotograf 
makinesile resimler almıştır. 

Bugün memleketine döne· 
cek olan B. Bernard Rogers, 
bir muharririmizle görüşmüş, 
Türkiyede gördüğü terakkinin 
hayranı bulunduğumu beyan et· 
miştir .• 

B. Bernard, İzmir enternas· 
yonal fuarındaki dekorasyo
nun mükemmeliyetinden ve 
fuarın heyeti umumiyesile ca
zibesinden bahsettikten sonra, 
İzmiri çok sevdiğini, fuarın 
şehircilik bakımından lzmiri 
yükseltecek bir eser olduğunu 
söylemiş ve: 

- Cennet gibi bir memle
ket .. Tabiat, burasını yaratır· 
ken hiç bir şeyi ihmal etmemiş. 

Demiştir. 

Şarkta beş 
Enstitü açılacak 
Bn. Nuriye, teşkilat 
için Ellzize gitti •. 

Maarif Vekaleti, büyük şe
hirlerimizde mevcud Kız Ens· 
titülerine fazla rağbet göste-

rildiğini ve Enstitülerden kızla

rımızın layıkile istifade ederek 

memleket için tam san'atkar 

ve ev kadını olarak çıktıkla· 

rını nazarı dikkate alarak, bu 

sene diğer vilayetlerimizde de 
Kız Enstitüleri açmağı karar
laştırmıştır. 

Şimdilik Trabzondan başlı

yarak Elazize kadar beş mın

takada Kız Enstitüsü açılacak

tır. Şarkta ilk Enstitü, Elazizde 

tesis edilecek ve bu yıl tedri

sata başlanacaktır. 

Şehrimiz Kız Enstitüsü mü· 

dür muavini Bn. Nuriye, Ma

arif Vekaletinin emrile Eliziz 
Kız Enstit5sünün teşkilatını 
tanzim için Şarka gitmiştir. 

Bn. Nuriye, Elazizde Enstitü 
için münasip bir bina araya
cak ve teşkilat yapacaktır. 

Manisa Kız Enstitüsü bina
sının inşaatı da devam etmek
tedir. inşaat 15 Birinciteş
rinde tamamlanacak, bu yıl 
280 talebe Enstitüde okuya· 
caktır. Arsası Belediye tara
fından verilen Manisa Kız 
Enstitüsü binası vilayetçe in· 
şa ettirilmektedir. Bu Enstitü· 
nün diğer noksanlarını ve teş
kilatını Maarif Vekaleti itmam 
edecektir. 
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işaretler : 

Bc;ıyrağa hürmet 
edelim 

Fuar münasebetile şehrin 
hemen her tarafında, evlerde, 
mağaza ve müesseselerde bay
raklar asılmış bulunuyor. Ne 
hazindir ki, sevinç ve bayra-
ma iştirak için asılan bu bay
rakların bir kısmı, ruhumuzun 
üstünde tepetakla sallaııan 
kayıtsızlığı da teşhir ediyor. 

Lialettayin değneklerin ucu
na asılıvermiş, 

Renkleri soluk, ay ve yıl· 
dızları çarpuk, çurpuk, 

Kenarları kopuk ve dağınık, 
Kanuna uygun olmaktan 

çok uzak öyle bayraklar var 
ki, Türk olan bir vatandaşın 
böyle bayrakları bulunduğu 
yerin kapı ve.ya penceresine 
asarken nasıl kızarıp titreme
diğine hayret edilir. 

Karataş ve Reşadiye arasın· 
daki bir kısım evlerin balkon· 
larına, pencerelerine bakını~. 
Çarşıyı dolaşınız, lkiçeşmelik 
caddesinden yürüyünüz. On· 
lardan bol miktarda rasgele
ceksiniz. 

Bu bayrak, bizim göğüs ka
barta kabarta şarkısını söyle· 
diğimiz bayrak değil midir? 

Bu bayrak, uğrunda can 
verdiğimiz, gölgesinin altında 
istiklal ve hakimiyetin en asil 
zevkini ve gururunu tattığımıı 
bayrak değil midir? 

Bu bayrak, Türk namusu· 
nun bir ifadesi ve Türk tari
hinin bir mirası değil midir? 

Nedir bu lakaydi, bu çir· 
kin, bu korkunç hürmetsizlik 
ve hissizlik nedir?. 

•• 
Seyyah akını 
Başı 1 inci salıif ede -

Bundan b~lca te.şhir gii••'· 
tikleri ve kalitelerin tasnifi 
için de müsabakalar yapılacak, 
birinci, ikinci ve üçüncülere 
madalyalar verilecektir. 

lzmir vilayeti paviyonund• 
gelecek yıl bazı değişiklikler 
yapılması da kararlaştırılmış, 
yeni yapılan paviyonun ibfr 
yaca kafi gelmediği nazarı 
dikkate alınarak bu paviyon• 
bir kat daha ilavesi muvafık 
görülmüştür. 

Dün fuar sahasındaki para· 

şüt kulesinde tecrübelere de· 
vam edilmiş, paraşütlere bağlı 
kum torbaları kulenin atlaın• 
yerinden bırakılmış, iyi neti-
celer elde edilmiştir. Tecrii· 
belerin sonu alınınca, atlanı•· 
lara başlanacaktır. 

Kırkağaçlı bir çift
çinin temennileri 
Manisanın sayın llbayı Lut· 

fi Kırdara; . 
Manisada bir Üzüm bayr•· 

mı yapıldığını gazetelerde 0~11: 
duk. Kırkağaç Belediye re•~ 
Celal lçözü de bayrama işt•' 
rak etmek üzere Mani5'1' 
gitti. ilin her tarafında bir b'' 
reket, bir dirlik uyandır•11 

Valimiz, biz çiftçilerin hat~· 
linde geniş, bir ümit, yeni b~ 
fikir yarattınız. Cumhuriye ' 
Milli hakimiyet bayramlarılll1~ 
nasıl bir Türkün kalbine defa 
leşmiş ise ilimizde ilk • d 
yapılan Üzüm bayramıo>1~ 8 

üzüm müstahsillerinin katbıne 
öylece girRıiştir. . ı 

Bu bayram Egenin istısn~ 
hassalarını haiz bulunan Ilı• 
mizin Kırkağaç İlçesinde ~
vun ve çekirdekli razakı üıaJıtl 
Akhisar ilçesinde tütün, rur· 

Ol" 
gutlu ilçesinde pamuk bayt~ 
ları gibi çoğaltmanızı dilerıı· 

Çiftçi 
Zühdü Eken 
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AsıleT, ~; Satanderde nı. ai 
muharebelere ıbaşladılar 

Manevralar 
Büyiik Trakya manevraları, 

evvela Atatiirkün ve Başbakan 
lnönünün, sa~iyen de dost 
devlet askeri heyetlerinin hu
zurunda en hararetJi devresini 
yıışıyor ve ~eçirmek üzere bu· 
lunuyor. 

ispanya ihtilalcilerinin 
muzaffer olmaları 

~-------4--.•~GmG-•---

Dünya., demokrasisi için en büyüli: 
darbe teşkil etmiş olacaktıT 

Son 24 saatte 10 ~ilis t;;,yaresi düşürülmüş 14 bin 
esir alınmıştır. İtalyanlar, ön saf ta harbediyorlar 

Paris, 24 (Radyo)- Havas tandcr sağ cenahına 15 kilo- çıkmıştır. 

Sip~r<lt:ıı sipere, tepı:de":n 
tep<'ye koşup harekatı bizzat 
takip eden dünyanın ve tari· 
hin en büyük asker dahisi va
ziyetten çok memnun .. 

A" b"ld" ·yo .. metre yaklaşmışlardır. Salamaka, 24 (Radyo) -ıansı ı m ı. f d Sah"ılde Kastrorı·yala . 1 İhtilalciler Satander cebhesin· Satander ctra ın a nihai ışga . d 
k d edilmiştir. Şehirde hiç hasa· de yaptıkları yenı taarruz a 

harbler olma ta ır. k asiler 2000 kilometre murab· 
Bilir misiniz ki, bu memnu

niyet içinde, o manevranın ruh 
ve maksadının tamamile elde 
edildiğini ve Türle ordusile 
ona kumanda edenlerin isten· 
diği şekilde yetiştirildiğini ifade 
eyliyen büyük bir mana var
dır ve bu memnuniyet, Umumi 
harpten ve istiklal kavgasm· 
dan şahsi en büyük muvaffa· 
kıyetlerle çıkmış, dehasın1 dün· 
yaya kabul ettirmiş bir aske
rin dudaklarında belirdiği için 
de ayrı bir hususiyet taşıyor 
ve ilk fikri, en küçük mülaha
zalardan bile uzak tutuyor. 

L A. rat yo tur. · 
Asi kuvvetler as ıenayı . . . baı arazi işgal etmişler ve 14 

· S t d üs· Asıler tarafından son yırım . . ışgalden sonra, a an er m bın esır almışlardır. 
tahkenı hattı ile karşılaşmış· dört saatte on Milis tayyaresi Torı"no, 24 (Radyo)-Stam

düşürülmüştür. )ar.dır. Tayyareler şehri bom· ya gazetesinin Satanderden 
bardıman etmektedirler. Sen-Jan-Doloz, 24 (Radyo) aldığı haberlere göre, Gene· 

Malo dağında Franko kuv· - Asi tayyareler sabahtan ral Atilyo Terezi idaresinde 
veli eri seri ateşli toplar yer· beri Kur ela Doga ve Satan· bulunan faşist İtalyan kıtası, 

l A ·ı Laz der istihkamlarmı bombardı· leştirmektcdir er. 
51 

er · harpte en ileri de bulunmak· 
1 1 d B suretle man etmektedirler. gadayı a mış ar ır. u tadır. General Franko bizzat 

l h · beş Sa· Birçok yerlerde yangınlar b 
1 Tore avega şe rıne • cephede u unmuştur· 

B. Ermeninin marifetleri Paris, 24 (Radyo) - ihti-
ır Jalcilerin, Satander cephesinde 

Meydana çıkarılan 
milli emlik 

T.ureladega kasabasına var
dıkları ve burada, cumhuri
yetçilerin şiddetli bir muka
vemet hazırladıkları söyle-

Nişanyan isminde bir Ermeni, kıymeti ni~~;;ıaıciler, t•rr•reıer ve.ağır 
milyonlara baliğ milli eklaki saklıyordu toplarla cepheyi bombardı-

lstanbuI, 24 (Hususi) - Nişanyan ismirıde bir Ermeninin mana başlamışlardır. 
azıhanesinde, adliyece tesbiti deliil yapılmaktadır. Katila fırkasının da, Roma· 

y Nişanyan, firarilere aid ve adedi yüzü mütecaviz •mliiki kasabasını işgal ettiği bildiri· 
"d tmekte ve hükumetten saklamakta idi. liyor. 1 are e •v " • 

Kıymeti milyonlara balıg olan bu emlaktan Nışanyanın, İtalyan askerlerinin ~ardı· 
l · 'bedeli olarak iki yüz bin lira tahsil ettiği söyleniyor. mile, ihtilalciler, Satander üze· ya nız ıcar . ._, _ _ __._,__.,. _____ _ 

rine büyük bir tazyik hazırlı· 

Denizaltl gemileri Y0 ' 1"'· -~ 
1 m Zaj gı·remez ltalyantayyarecileri SU an 1 Kazandıkları ik~amiyeyi 

M ada meçhul bir denizaltı gemisi- kısmen (kırık kanatlar) 
armar . k .r k cemiyetine terkettiler nin yakalandığı şayıası ~ı tı ra at.. Paris. 

24 
(A.A.) _ Paris-

lstanbul, 24 (Hususi) - Bugün, burada guya _bir denizaltı lstrcs-Şam-Paris yarışını kaza-
. · · yakalandığı şayi olmuşsa da bu habenn aslı olma· f 

gemısının nan talyan tayyarecileri bugün 
dığı anlaşılmıştır:. . .., . öğle yemeğini İtalya sefaret· Esasen hertürlu tertıbat alındıgmdan, yabancı denızaltı ge-

milerinin sularımıza girmesine imkan yoktur. hanesinde yedikten sonra Fran-

Nafıa Vekili 
lstanbuldan Ankaraya 

geçti 
lstanbul, 24 ( Husu~i ) -

Nafıa Vekili B. Ali Çetınkaya, 
bugün buradan Ankaraya ha

reket etmiştir. 
~--~ 

General NelJiç 
Manevralarımız hakkmda 

bir rapor hazırhyacak 
İstanbul, 24 ( Hususi ) 

Trakya manevralarında Hazır 
bulunan Y agoslavya genel 
kurmay başkanı general ( Ne
diç), bütün askeri heyetler 
namına menevralarımız hak· 
kında bir rapor hazırlıya· 

caktır. 

• .--A~N-A1111111D~O~L~U .. 
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Günlük siyasal gazete 
!:iahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ôKT~M . 
Umumi neşriyat ve razı ışlcn 

Müdfirü: Bamdi Nüzhet Çançar -idarehanesi: 

İstanbulda festival 
eğlenceleri 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -

Şehrimizdeki festival heyetleri 

bugün Novotnide bir toplantı 
yapmışlardır. Heyetler, içtimaı 

müteakıb başta muzıka olduğu 
halde Tepebaşı ve istiklal 

caddesini takiben Taksime 

kadar bir yürüyüş yapmışlar· 
dır. 

Bu yürüyüşte, festivale işti
rak eden heyetlerin mensup 

oldukları devletlerin konsolos· 

lan da hulunmuştur. Taksim

de her heyet abideye bir çe· 

lenk koymuştur. Çelenk koy-

ma merasiminde bando milli 

marşları çalmıştır. Merasim, 

17 ,30 a kadar devam etmiştir. 

Almanya Dahiliye 
Nezaretinin bir 

. 

sız tayyare kulübüne gitmiş~ 
lerdir. 

Kulübdc yapılan samimi me· 
rasim esnasında Hava Nazırı· 

nın mümessili yarışı kazanan 

tayyarenin mürettebatına üç 

Milyon franklık mükafat ver
miştir. Miralay Biseo teşekkür 
ettikten sonra İtalyan tayyare· 

cilerinin bu meblağdan 300,000 
franğmı Kırık kanatlar ismin· 
deki tayyarecilere Yardım Ce
miyetine terkettiklerini bildir
miştir. 

Bu hareket hararetle alkıJ· 
lanmıştır. 

/ngiliz donanması 
ltalyamn bazı limanlar.ım 

ziyaret edecek .. 
Londra, 24 (Radyo) - in· 

gilterenin Akdeniz donanma· 
sından bir filo, Eylulün birin
de ltalyanm bazı limanlarını 
ziyaret edecektir. 

Bu ziyaret dolayısile teza
hürat yapılacaktır. 

Atatürk, hiçbir şeyde yanıl
maı. Askeri işlerdeki fikriyse, 
her meselenin ve onun geti
rebileceği neticenin ta kendi
sidir. Tabiat kanunu gibi de
ğişmez bjr hakikat.. 

Manevranın bizi sevindiren 
bir noktası, onu takib eden 
dost milletler ezkanıharbiyele
rinin gösterdikleri takdir ve 
sitayiştir.. Askeri üniformalı 
dostlarımız, tarihin bize bah
şettiği mes'ud bir hakikati 
teyid ediyorlar. 

Umumi harpte, Mehmetçik, 
kendi askeri varlığının imtiha
nını yalnız boğazda vermedi. 
O Kafkas, Yemen, Irak, Ga· 
liçya cephelerinde de bulundu 
ve dünyanın en kuvvetli do
nanmasını, en büyük ordula-
rını Çanakkale ağzında çelik 
pençesinin yumruklarile ezer
ken, o tarihin düşman planını 
da yırtıp yırtıp boğazın akın· 
tısına salıverdi. 

Namuslu, hakikatsever ve 
salahiyetli hiçbir askeri mü-
verrih veya yazıcı, bu bir yı
ğın cephenin en büyük kahra· 
mananın ırki ve emsalsiz kud-
retini, askeri kabiliyetini inkar 
etmedi. Birçok eserler, bilakis, 
Mehmetçiğin şanlı, şerefli dö
vüşlerini mertçe ve asilane bir 
takdirle sahifelerine aldı. 

Geçen sene lzmirle Torbalı 
arasındaki manevraları gaze
tem namına bizzat takip et· 
miştim. O vakitlerde intiba· 
larımı tesbit ederken, içimin 
duyduğu yegane acı, bir as
keri yazıcı olamamış olmaktı. 
Bu acıyı, Türk askerinin ma· 
nevi bünyesinde yatan emsal
siz cevheri ve daha doğrusu 
Mehmetçiğin ruh enerjisini ve 
askeri terbiyeye, harbe, yor
gunluğa, meşakkate, zapta, 
rapta karşı olan irsi ve insi
yaki intibak kabiliyetini gör· 
melde avutabildim. 

hmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

emrı 

Berlin, 24 (Radyo) - Ber· 

Jinde müteşekkil olub, İtalya 
ve lngiltere Krallarının ve da

ha birçok büyük şahsiyetlerin 
mukayyed bulundukları (Rota· 

Türk ordusu, yürüyen bir 
dağ gibidir. On yedi milyon 

Hind miialümanları Türk ve bu kütlenin namusu, 
rahat rahat ona sırtını vere· 
bilir. Orlıan Ralımi Gökçe 

Telgraf: f zmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı a)lığı 700, ilç 

ybğı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti '27 liradır 
Heı rerde 5 kuru~tur -Gtintı geçmia nüshalar 25 kumatn~. 
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ri kulüb) de aza olan Almanların, 
31 Birincikanundan evel ta
mamen istifa etmiş bulunma
ları, Almanya Dahiliye Neza· 
retinden ilan edilmiştir. 

Filistinin taksimine 
aleyhtar 

Semila, 24 (Radyo) - Hind 
milli komitesi toplanmıştır. 
Kongreye müslüoıan murah
haslar tarafından verilen bir 
muhtırada, bütün Hind müs
lümanlarının Filistin Arapları 
lehinde oJdnkları ve Filistinin 
taksimine aleyhtar bulunduk· 
ları bildirilmiştir. 

---- --
Bombalanan lngiliz 

vapuru 
Paris, 24 (Radyo) - (Üs· 

til) adındaki İngiliz torpidosu, 
bugün (Porvandr) a giderek, 
geçen hatta bombalanan (No· 
temicolya) lngiliz posta vapu
runu çekmeje teşebbüs et· 
mistir. 

Madridin harab olmuş bir caddesi 
Londra, 23 (A.A.) - Tra- ten alabilmesi maksadiyle hü-

dünyonlar umumi meclisi bu· kfımetler üzerinde tazyik icra 
gün senelik raporunu neşret· etmeğe matuf olan 24 haziran 
miştir. Bu raporda 6 llkteşrin 1937 tarihli kararı ittihaza 
de Norvich kongresine verile- sevketti. 
cek raporun iki bariz noktası Asilerin muzafferiyeti bütün 
lspanyol meselesine tahsis e· dünyanın demokrasisine indi-

rilmiş bir darbe olacaktır . ., diJmiş oları mevki ile 40 sa· Rapor, beynelmilel lspanyol-
atlik hafta meselesinin tetkiki- tara yardım teşekkülüne fngİ· 
ne girişilmiştir. liz sendikalarının yapmış ol· 

Birinci nokta hakkında ra· dukları yardımı ve ı 26 bin 
porda şöyle denilnıı:ktedir: lr.giliz lirasından 37 binini 

"Bizim siyasetimiz daima 1s- lngiJizlerin vermiş olduklannı 
panyol hükümetine beynelıni- hatırlattıktan sonra dahili me· 
lel kanunların o hükumete is· sele ve bilhassa 40 saatlik 
temek müsaadesini bahşetmiş hafta meselesine geçerek sen-
olduğu hukuku temin etmek dikalar tarafır.dan bu bapta 
olmuştur. Biz bitaraflık pren- yapılmış olan teklifleri hulasa 
sibini hiç bir zaman kabul et- etmekte, hükumetin menfi ha-
medik. Fakat ademi müdahale reketini teessürle karşılamakta 
itilafının itlası bizi meşru İs
panya hükumetinin arazisini 
ve hukukunu müdafaa için 
muhtaç olduğu eslihayı hariç-

ve şunu ilave eylemektedir: 
''Bu hattı hareket diğer 

milletJer nazarında f ngiliz nu· 
fuzunu kıracaktır.,, 

Fransız kabinesi ge .. I 
niş salahiyetler 

istiyor 

Hatay için 
Fransaya nota vermişiz 

İstanbul, 24 {Hususi) -Ec· 
nebi gazeteler, Hatay itilif
namesinin teşriini talep eder 
mahiyette Fransaya bir nota 
verdiğimizi bildiriyorlar. 

Paris, 24 (Radyo) - Fran
sız kabinesi bugün saat 17 
de Başvekalet dairesinde top
lanmıştır. 

Yarın sabah ta bir içtima 
daha yapılacak ve bu içtima 
Elize sarayında olacaktır. 

Bu iki kabine içtimaında 
hükumete yeniden salahiyetler 
verilmesi görüşülecektir. 

Hükumetin elindeki mutlak 

salahiyetler 31 ağustosta niha· 

yete erecektir. 

Yeni mali tedbirde tedbir· 

ler: de bu iki içtimada mevzu 

bahsedilecektir. 
Paris, 24 (Radyo) - Fransa 

Cumhurreisi B. Lebrun, say· 
fiyesinden buraya gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. 

iki aydanberi mezun olan 
Hariciye Nazırı B. 1von Del
bosta bugün Parise dön
müştür. 

Jq.pon Amiralı 
ftariste ziyar.etlerde 

bulundu 
Paris, 24 (Radyo) - Japon 

mektep gemileri Amiral Koga 
ile ikiyüz .elli denizci, bugün 
MauiJyadan buraya gelmişler 
ve istasyondan fevkalade me
rasile karşılanmışlardır. 

Japon Amirali, derhal Har
biye ve Bahriye N-ezaretlerine 
giderek B. Daladiye ile B. 
Kapenkiyi ziyaret etmiş, mü
teakıben de Erkanı Harbiyei 
umumiye reisi General Game
lene mülaki olmuştur. 

Bu gece, Amiral şerefine 
Japon sefarethanesinde mükel
lef bir ziyafet verilmiştir . 

istanbul, 24 (Hususi) -Ha
riciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüştü Aras, Hatay meselesi 
hakkında F ransaya nota ver· 
diğimizi tekzip etmiştir. 

Generaller 
Bir deniz gezin· 
tisi yaptılar .. 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -
Trakya manevralarına iştirak 
eden generaller, Bugün vapur· 
la bir tenezzüh yaptılar ve 
öğle yemeğini Büyükadada 
Yat kulüpte yedikten sonra, 
Florya sahılini takiben fstan· 
bula döndüler. 

Pire takımı 
Cumartesi günU sporcu· 
larımızla karşılaşacak 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -
Yunanistandan şehrimize ge-

, lecek olan Pire takımı, önü
müzde:ki Cumartesi günü spor
cularımızla ilk maçı yapacak
tır. 
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1 ~t 
Vatandaş bayrama 

hazırol 
- Başı 1 inci sahifede -
lörlerle havacılık, tayyarenin 
vatan müdafaasmdaki ehem
miyet ve kıymeti ve Türkkuşu 
hakkında konferanslar verile· 
cektir. 

Havacılık haftasının sonun· 
da, yani beş Eylulde ·lzmirde 
büyük hava gösterileri yapıla
cak, bu gösterilere Ankaradan 
gelecek Türkkuşu uçmanları 
ve paraşütçülerile, askeri mo
törlü tayyareler de iştirak ede
ceklerdir. Havacılık bayramı 
çok muazzam olacaktır. 

Fuarda konferans verecek 
hatipler Tayyare Cemiyeti ta· 
rafından tesbit edilmiştir.isim· 
lerini aşağıya yazıyoruz: 

30 Ağustos gecesi saat 
20,30 da Muallim Bay Reşit, 
31 de Kültür direktör mua
vini Bay Rauf inan; 1 Eylul
de Muallim Bay Mitat Ok· 
sancak, 2 Eylulde iıktedri· 
sat müfettişi Bay Vahit, 3 Ey· 
lulde Avukat Baha Nasuh, 
4 Eylulde Avukat Ahmet Şük· 
rü, S Eylulde Muallim Bay 
Hüsnü. 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

312 Alyoti bira. 13 
282 Y. 1. Talat 11 so 
153 K. Taner 15 
87 inhisarlar ida. 11 
61 Paterson 13 1S 
61 M. J. Taran. 12 
30 A. H. Naz. 12 
51 Ş. Rıza H. 14 SO 
48 M. Arditi 13 50 
43 J. Koben 14 
40 o. Arditi 14 
3S S. Ergin 1 S 
34 A. R. Üzüm. 14 
34,5 Vitel 12 
20 ~lbay. tica. 11 1S 
11 G. Şerbetçi 1 S SO 
11 H. Güneş 12 SO 
41 F. z. Abdul. 11 1S 
5 Enver Coral 20 

1349.S 
3553,S 
4903 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 

570 Tütsü ile t. in. 7 
312 A. H. Nazla. 8 
292 Ş. Remzi 8 
174 F. Solari 7 
12S D. Arditi 8 75 
104 M. J. Taranto 8 
S4 Ş. Rıza H. 7 50 
SO Benmayor 7 7 S 
31 A. Muhtar 10 
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ANADOLU 

Japon donanması Çin li-j~ · 
manlarını işgal ediyor 

- 8aşı 1 inci sahifede - büyük pazarı bombardıman pon kolonisine mensub kadın 
kuvvetler halinde hergün gel- etmişlerdir. ve çocukların büyük bir kısmı 
mektedir. Diğer cihetten Tan- Bu kısma hava torpilleri 21 Ağustosta tahlive edilmiş
gkuya hergün at, harp mal- atılmış şimdiye kadar 300 tir. Diğer kısmı bugün tahliye 
zemesi, tayyare, otomobil ve maktul ve 580 mecruh tesbit edilecektir. 
kamyon taşınmaktadır. edilmiştir. Bunlar arasında bir Şanghay, 23 (A.A.)- Nan· 

Buraya sevkedilen kuvvet· Alman ve dört Avrupalı var- kin ve Sekiang yollannın bir· 
lerin büyük bir kısmı ihtiyat dır. 33 Rahibe, Fransız idare· leştiği noktada (Kein) içinde 
kıtalandır. Bunlar Tonoku ile sindeki kısma iltica etmiş- büyük bir mağazası bulunan 
Tiençin arasındaki elli kilo- lerdir. lngilizlere ait yedi katlı büyük 
metrelik mesafeyi ekseriya Ya-Oting·Fo da Japonlar bir binanın üstüne düşen obüs· 
yağmurun altında ve bir gün- Çin depolarını bombardıman lerin infiJaki neticesinde ölen
de katetmektedirler. Bir Ja· etmişlerdir. lerin adedi 250-350 olarak 
pon hastane gemisi Tongku- Şanghay, 24 (Radyo) - Ja· tahmin edilmektedir. Obüsler
dan Japonyaya hareket et- pon tayyareleri Nankini yeni- den biri binayı baştanbaşa 
miştir. Resmi Japon mahfel· den bombardıman etmişlerdir. delmiştir. Diğer bir obüs de 
leri gemide 13 yaralı oldu- Tayyareler birçok bomba ve binanm içinde patlamıştır. 
ğunu söylemekte iseler de hava torpilleri atmışlardır. infilakın şiddetinden bütün 
bazı kimseler hakikatte ge- Bombaların infilakı civarda şehir sarsılmış ve civardaki 
mide 70 yaralı bulunduğunu zelzele tesiri husule getirmiş- binaların camları tuz haline 
iddia etmektedirler. tir. Çin tayyareleri Japonlan gelmiştir. Yolun üstü feci bir 

Hırsızlık 
Karşıyaka şimendifer istas· 

yonunda Nehmed oğlu Mlis
tafanın 20 lira parasile bir 
palto, bir ceket vesair eşya
sını çalan Ali oğlu Cemal ya
kalanmıştır. 
Pegnir 11e zegtingağı çalmış 

Eski kasaplarda helvacı İb
rahim oğlu Mehmed, peynirci 
lsmail oğlu Ahmedin bir te-
neke zeytin yağile bir tulum 
peynirini çalmıştır. 
Alberto çu11al 

çalarken yakalandı 
Kemer caddesinde Abdullah 

oğlu Sadığın deposundan iki 
boş çuval aşıran Mişon oğlu 

13 yaşmda Alberto tutul-
muştur. 

Kuzuya çalmış, evinde 
kesmiş/ 

Mehmed oğlu Hüseyin na-Şangbay, 23 (A.A.) - Ja- takib için harekete geçmiş ve manzara arzetmektedir. Enkaz 
pon makamatı namına söz vukua gelen hava müsademe· arasında kanlar içinde cesc ci- mında biri, zabıtaya müracaat 
söylemeğe salahiyattar bir zat sinde iki Çin tayyaresi düşü· ler görünmektedir. ederek, Arab deresindeki bah· 
bu sabah Şangbaya S0,000 rülmüştür. Japon Amiral gemisi lzunıo çesinden bir kuzusu çalındı· 
Japon askerinin çıkarılmış ol- Tokyo, 24 ( Radyo ) - Veosungdan gelerek Japon ğını ve kuzuyu sütçü Mehmed 
duğunu beyan etmiştir. Çin Asabi gazetesi Sovyetlerin sefareti civarında demir at-

ç. · 1 · "d h ı · t oğlu Lütfinin çaldığını, evinde 
bataryaları Japon kıtaatının ın ış erme mu a a esı e ra· mıştır. 

f d · t a d t H K 23 (A ) keserek etlerini sattığını şiki· ihracına mani olmak için bü- ın a neşrıya ın evam e • ong- ong, .A. -
tün gece bombardıman et- mektedir. Bu gazeteye göre, Bir Frnasız taburu bugün yet etmiştir. Zabıta, sütçü 
miştir. Rusyanın Nankin sefiri, iki Şangbaya hareket etmiştir. Lütfiyi yakalamış, tahkikata 

Şangbay, 23 (A.A.)-Japon haftadanberi Mareşal Çan-Kay- Diğer bir tabur da Şanghaya başlamıştır. 
erkanı harbiyesi namına söz Çekin siyasi müşaviri vazife- gelmek üzere Hindiçiniden Dolandırıcılık 
söylemeğe salihiyattar bir zat sini görmektedir. yola çıkmıştır. Çorumlu Ömer Lütfi adın· 
şu beyanatta bulunmuştur: Bundan başka on ağır Rus Pekin, 23 (A.A.) - Liangs· da biri, Kemer caddesinde 

-Geçen gece ve sabahleyin bombardıman tayyaresi Viladi hiangda tam mevcutlu bir Ja· d 1 M af 
Vostondan Nankine gönderil· pon fırkasile asgari 30 bin ° aşan ust a oğlu Hüeyini 

fecir vakti Şanghay civarmda d b ı· d 1 d k k miştir. Bunların pilotları Mon· kişi en mürekkep bir Çin or- eş ıra o an ırara açmış· 
bir çok noktalara Japon tak· goludur. dusu arasında şiddetli bir mu· tar. 
viye kıtaatı çıkarılmıştır. Bu Şangbay, 24 (Radyo) - Ya· harebe cereyan etmektedir. 
kuvvetlerin elli binden fazla hancı müşahitlerin hesabına Japon askeri makamları 
olduğu tahmin ediliyor. ihraç göre Şanghayda, resmi ve şimdiye kadar Çin taarruzla· 
ameliyesi tam bir muvaffakı· hususi olmak üzere yirmi bin rının büyük zayiatla geri püs-
yetle icra edilmiştir. bina harab olmuştur. kürtüldüğünü beyan etmekte· 

Şanghayda muharebe et· Londra 24 (Radyo) - Riga dirler. Bir yan hareketi yap· 
mekte olan Japon kıtaatı ve Varıovadan alınan haber- makta olan Çin kıtalan Lian· 
üzerinde Çmlilerin yapmakta lere göre, Sovyet hükumeti, gshiangın yedi mil şimaline 
oldukları tazyik gitgide azal· şimdilik yalnız Mogolistan iş· doğru ilerlemişlerse de bun
maktadır. Esasen öyle vasi lerine müdahale etmektedir. ların geri püskürtüldüğü ha· 
mikyasta birşey değildir. Biz Bu kısma Rusyadan mühim ber verilmektedir. 
Çinlilere kat'i darbeyi onlara yardımlar yapılmaktadır. Ma· Şanghay, 24 (A.A.) - Ja
ricat etmek için vakit bırak· reşal Blofer de birkaç gün- ponlann Vusungda karaya bir 
madan Şanghay mıntakasında denberi Mogolistanda bulun- miktar asker ihraç etmekte 
indirmek niyetindeyiz. maktadır. oldukları anlaşılmakta ise de 

Zelıirlenme 
Ali Haydar Nazlının mağa· 

zasında çalışan Ali oğlu Esad, 
Kordonda seyyar köfteciden 
ciğer alarak yemiş ve bir 
müddet sonra kendisinde ze
lenme ali.imi görüldüğünden 
hastaneye lcaldınlmıştır. 

Sililı atmış 

lkiçeşmelikte Kabakcı so
kağında bilasebeb havaya iki 
el silah atan sabıkalı kör Mu· 
ammer tutulmuştur. 

Sarlıoşan mari/etleri 

1 Halkın Dilekleri 

Otobüslerden 
şikayet 

:ucah bir kariimiz, İzmir 
ile Buca arasında işliyen oto
büslerin daima fazla yolcu 
aldıklarından ve halkın bizar 
kaldığından şikayet etmek
tedir. 

Kariimiz bize yolladığı mek· 
tubda, cumartesi akşamı saat 
2lde Bucaya hareket eden oto· 
büsün, Gazi bulvarından sonra 
35 yolcu aldığını bir benzin 
borusu da bozuk olduğundan 
bir müddet yollarda kaldığını 
yazmakta o gece otobüste 
bulunan halkın korku içinde 
Bucaya geldiklerini bildirmek
tedir. 

Alakadarların nazarı dikka· 
tini celbederiz. 
Karşıyakadaki sokak 

lambaları 
Karşıyakalı bir kariimizde.ı 

aldığımız metupta da, Karşı· 
yakadaki sokaklardan bir çok· 
)arının elektrik lambalan bo· 
zuk olduğundan ve haftalar· 
danberi ihmal edilerek yeni 
lambaların takı:madığından şi· 
ki yet edilmektedir. 

Arabacllar yol istiyor 
Dün bir yük arabacısı mat· 

baamıza gelerek bize şunları 
söyledi: 

•- Belediye, bizim ikinci 
kordondan geçmemizi yasak 
etti. Buna mukabil yangınlık· 
lar arasında bizim de yardı· 
mımızla yapılacak yoldan iş· 
lememizi emreyledi. Biz yar
dımda bulunduk, fakat yol 
yapılmadı. 

Çukurlan hendek haline 
gelmiş olan yollarda artık 

arabalarımız işliyemez hale 
gelmiştir. Bu yolun yapılması 
için alakadarların nazarı dik· 
katini celbetmenizi bütün ar· 
kadaşlanm namına yalvarırım .• 

Bu arabacının sözlerine mü· 
talea ilavesini lüzumsuz gö· 
rüyoruz. 

Londrada 
Üç caıuı tev. 
kif edildi .. Muharebelerin ecnebi mm· Nevyork, 24 ( Radyo ) - Japonlar tarafından gönderilen 

takalar civarında vukua gelme- Sanfransiskodan bildiriliyor: resmi rakkamlar mübalağalı 

Hüseyin oğlu lsmail, fena 
halde şarhoş olarak Keçeci· 
lerde Sadullah sokağında rast Londra, 24 ( Radyo ) 
geldiği Mehmet Saidi dövmüş Bringtonda dün 6 kişi tevkif 
ve tehdid etmiştir. lsmail tu· edilmiştir. Bunlar, bir motö· 
tulmuştur. rün planlarını çalarak yabancı 

mesi icin icap eden tedbirleri Kaliforniyada mukim Çinli· addedilmektedir. Japon topçu 
alacağız. ler' Çin ordusu menfaatine ve bava kuvvetleri Şanghay 

Bu zat takviye kıtaatı ku· bir buçuk milyon dolar iane havalisindeki kasabaları büyük 
mandanının ismini söyleme· vermişler ve bu parayı Nan- bir şiddetle bombardıman et· 
miştir. Mumaileyh yakında kine göndermişlerdir. meğe başlamıştır. Çinli ahali 
Japonyanın açmış olduğu se- ianeler devam edecektir. arasında yaralananlar ve ölen· 
ferin yeni hedefleri hakkında Tsing·Taoda Japon koloni· ler vardır. 
izahat vereceğini beyan et· ıine mensub kadın ve çocuk· Vaşington, 24 (A.A.) -
miştir. lardan büyük bir kısmı 21 Çine ve Japonyaya hitaben 

Şanghay, 24 (Radyo)-Nan· Ağustosta tahliye edilmiştir. neşredilen beyanname müna
kinin tayyareler tarafından bom· Tsingtaoda Japon düşmanlığı sebetiyle Hariciye nazırı Hull 
bardımanı esnasında Çin tay· hareketi dolayısile vaziyet na- demiştir ki: 
yareleri de imtiyazlı kısımdaki zik bir safhaya girmiştir. Ja- - Sona 6ıncı sahifede -

Elinde çakı, caddege fırlamış bir devlete satmışlardır. 

Sabıkalılardan Abdullah B R lt. i 
oğlu Arap Ali, dün gece faz· • UZVe in anneı 
la sarhoş olmuş ve elinde bir Viganadan Amerilcaga 
sustalı çakı olduğu halde iki- döniigor 
çeşmelik caddesine fırlamış, Viyana, 24 (Radyo)-Ame· 
bağınp çağırmağa, gelip ge· rika reisicumhuru B. Ruzvel· 
çenlere sarkıntılık etmeğe baş· tin annesi Bn. Sara Ruzvelt, 
lamıştır. Arap Ali yakalana· Amerikaya gitmek üzere Vi· 
rak Adliyeye verilmiştir. yanadan ayılmışt.r. 

1 Qizli Cihangir 
profesör olmak itibarile söy
ledikleriniz için mutlaka ola
maz demiyorum. Güzel Lidya 
yerine koynunuzda bir arab 
karısı kaim olaoilir. Fakat 
dimağın göz ve kulağa fev· 
kalide bir şekilde tahakküm 
edebileceğini de unutmamak 
lazımdır. Dimağın üzerine 
düştüğü bir meselede, göz ve 

- Hemen hemen öyle .. 
Herşeyin inanmıya dayandığı· 
nı da unutmamak lazımdır, 
generalim. Siz bir az istirahate 
muhtaçsınız. Asabınız adam· 
akıllı bozulmuştur. 

durdu. Kendisine hemen te
lefon edilecekmiş gibi bekle
miye başladı. Fakat sonunda 
meçhul bir korkuya kapılmış 
gibi geri çekildi; kendisini 
.Jir koltuğa attı. Böyle hare· 
kette haklı idi. Çünkü bütün 
asabmda tuhaf bir uyuşukluk 
hissetmiye başlamıştı. 

linde fakat yabancı bir şive 
ile: 

- General Mars, affınıJJ 
rica ederim; bu suretle ansızılS 
huzurunuza girmek dotru de" 
ğildir. Fakat vaziyet beni İC" 
bar etmektedir. 

-40- Nakleden: F.Şemseddin BenlioQlu 

Masr kendini tutmak ıçm 
çalıştı, fakat dayanamadı, ve: 

- O, cihana hakimdir, 
mağlub edilmesi gayri kabil
dir, dedi. Korkunç bir kuv· 
vettir o, ne isterse yapabilir. 
Fakat son yaptığı müthiştir. 
Artık cesaretim, kudretim kal
mamıştır. 

Profesör Roz, bir fen ada· 
mı sıfatile heyecan ve telaş 
göstermeden son hadiseler 
hakkında tafsilat aldı; general 
son hadisenin bütün tafsilatını 
verdikten sonra: 

Profesör, siz bunlara ne 

Hadiseler, optik değil, mad
didir. 

- General, her halde bun· 
larda bir göz aldatmaaı vardır. 

- Fakat, son hadiseyi 
siz de görmüş olsaydınız, 
böyle söylemiyecektinizl. Göz 
ve kulağın bizi harikulade 
bir surette aldatabileceğini 
kabul ve tasdik ederim. Fakat 
Lidyanın yanında gördüğüm 
daha doğrusu kahramanı ol· 
duğum hadise böyle değildir. 
Sizi bütün şuurumla temin 
ederim. 

- Bir fen adamı, fennin 
ü -k kudretine inanmıı bir 

kulağı aldattığı vaki değil 
midir? 

- Yani... Lidyadır demek 
istiyorsunuz, değil mi? 

- Evet... Yani, Lidya 
mevcuddu. Fakat diğerleri 
tamamen hayalidir. 

- Ne ile müsbet? 
- Bu ciheti ben de bilmi· 

yorum. Fakat dimağınızda 
hariçten bir tesirin .• 

- Gene harici telkinden 
babıedecelcainiz sanıyorum. 

General Mars, profesörün 
teklifini yerinde buldu ve 
istirahat etmek üzere evine 
gitti. 

* * * General Mars, evine girdiği 
anda emirberi tarafmdan kar· 
şılandı. Emirber: 

- Generalim, sizi telefonda 
aradılar. 

Dedi. 
- Acaba kim?. 
- Bir bayan, adım söyle· 

medi. 
Mars, kendisini telefonda 

anyan bayanın Lidya olduğunu 
anladı. Ve, telefonun önünde 

Bu anda kapıya vurulduğu· 
nu duydu; bitab bir halde: 

- Girl 
Dedi. 
içeriye şık ve temiz giyin· 

miş bir Bay girdi; zayıf ve 
uzun boylu kafi derecede 
yaşlı fakat saçları dikkat ve 
itina ile taranmıştı. 

Mars, yerinden kalkarak 
bu meçhul adama dikkatle 
bakti. 

Meçhul adam, Ardenya di· 

Dedi. 
Mars, bu adama hayretle 

bakıyor, fakat hiçbir şey söY" 
lemiyordu. Sanki sesi tutul: 
muş gibiydi. Zaten kendisİll1 

· rüya görüyor sanıyordu. 
Meçhul adam nihayet: 
- Ben Boris Graçiyioıl 
Dedi ve iğildil .. 
Mars, vücudünün, damarla· 

rındaki kanın donduğunu za?· 
neder gibi oldu. Dizleriııın 
bağı da çözülmüştü. 

Boriı sözüne devam etti: 
- Sonıı Var -
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Filistin davası ne şekil alacak? 

Yahudilerin lngiliz planı 
karşısında vaziyetleri 

~~~-----------~~-Kudüs ve Telaviv icin, Yahudiler arasında da • 
iki ayrı nazar noktası görülüyor 

Siyonizm 
son zamanlar
da büyük bir 
buhran geçir
mektedir. Bu 
buhranın iki se
bebi vardı: Da· 
ha maddi dü· 
şünen Siyonist· 
ler, an'aneleri· 
ne daha fazla 
bağlı olan eski 
kafalı Yahudi· 
ler birıbirile gün 
geçtikçe daha 
fazla anlaşamı-
yorlar. Birinci 
sebep bul. 

İkinci sebep 
de, Siyonistle· 
rin Telavivi Ku
düsten üstün 
tutmak isteme· 
leridir. 

Eski Yahudi· 

buna karar vermeliyiz!. 
Bir siyonizm lideri tarafın· 

dan, umumi bir siyonist kon· 

gresinde ileri sürülen bu me· 
sele esas itibarile Yahudiliğin 
bugünkü davasıdır. 

Yahudiler kahir bir ekseri
yeti fngilterenin taksim planı
na muhaliftir. Nevyorkun Ha· 

hambaşı doktor Stefan Vise 
de doksan Amerikan Yahudi-

si murahhası ile bu taksim 

planına muhalif rey vermek 
için Zurih kongresine gel·· 
miştir. 

Vaziyet, kongre reisi Bay 
Usisbkiniyede taksim planına 
mümanaata icbar etmiştir. 

Nihayet 115 reye karşı 283 
reyle gizlı bir müzakere yap· 

mış ve neticede taksim planı· 

nm reddine karar verildiği 
kuvvetle sanılmaktadır. 

lik ve Siyonizm Kudüste ağlama dut1arı 
Yahudiliği arasında bu ihtilaf Bütün cihan Filislinde bir Yahudiler, Filistinde akalli· 
devam ederken, . ~e~enlerde kısım topraklarda müstakil bir yet halinde kalmağı, istikbal-
lngilizlerin "Filistını uçe tak- Yahudi devletinin kurulmasını leri namına daha muvafık bul-
sim. planı meydan•. çıkmış Yahudilerin büyük bır sevinçle maktadırlar. Fakat bir takım 
ve bu hadise Yahudıler ara- kabul edeceklerini sandı ve eski fikirli, en koyu müteas
sında derin bir tesir husule aldandı! Cihanla beraber in- sıplar, Yahudi ruhanileri Tel-
getirmiştir. . . giliz siyasileri de aldandılar. avivin gün geçtikçe büyüme· 

Had bir buhran şeklını alan Çu··nk·· b t k · l" y h . . . h . . u u a sım P anı a u· sinden memnun görünmemek-
bu tesır, Yahudılerın epsını dilerce Yahudilerin münevver· K 
A d'b" d ' tedirler. Bunlar, herşeyi u-cı ğlamaduvarı,, 1 ın e m_a· leri ve şövenleri tarafından k d K 

;1,I ;ı, düs için isteme te irler. u· 
tem tutm_ ağ. a ve a5 ama5a ıc- hiç de muvafık görülmemiştir! 
b t t düsteki Yahudilerin kısmı aza-ar .e mış ır. . Ve en maruf Siyonist lider-

Bar kısım Yahudıler, Ku- le · d 1 O V . mı bu fikir ve kabiliyette olan 
d 1 d d'b' rın en o an r. eızman, 

d
üsde .. Ağklama uyvahrı • ı ıdn- siyonist kongresinde şu mese- Yahudilerdir. Fakat Tela· 
e ağlama a ve e uyaya ua 1 · vivdekiler de bilhassa 

ve rica ile meşgul iken, daha eyı ortaya atmıştır: ış 
maddi Yahudiler Zurihde bü· "Ya Filistinde bir Yahudi adamları, san'atkirlar, tüccar-
yük Siyonist kongresi şeklin- ekalliyeti olmağı, yabud da lar ve müstahsildir. Bunlarda, 
de toplandılar ve herşeyden müstakil Yahudi devletinde an'aneye uygun fakat karma· 
evel " Filistini üçe taksim ,, bir ekseriyet teşkil etmeği karışık eski bir Kudüs yerine, 
pilim üzerinde müzakerata ko· seçmek ve kabul etmek mec- zamana uygun daha planlı yeni 
yuldularl buriyetindeyiz. Bu kongrede Telavivi tercih etmektedirler . .......................................................................................................................................................... 
Sovyet tayyare- !Çin-Japon . 
cilerinden bazı ihtilafı etrafında 
işaretler alın~ı Eko Dö Paris aazetesinin yaz-

Moskova, 23 (A.A.) - Hu· O· 

kumet komisyonunun 22 ta- dığı dikkate şayan bir makale 
ribli. t~bliğine gö~e, ~evan~- Paris, 23 (A.A.) - Japon 1 kında her zaman kullanılan 
veskının tayyaresındekı telsız Çin ihtilaf h kk d Ek D" tedbirleri hatırlatmaktadır. Al-

t . .. . den ı a ın a o o I 
pos asının ~evcesı uzerın ·ı Paris gazetesinde bir makale manya spanyol asilerine yar· 
tekrar bazı ışaretler alınabı . yazan Donu d" d" k'. dım ettiği gibi Japonlara da . f k 1 b. k a ısu ıyor ı. 
mb iŞ ve a. at. r• nız ır aç "Almanya eğer harbin ca- yardım edecek midir?. Bu SU· 
arf açılabılmıştır. Bu tayyare b k b"tm · · · · J l' k · · l" . . u ı esmı ıstıyorsa apon· a ıme cevap verma ıçın e ı-

t~l~ız postasının alıcı makıne- ların süratle muvaffak olma- mizde henüz lizım olan ele-
aının sağlam oldukıJ anlaşıla- sını istemektedir Çu-nku·· bu 1 kt H h ld b r k K t t ı · · t · man ar yo ur. er a e u 
.. ~ u upt e tsızdb"ısl a~yhonku takdirde Japonya uzak şarkta işte oynanacak oyun tehlikeli 
-.ınan araş ırma e ır erı a · bolşeviklere karşı nöbetçilik 1 k 
kanda günde birkaç defa tay· "f sı"ne tekrar b 1 k 0 aca tır. _ . . . vazı e aş ıyaca p · p · · t · M 
Yare mu rette batı ıçın neşrıyat ve Çin piyasasını mu haf aza etıt ansı en gaze esı us-
y.pmakt.dlr k · B solinin nutku hakkında cöyle · edebil ece tar. u mülahaza y 

Vilkinain tayyaresi Koper· ile Tokyoya yardım etmek 
illin nehrinin ağzına varmıştır. arzusunda bir adımlık yol 
Matzianskinin tayyaresi Nord- vardır. Çinde müşterek bir 
Viçk yakinindeki Kolevnikofta harekete geçilmesi ihtimali 
karaya inmiştir. Golovinenin mevcud olmadığ. için Alman· 
tayyaresi Obe üzeı inde Kary· yanın kendi baş, na harekete 
de karaya inmiştir. geçmesi lazımdır. Berlin de 

F airbankadan alınan maliı- Şanghay da faaliyette bulunan 
lllata göre, Mattrne havada bir beynelmilel livanın mevc~
benzin verecek olan tayyare diyetinden ve Sovyetlerlerın 
•is yüzünden Fairbanksnin 4 Çin üzerindeki nüfuzundan 
lllil cenubunda mecburi bir bahsedilme_ktedir. Bu ifade 
in· k h ğr tarzı Madrıd ve ispanya hak-

ış yapar en asara u a-
lllıştır, kimseye birşey olma
lrııştır. 

l<rasin buzkıran vapuru ağır 
buz tabakalarından çıkarak 
kendisine kömür getirmekte 
~lan Behring boğazını geçmiş 
ıalunan Mikoya vapuruna 

71 derece batıya doğru 
ilerlemektedir. 

Cenelef sefer heyetinin tay
yaresi dün kontrol uçuşları 
yapmışlardır. Tayyarelerin mü-
kemmel bir halde olduklan 
görülmiiftür. 

yazıyor: 

·~utlakiyetle idare edilen 

devletlerin diktatörlüğünü müş
terek emniyet sistemine ithal 
etmek ümidini veya çaresi 
var mıdır? Bu devletler müş
terek emniyet tabirinden hoş· 
lanmadıklan için bunun yeri
ne Avrupanın heyeti umumi
yesinde devamlı bir sulh te
min edecek sistem tabirini de 
kullanabiliriz. Y egine mesele 
budur. Mussolinin nutku bu 
meseleyi büsbütün karışık bir 
hale getirmemiştir. Ve buna 
da şükretmek lazımdır. Fakat 
pek nikbin olmadan Duçenin 
bu meselenin hallini hazırla
mış olduğunu iddia etmek de 
mütküldür.,, 

~ ;iktM'~~;
6

;;;~dir, 
Gazete başlıkla- nasll doğmuştur? 
rına bir bakış Billi Lamod ölürse o da artık sah· 

~ 

İstanbul gazeteleri masanın J k lk • J k • 
üstünde duruyor. Dikkatime neuen Q lp gıuece fır 
çarpan serlevhaları okuyorum. ~~Son •. g~~~ ı 
Bunlardan bazılarını enteresan de Pariste, bü-
buldum. Hem okudum, hem tün' çocukların l 

cevab verdim: Çok "°Sevdiği Mi-
kinin bütün ses 

Cumhuriyette Selim Sırrı- d ı ve sa a arını t 
ideal bir spor kulübünde neler taklid eden bir 1ı gördüm?. adam misafir 

1 
- Senin ne gördüğünü bil- olmuştur. 

mem amma, ben birçok şeyler Malum oldu· 
gördüm: ğu üzere Miki· 1 ~~~ 

Kolu, bacağı kırılmış dört :ıer, zemin ve 1 
beş oyuncu, gece barlardan zamana göreM l 
kurtulub korkudan eve gide- muhtelif şekil- f 
mediği için kulübde koltukta lerle görüşen I 
sızakalmış atletler, kulüb rei· sinema mahlu-
sinin karşısına dikilib: katındandır. Mikiler, beyaz sahnede ta-

- Bu haftaki maça nasıl Mikilere ses ve söz kabi· mamile canlı gibidirler; fakat 
çıkacağımı düşünüyorum. Pa· liyetini bahşeden Billi Lamod hakikatte canlandırılmış resim-
ram yok vallahi! adlı bir adamdır. ferden ibarettirler. Filim ma· 

Diyenler ve para almayınca Bu Billi Lamod aslen Ame- kineden geçmedikçe, mikiler 
oyuna girmiyenler, başka ku- rikalıdır; fakat bu cevap kari- . de cansız kalan mahluklardır! 
lüb oyuncularının aşırılması lerimizi her halde tatmin ede- Şu halde bir sual akla ge· 
(esbabının istikmalini ariz ve edemez! Meşhur Miki Mavzu liyor: 
amik) düşünenler.. canlandıran, ona ses, şuur Bu cansız resimlerle canlı 

Son Posta - Talat paşanın veren san'atkardır. Bundan gibi sahneler yaratan filmler 
son günleri! başka Mikinin hayat arkadaşı nasıl alınıyor? Cidden harika! 

- Ne bitmek, tükenmek Minniye de ayni ruh ve kabi- Beyaz sahnede tabii bir hare-
bilmezmiş o günleri. Merhum, liyeti vermiştir. ket için en az 15-16 resim 
mezardan kalksa da gelse: Mike. lngilizlerin Mihail is- lazımdır. Hareketi canlandırır-

ken sesi de canlandırmak zor· - Yahu, benim son gün- minin mubaffetidir. Mavz ise, 
lerim neler de nelermiş de lngilizcede fındık sıçanı de- luğu vardır. Bunun için, bir 

mektir. Şu halde Miki Mavz Miki Mavz filimi, diğer tabii 
ben farkında değilmişim.. filmlerden çok güçtür, Miki, 

D b "fındık sıçanı Mihail. demek 
eyi şaşıracaktır emin oll filimlerinin ruhu, şimdi Pariste 

oluyor. 
Son Posta - Öpüşen ba- misafir bulunan Amerikalı Bil· 

lıklar. Minni de Minanın başka li Lamoddur. Öyle sanılıyor ki 
türlü okunmasından ibaret bir b d ·· 1·· M"k" f ı· 1 - Eğer bunlardan biri er· u a am o urse, ı ı i ım eri 

kek, biri dişi ise kelime yan- isimdir, fakat bu izahatla da de kıymetini kaybedecektir. 
!ıştır. Öpüşen değil, biribirini Miki Mavzı anlamak mümkün Söylendiğine göre Billi, 
ısıran balıklar, demek lazım. değildir, bazı izahata daha Mikisini yapmak için sekiz se-
Maamafih balıklar öpüştükten ihtiyaç vardır: neden fazla çalışmıştır. 

sonra, yarın öbür gün develerin 1 • ı • k b • • • • h • 
Çarliston oynamaıannı, eşek- ngı iZ a ınesı mu ım 
::~~~::: :::·~~:i:~:·:t bir toplantl yapacak 
kaba ile gülmelerini bekliye- -----
biliriz. Akdenizde başlıyan denizaltı gemilerinin 

Tanda Felek - Ben bir taarruzu ve ıon Şanghay hadiselerini 
harikayım.. k .k J • l . 

- Aman Felek, böyle söy- tet l euecef ı BÖ Y enıyor 
leme; senin sporcu muarızların Londra, 24 (Radyo) - in· ] vekil B. Çemberlaynın bir iki 
çoktur; yazının altını okuma· giltere Başvekili B. Çember- gün kalmak üzere Londraya 
dan Şeyhin kerameti kendin· layn, lskoçyadaki sayıiyesinden avdeti umumi siyasi vaziyetin 
den menkul! Londraya dönmüştür. Bu mü- fena inkişaflarını gösteren bir 

Deyiverirler. nasebetle, lngiliz kabinesi, ya- delil gibi telakki olunmamalı-
Tan - lzmirde bazı kızla· rın (bugün) toplanacak ve dır. 

rın erkekleri kaçırdıkları söy- Şanghayda vukubulan hadise· B. Çemberlaynın bu avde· 

1 · ler etrafında tetkikatta buluna- tinin sebebi kralın misafiri 
enıyor .. 

- inanma azizim, ispatı çok caktır. olarak Balmoral şatosuna gir· 
kolay: Kabine, bundan başka, Ulus- meden evel dahili ve harici 

Senin muhabir bile kaçırıl- lar Sosyetesinin önümüzdeki vaziyet hakkında malumattar 
madı, ben bildim bileli yerin· toplantısında lngiltereyi tem- olmak arzusudur. 
de oturub duruyor. silen hazır bulunacak olan B. B. Çemberlaynın Londrada 

Fuar gazetesi _ Şimdiye Edene talimat verecek ve Ak- kalacağı bu ~ki gün esnasında 
kadar fuar için gönderilen denizde, meçhul denizaltı ge· hiçbir kabine toplantısı yapıl· 
Tango güftelerinin sayısı bine milerinin son taarruzlarile de mıyacaktır. Nazırlar arasında 
yaklaştı. alakadar olacaktır. yalnız B. Eden ve Lord Ha· 

_ Sen sayıya bakma ar- Londra, 24 (A.A.) - Siyasi lifaks bu haftanın ortalarına 
kadaş, içinde bir tanesi olsun, tebarüz ettirildiğine göre Baş- doğru Londraya döneceklerdir. 

maksada yaklaştı mı acaba? • llllllllllllllllllllllllllllıa. Doktor .. rlllllllllllllllllllllllllllllll 
== 

--- Çimdik == A. Kemal Tonay §_=_-
veni ne9riyat: =:: Bakteriyolog "" bulaşıcı, salgın: hastalıkları =: 

Yeni Adam = Birinci Sınıf Mutahassısı § 
190 ıncı sayısı çıktı. içinde ~ (Verem ve saire) § 

lsmail Hakkının Hulisalar kü- ~ Baamabane utuyoou karpııodaki Dibek sokak baıında 30 uyıb § 
tüphanesi, Benim terbiye düs
turum, Hıyatım, H. Avninin 
Yerli mallar sergisi, H. Bozo· 
kun Çin-Japon, Dr. lzzeddinin 
akıl hastalıklan adlı yazılan, 
Esad Kamilin Rüzgar Ali adlı 
hikayesi, Sovyetlerde sıhhat 
işleri, Çocukta dil adlı tercü
meler, iç ve dış sosyete, kül
tür, kısa tetkik ve tenkitler 
sayfalan vardır. Tavsiye ede-
riz. 

5 eT Te muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam eaat 6 ya § 
:= kadar haetalannı kabul eder § 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilltn Telef on: 4151 11111111• 

Sağır, Dilsiz ve Körler mü-
essesi müdürlüğünden: 

Okur yazar askerliğini yapmış bir bahçevanla ütü, dikiş ve 
ev idaresinden anlar okur yazar bir bayana ihtiyaç vardır. 
Bahçevan ücreti ayda 3000 kuruş çamaşırcı ücreti ayda 3500 
kuruştur. Orta ve oda hizmeti ücreti ayda 2000 kuruştur. 

Karşıyaka Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi müdürlüğüne 
müracaatları. 24 25 2928 
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-!Japon donanması Çin li-
1 manlarını ışgal ediyor 

- Başı 3 ncü sahifede - tosf a İsiankisko KalR"annın 30 

Kızın gözleri yerinden fırladı, ünkü 
Doğanı tanımıştı. Doğan gülüyordu 

- Uzakşarktaki vaziyet A· kilometre cenubi şarkisinde 
merikan tebaasının ve menfa- tahşid edilmiş olan Çin kuv

atlarının himayesi meselesinin 
çerçevesını çoktan aşmıştır. 

Hüku .. et inandığı sulh sıya· 

setini müessir kılmakla ıneş· 

guldür. 

kuvvetlerini bombardıman ede-
rek bunlara mühim zayiat ver· 
dirmişlerdir. 

tayyaresi Şanghay üzerinden 
uçmuş fakat topçu kuvvetleri 
tarafından tardedilmiştir, 

Pekin, 24 (A.A.) - Sed· 
diçin hattı üzerindeki Kalga· 
netin işgalini müteakıb Kouz· 
tong ordusuna mensub Japon 
kuvvetleri ilerlemeğe başlu· 
mışlaı d1r. Japon tayyareleri 
Pekin-Kalgan istikametinden 
uçmuşlardır. 

Asabı okadar bozuktu ki, 
onu herhangi bir haptan, bir 
bir şuruptan ziyade mükem· 
mel bir uyku yatıştırabilirdi. 

Hizmetçisini çağ1rdı: 
- Beni rahatsız etmeyin, 

uyuyacağım. 

* "'* Doğan, biraz sonra kapağı 
açtı ve bir hamlede bahçenin 
• ;ine daldı, demin hizmetçi 
kızın dokunduğu yere elini 
uzattı. Knpı derhal açıldı ve 
Doğan hiç tereddüt etmeden 
daldı. Kapı yine kapanmıştı. 

Durdu, etrafım dinledi; önün· 
de bir kapı daha vardı. Anah · 
tar deliğine gözünü dayayınca 
bir kiler olduğunu anladı. 
Güzel hizmetçi kız da hafifçe . 
bir şarkı söyliyerek ~yayı dü· 

zeltiyordu. 
Doğan kapıyı bir göz ka· 

payl paçma içinde açtı 
ve birdenbire odanın tam or· 
tasına sıçradl. Hizmetçi kız 
bağıracak oldu, fakat Doğan, 
onu yakalamış ve ağzını tıka
mıştı. Kızın gözleri dehşetle 
yerinden fırlamıştı, Doğanı ta· 
mmıştı, Doğan gülüyordu: 

- Şüphesiz tanıdın. Şu bir 
gecelik aş1kın .. Beni fare gibi 
delikte ölecek sandın, amma, 
aldandın. İşte bak, yine sapa 
sağlllm karşmda duruyorum .. 
Ne o, neye titriyorsun? Kork
ma canım, ben fena bir genç 
değilim. Yalnız sana şunu söy· 
liyeyim ki, sana hiç. bir fenalık 
yapmamış, merdliğini, asale
tini tecrübe etmediğin bir in· 
sanı, bir genci, şu saray ka
dınları gibi feci bir şekilde 
öldürmek doğru değildir. Sen 
ıSarayh değilsin ki alçak ve 

hain olacaksın ... 
Bak, şimdi ağzını açacağım. 

işte sana bir tecrübe daha!. 
Ve elini çekti. Kıza yak· 

laştı, dikkatle baktı. Bu hiz· 
metçi kız, hakikaten çok cana 
yalan, hem de saf we masum 
görünen bir kızdı: 

- Bu güzel çehre ile, uu 
hAkı,şlarla, bu küçücük ellerle 

;sen 11asıl yaptın bu işi? Yazık 
değil mi, Allabtan lco kınıyor· 
musun yavrum?. Kaldı ki kol· 
lanmda geçirdiğin tatlı daki
kalar var.. Vicdanın titreme· 
di mi?. 

Kız, birdenbire ağlamağa 

.haşlamıştı: 
- Ben yapmadım.. Aça· 

caktım amma, korktum. Pren· 
sesten korktum. Onun namu· 
sunu kurtarmak için bunu iş
ledim. 

- Haydi, ağlama!. Şunu 
bil ki, ben dünyanın en iyi, 
en ahlaklı genciyim. Gülüyor-

sun değil mi, tuhaf şey .. Ağ· 
lamakla gülmek ikisi birden· 
bire sana ne kadar da yakışı
yor! Beni hırsız zannetme sa
kın! Bak, şu parmaklarımdaki 
yüzüklere bak, senin Prense
sinin var mı bu nesnelerden? 

Kız gayri ihtiyari Doğanın 

ellerini tutmuş, yüzüklere ba
kıyordu. Sonra başını kaldırdı, 
Doğanın yüzüne baktı. Gözle· 
rini, çehresini, dudaklarını, 
ince bıyıklarını, omuzuna dö· 
killen saçlaunı tedkik etti. 

- Fakat siz kimsiniz? 

- Ben!.. Beni... İşte kuzum, 
bunu sorma, çünkü cevab ve· 
rcmiyeceğim. Uzaklardan ge· 
len bir şövalye.. Y nlnız, yüzü
me bak, fena insanlara benzi· 
yor muyum hiç? 

Kız güldü. Doğan da onun 
gülüşüne baktı: 

- Bu ne kadar güzel gü· 
lüş böyle .. Hay allah müstaha· 
kını vermesin yaramaz. Sen· 
den bir ricada bulunsam, ka
bul eder misin? 

- Buyurun! 
- Evvela şu dudaklarını 

ver, sonra da 
cek bir şey .. 

bir parça yıye· 

Genç kız, gözlerini kıstı, 
dudaklarını uzattı ve. Doğanın 
kolları arasına .atıldı. Uzun, 
bir kucaklama içinde o buse· 
lere mukabele etti. 

- Bf"ni affedın -dedi- ben 
de fena bir kız değilim. 
Doğan onu tekrar öptü: 
- Affettim, affettim. Ev· 

vela niyetim bozuktu, intika· 
mımı alacaktım anının, seni 
daha yakından görünce, vaz
geçtim .. 

Genç kız, Doğanın kolları 

arasından sıyrıldı. Çocukça 
bir heyecan ve ürperme için· 

deydi, şaşkın şaşkın dolaplara 
şişelere, etrafa bakıyordu: 

- Evet, ben sebeb oldum. 
Siz.i ben aç bıraktım. Allahım 
beni sen nasıl affedeceksin? 

Evvela bir şişe şarap in· 
dirdi. Sonra bir jambon, bir 

parça daha soguş, biraz ıyı 

peynir çıkardı. 
- Haydi, çabuk! 
Doğanın, davete aldırış et· 

tiği yoktu. O zaten yemeğe 

bile başlamıştı. Genç kızın 
gözlerinde emsalsiz bir hara
ret ve sevgi yanıyordu. Piş-
manlığının samimi olduğuna 

hiç şüphe edilemezdi. 
Birdenbire doğruldu: 
- Dur, başka şaraptan 

getireyim.. Prensesin şarabın· 
dan!. 

Bu odanın üç kapısı vardı. 
Birisine doğru yürüdü. Doğan 
seslendi: 

- Sana itimad ediyorum. 
fakat bana bir oyun daha 
oynayacak olursan, sana ha· 
ber vereyim ki, bu saray, be· 
nim adamlarım tarafından ba· 
sılacak ve yakılacaktır. Ve 
herşey, Dokaya haber verile· 
cektir. Prensesin bütün kirli 
çamaşırları meydana çıkarıla· 
caktır. 

Genç kız, bu sözlerin kar
şısında yaralanmış, incinmiş 

gibi durdu: 
- Haklısınız·dedi·şiipheniz

de hakkınız var, çünkü ben 
size fenalık etmiştim. Maama
fib isterseniz gitmiyeyim. Haz

reti lsa namına yemin ederim, 

uzaklarda kalan biçare anne· 
min namına yemin ederim, 
bundan sonra benden yalnız 
muhabbet, yalnız doğruluk 

göreceksiniz. 
- Sonu Var -

~~~-~=====================-~~ 

Gayri menkul em
vali işletme türk li-
mited şirketinden 

Şirket sermayesının 140 bin lirdan 40 bin liraya tenkisi 
hakkındaki heyeti umumiyece mültehaz karar, lzmir sicili ti· 
caret memurluğunca sicili ticaretin 2057 numarasına kayt ve 
tescil ve 13 Ağustos 1937 cuma günü intişar eden ANADOL.U 
gazetesile de ılan edilmişti. 

Ticaret kanununun 396 ıncı maddesi mucibince işbu karar
dan malumat husulile esbabı matlubun alacaklarını kayıt 
ettirmek üzere şirkete müracaatları lüzumu ilan olunur. 

25 28 31 

il daimi encümenin<len: 
(3109) lira 72 kuruşluk açın tutarı Asansör okulunun ik· 

mali inşaatı on beş gün müddetle açık eksiltmeğe konuldu· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları 
teminat ve müteahhitlik bclgesile birlikte 9 Eylul 937 per
şembe günü saat 11 de il daimi encümenine başvurmaları. 2944 

Devlet demiryollarından: --
Aısancak Şehitler Yadigar sokağında 11 kapu ve 50 harita 

numaralı eski helva fabrikacı denilen depo 6 9/937 Pazartesi 
günü saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda 
açık artırma ile kiraya verilecektir. Bu deponun muhammen 
üç senelik kira bedeli 432 liradır. lstek1ilerin ~o 7,5 muvakkat 
teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii 
kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakilte komisyona müracat etmeleri Jazımdır. Şartnameler ko· 
misyondan parasız aiınır. 25 29 2953 

-- Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon,,·: 3956 

Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Şanghay, 23 (A.A.) - Roy-
ter Ajansından: 

Beynelmilel mıntakada bir 
obüs isabetile 4 ecnebi öl
müştür. Nevyork Times gaze· 
tesinin muhabiri B. BilJingham 
yaralanmıstı~. 

Tiyençin, 23 (A.A.} - Res
mi Japon mehafili Tsingtao 
da vaziyetteki gerginliğin art· 
ması üzerine bütün Japon 
mağaza ve dükkanlarının ka
panmış ol Juğu bildirilmekte· 
dir. 8000 Japon kadın ve 
çocuğunun şehirden çıkarıl
ması ışı bugün bilecektir. 
Mütekıben bu şehirde bulu· 
nan ve 12,000 kişiden ibaret 
olan erkek Japon halkının 
tahliyesine başlanacaktır. 

T c•kyo, 23 (A.A.) -Tebliğ: 
22 Ağustos günü Şanghay· 

da 61, 52, 15, 19 ~e 63üncü 
Çin fırkaları Şapei ve civa
rında ehemmiyetleri nisbi ve 
mahalli olan bir kaç taarruza 
teşebbüs etmişlerse de Japon 

kıtaları bu taarruzlara mukabe· 

le ve Hongkov mahallesini 
temizlemişlerdir. 

22 Ağustosta saat beşde 
Şanghayın üzerinden uçan ve 
tarassutta buluanan bir Japon 
deniz tayyaresi iki Çin tayya
resinin geldiğini görerek on· 
larla mücedeleye başlamıştır. 

Deniz tayyarsi evvela Çin 
tayyarelerinden birini düşür
müş sonra mitralyölerindeki 
bütün fişenkleri sarfettiği için 

ikinci tayyareye hücum ede· 
rek yüzme tertibatile çarçabuk 
onu da yere düşürdükten son· 
.ra hateket üssüne avdet et· 
miştir, 

Ayni gün saat 15 de üç 
Japon tayyaresi Şanghayın 20 
kilometre şimalinde kain Pa
osanın üzerinde ve Yangtse 
ilk Vangpeonun Mansah cihe· 
tinde 9 Çin tayyaresi göre· 
rek onlarla muharebeye tu
tuşmuşlardır. Bu muharebede 

beş Çin tayyaresi düşmüştür. 
Japon tayyareleri hasara uğ
ramadan dönmüşlerdir. 

Şimali Çinde 20 Ağustos 
geces!yle 21 Ağustos gününde 
Chahardan Mançukoya girmiş 
olan 3000 kişilik bir Çin kuv· 
ve ti Kuangtung-Mançukodaki 
Japon ordusu tarafından geri 
püskürtülmüştür. 

Japon ordusu Chaharın ce· 
nubi şarkisinde Çin seddi 
uzenluğundaki mevzileri işgal 
etmiştir. · 

Nankin civarında Japon or
duları Çinlilerin taarruzunu 
tardetmekte ve Chaharla Ho· 
pei arasında bulunan Çin sed· 
dine doğru arazinin arizah 
olması yüzünden betaatle ıiler· 
!emektedir. 

20 Ağustosta Pekinin cenubi 
şarkisindeki dağlık mıntakada 

üç Çin fırkasının yaptığı taar· 
ruz 21 ve 22 Ağustosta Ja· 
kon kıt'aları tarafından tarde
dilmiş ve Çinliler Liangsing 
ve bu nehrin garbına doğru 
ric'at etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Japon tayyareleri 22 Ağus-

Tokyo, 24 (A.A.) - Bor· 
sada dün yeniden fiatler nıah· 
süs derecede alçalmıştır. Bu 
hal iki milyar harb tahsisatı 
istenilmiş olması dolayısile 
bunun fena aksülfımeller tev· 
lit etmesi ve şirketlerdeki ihti
yat akçasının hükumetin mec· 
huri istikrazlarma sarfedilmesı 
korkusundan ileri geldiği zan· 
ncdilmektedir. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Sen· 
tr.al Neva Çin Ajansının bil· 
dirdiğinc göre, Çinliler Tien
çin istikametinde taarruza ge· 
çcrek dün Yabglinghingi iş· 
gal etmişlerdir. Burası Tien· 
çin-Pukao şimendifer hattının 
ilk istasyonudur. 

Mücadele .şiddetle devam 
etmektedir. Çin tayyareleri 
bu gece Vusang açıklarında 
demirliyen Japon harp gemi· 
lerini bombardıman etıni ler
dir. Haber verildiğine göre, 
17 Ağustosta Japon tayyare· 
leri Yangtse nehrinin memba· 
ında ve şimal sahilinde kain 
Nautung Caoda bir Ameri· 
kan müessesesi olan Ehristians 
Bospitalsi bombardıman et
mişlerdir. Fakat kimseye bir 
şey olmamıştır. 

Bir Japon membamdan bil· 
dirildiğine göre, Çinliler Nan
taonun karşısında Japonlara 
aid bir nehir nakliyat kum
panyasının hangarlarını bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Nan· 
keoudan gelen haberlere gö· 
re, Japon kıtaatı bu sabah 
saat 6 da Choyouni yani Nan

keounin geçid noktasını işgal 
etmişlerdir. Japonlar burayı 
işgal etmeden evel dün bu 
geçidi muhafaza eden istih
kamları zaptetmişlerdir. Har· 
biye Nezaretinin bir tebliği 
bu haberi teyid etmektedir. 

Nankeoudan alınmış olan 
bir telsizde Çin kıtaatmın Kal· 
gamla Ohoyan Kouan arasında 
Japon kuvvetleri tarafından 
tamamile ihata edilmiş olduk· 
ları bildirilmektedir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Şang· 
haydan gelen haberlere na· 

zaran, gece Şanghayda sükün 
içinde geçmiştir. Soat l,30a 
doğru Çinlilerin bombardıman 

Kalgan hattı istasyonların· 
dan Gbacheng ve Skangteho· 
uangı bombardıman etmişler· 
dir. 

Bu manevra neticesinde 
Nankeou mıntakasında ve bü
tün bu mıntakayı kateden de· 
miryoJu boyunca tabaşşud et· 
miş olan Çinlilerin arkaları 
çevri imiştir. 

AUiangehisiang mıntakasın· 
daki muharebe tedrici surette 
Japonların lehine olmak üzere 
inkişaf etmektedir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Tsin· 
taodaki mahalli Çin ve Japoıt 
makamları aradaki gerginliğiıı 
izalesi ve 14 Ağustos hadise· 
sinin sulhan tesviyesi için ça· 
lışmaktadırlar. . 

Şanghay, 24 (A.A.) - Esk1 

Fcrmos başkumandanı General 

İvene Matsus Şanghaydaki 
Japon kuvvetleri başkuınaıı

danlığın:ı.. tay!!:~ 

Kücük kumar.baz/ar 
' Kahvehanede bıçak 
bıçağa geldiler . 

Balıkesir (Hususi muhabi!r 
mizden) - Bürhaniyeye b•!>; 
Şar köyünde öteygün saat 2 
sıralarında köy kahvesinde 
üç genç arasında kavga çı~· 
mıştır. Bu kavgada bunlardan 
biri ağır surette yaralanmıştır· 

Hadise şöyle olmuştur: 
Şar köyünden Ahmet çs· 

vuş oğlu on beş yaşlarında 
Ali, Salih oğlu 17 yaşlarınd; 
İsmail ve Mustafa oğlu 1. 
yaşlarında Çelebi kahvede bı~ 
masaya oturmuşlar ve kik1 

oynamağa başlam1şlardır · .. d· 
Oyun e-snasında bir 111&1 

ı·· det sonra her nedense ara ~ 
rında çıkan anJaşamanıaılı 

b'' çok geçmeden bir kavga et 
lini almıştır. Nihayet AblP 

1 
Çavuş oğlu Ali tabanca~ırıe 
çekerek Mustafa oğlu ÇelebıY 
ateş etmiştir. . . 

Çıkan kurşunlar ÇelebıY1 
iki ayağından ağır ve tebli~e" 
li surette yaralamıştır, b 

Suçlu yakalanmıştır. Yat' 
da tedavi altında alınmıştır· 

Teyzesini boğan ...ı 
katil yakalan" 

Z . . . J b. ...ı.ll 
ıya ısmınae rr canavar, parasına taı,. 

ederek teyzesi Esmayı öldürdü h~ 
Bandırma, (Hususi)' - Ban· Esma; Susıgırlıkta ~ iı> 

dırmanın Ereğli köyü sınırı köyünde oturan kız kardefrı tı 
içindeki Göl deresinde bir oğlu Ab~ülg.afur. oğ.lu _ZiYV~~ 
Söğüt ağaçına dayanmış, bo- yanına mısafir gıtmıştı. 
ğazı, ayakları ve elleri iple t~yzesi Esma~a~ vakti~: 11"" 
sımsıkı sarılmış ayaklarına lıra kadar odunç bı 

' 1 B f ı<adırıı taş bağlanmış mavi entarili ve a mıştı. u se er, ar 
.. d" d .. ' b' f .1A üzerinde daha epeyce P 

vucu un e orme ır anı a ve b I d .. 'd d 0 Zi'f' 
1. d ·· "k b l b' k u un uğunu umı e e .. u e ın e yuzu u unan ır a- E k d E ·ı· köyun 

sına a ını rgı ı J 
dın cesedi bulunmuştur. k fi lt k .. e ka" 

Müddeiumumilik tarafından v~t~. ar~ 1 mkev dl~nsini 0 rad 
go urmuş ve en ı 

yapılan seri tahkikata göre, iple boğarak ayaklarına 
cesed, lstanbulda Edirne kapıda t ştır· bağlamış ve dereye a oıı b 
Gümüş mevkiinde Sarmaşık Zabıta, hayrete şayan te 
sokağında 35 sayılı evde otu- sürat ve meharetle suçu 

Abd ıl h k E b. . z· yakalı'/ ran u a ızı sına ıt etmış ve ıyayı "' 
adında zengınce bir kadına Tak adaletin pençesine te 
aittir. eylemiştir. 
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T. C. Ziraat 
!\razi Satışı 

Baııkası lzmir Şubesinden: 2951 

Senet 
No. 
41 
75 

Borçlunun 
adı ve sanı 

Abdi O. Abdi 
Haşim kızı ve Mehmet karısı Eda 

102 Bekir çelebi oğullarından Emin oğlu 
Halil İbrahim 

151 

171 

275 
372 

377 

378 

Mustafa Cemal karısı ve Hasan kızı 
Fatma ve oğlu Mehmet Necati 
Mehmet oğlu Ahmet ve oğlları Hasan 
Kadri ve Hüseyin Fevzi 
lbrahim oğlu Bilal 
Halil oğlu (Molla) Halil, Koğacı Os
man oğlu Halil, Cemal O. lsmail 
Kürt Hasan O. İbrahim çavuş, 
Durmuş O. Süleyman, Süley-
man O. Ahmet. 

Noralı Zabtiye müluzimi (Hncı) 
Abmet kerimesi Mihriban 
Çiftçi' Ahın et Hamdi 

Köyü 
Cumaovası 

Torbalı 

.. 
Çiğli 

" 

" .. 
Kıuşıy:.ıkn 

.. 
lşıklnı 

Şemiklrr 

Bnlçovn 
Bulgurca 

" 
" ,, 
,, 

Bozyakft 

Kmlçullu 

" 
1388 imam oğullnrındnn (Hafız) Ali 

oğlu (Hafız) Ali 
Doğanrıl11r (Tu~halı) 

394 İmam oğullarından Mustafa 
kızı Fatma 

" .. 

Dağancılar (Torbalı) 

Tapuda yazılı 
Mevkii Nevi 
Sarı çay Bağ 

Triyanda kabakulak Tarla 
,, il 

Maltepe 

" 
ti 

Demiryolalt ı 
llır.alaaltı 

,, 

,, 
,, 

Bağ 
Taıla 

" 

,, 

Miktan (dekar) 
26,651 

119,470 
. 119,470 

51,924 
17,737 
10,33& 
11,028 
21,129 
9,6tı6 

Karaherıt Tada ve 
16 zeytin a. 8,271 

Ahırkuyu 

Ilıcalaaltı 

Kızıldamlar 

Kelerköy 

" Pilavtcpe 
,, 

Kelerköy 

" ., 
Pilavtepe 

,, 
Zincirlikuyıı 

Tarb 

Zeytinlik 
Mer'a 
Tarla 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
Tarla V('. 

kule 
Buca yolu üzerin· Tarla 
de Kızılçullu 
Manastır 

,, 
Köy civan 
Karalı bağlar 

Karagü:ıcl 
Manast1r 

" 
Kızılcayer (Mer· 
sinlipınar) 

.. 
" ,, 
,, 
Bağ 

,, 
,, 

Tarla 

8,271 

7,352 
919,000 
919,000 
919,000 
919,000 
827,000 
919,000 
919,000 
919,000 
873,000 
919,000 

18,380 

17,231 
2,297 
4,59.S 
1,838 
4,135 

11,028 
12,406 
5,054 

14,704 
18,380 

(768 hiuede 696 hissesi) 

" 
,, ,, ,, 

" 
,, ,. " 

" " 
,, il 

" 
,, 

" 
,, 

" 
,, ,, ,, 

,, 
" 

,, 
" 

ti " 
,, 

" 
" il " 

,. 

" 
,. ,. ,, 

(30 aa·aç zeytini muhtevi) 

(25 ağaç zeytini muhtevi) 

,, 18,380 
:tt ,, " 

,, ,, Bayram deresi ,, 13, 785 .. 

B k borçlarını ödemiyen yukarda adları yazılı müstahsillerin hizalarında gösterilen malları. 3202 No. lı kanun hu· 
an amıza . .. .. 15 d B k b" d 

kümleri dahilinde açık arttırmaya konulmuştur. ilk ihale 11 - Birinciteşrin • 937 pazartesı gunu sa~.t . e a~ amız ınasın a 
yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapatmadığı takdirde artırma . muddetı 15 gun uzatıl~caktır. 
Artırma şartnameleri Bankamız kapısı methalinde asılıdır. Başka ipotek sahibi alacaklılar~.a . dığe~ alacak~~lar!n. bu gayrı men· 
kuller üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara (dair olan iddialarını, evrakı musbıtelenle 20 gun ıçınde Bankamıza 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin pa~=sından hari.;. kalacaklardır. 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 2812 

Kilosunun Muvakkat 
Cinsi Miktarı muh. bedeli Y eklin tutarı teminat Münakasası Saat 

Kuruş Lira Lira 
Nohut 2100 Ki. 12 2520 189 3/Eylul/937 Cuma 11 

29000 " 13 3770 283 " ,, " 16 
36000 ,, 13 4680 351 " .. .. 17 

K. Fasulye 
Bulgur 

Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı için yukarıda yazılı ı-

2 
3 

4-

üç kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle · ve açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri bedelsiz olarak her gün Manisada tümen satın komisyonunda görülebilir. 
Münakasaları Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Münakasa tarihleri, günleri ve saatleri ile kilolarının muhammen bedelleri yekun tu· 

tarları ve muvakkat teminatları yakarıdaki cedvelde gösterilmiştir. 
istekliler ticaret odasında mukayyet olduklanna dair vesika gösterec<"kler ve muvak
kat teminatlarile birlikte belli gün ve saatlerde komisyona müracaatları. 13-18·24-29 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: (2947) 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Saat 

Olivier ve 
Şürekisı 

Limited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus

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 

SaJfa T 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. reisliğinden: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 36,5 kuruş olan 200 

bin ila 250 bin metre minder kılıfı bez ile bir kilo· 
suna tahmin edilen fiatı 160 kuruş olan 30 bin ila 40 
bin beşyüı: pamuk çorap ipliği kapalı zarfla ayrı ayrı 
alınacaktır. 

2 Minder kılıflık bezin şartnamesini 436 ve ipliğin şart
namesini 324 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 Minder kıltflık bezin ilk teminatı 5812,S lirn ve ipH
iiu ilk teminatı 4490 liradır . 
Minder ktltflık l>ezin ihalesi 10/9/ 937 cuma günü s at 
on birde ve ipliğin ihalesi 1019/937 curuu günü saat 
15 tedir. 

5 Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından en 
aı: bir 5aat Pvvel M. M. V. Satın alma komisyonuna 
vermeleri. 25 31 5 8 2957 

İzmir Mst. Mv. sa. al. ko. reisliğinden: 
1 - İzmir Müstahaem mevki merkez kıtaatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve 23/8/937 pazar
tesi günü saat 17 de ihalesi yapılacak olan (788) ton 
linyit maden kömürüne istekli çıkmadığmdan 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay içinde 
intac edilmek üzere pazarlığa dökülmüş ihalesi 
11/9/937 cumartesi günü saat 11 de kışlada satın 

2 
3 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli (7880) lira muvakkat teminatı 491 
liradır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde:· 

\erinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 
mektuplariyJe birlikte ihale saatinde satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. 25 31 5 10 2956 

fzmir Mst. Mv. Sat. AL Ko. Reisliğinden: 
5 -- Birinci teşrin 937 salı günü saat 15 de ihale edileceği 

ilan edilen iki adet perçini çivisi makinesinir. şimdilik satın 
alınmasından vazgecilmiştir. 2955 

1 

2 

fzmir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede bulunan 9/8/937 pazartesi 
günü saat 16.30 da ihalesi yapılacak olan 360 ton 
kuru otun Ankara Levazım amirliği satın alma ko· 
misyonundan ilan edildiğine dair telgraf gelmediğin
d !n ihalesi 2818/937 cumartesi günü saat 11 re bı-

2 
rakılmıştır. 

Muhammen tutarı 15300 lira olup muvakkat teminatı 
1147 lira 50 kuruştur. 

3 İsteklilerin Ticret odasında kayıtlı bnlnumaları şarttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuz 
ve teklif mektuplarile ihale saatından en az bir saat 
evvel kışlada Mst. Mv. satın alma kömisyonuna mü· 
racaatları. 11 15 20 25 2782 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
Deniz komutanlığı ihtiyacı için (52000) kilo ekmek ka
palı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 
ihalesi 31/8/937 Salı günü saat 16 da kışlada satın 
alma kom syonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli (5980) lira olup teminatı (448) lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyonda gö
rebilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı 
bulunmaları lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunnn 2 ve 3 cu 
maddelerinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya 

Kilo Tutan Teminatı 
L. L. 

Münakasa Tarih Gün 
Şekli için yük alacaktır. banka mektubu ile beraber ihale saatinden an az bir 

saat evvel kışlada satın alma komisyonuna tekhfname" LGERIAN ,, vapuru 15 
U 20 000 T. 2400 180 p l k 27 /8/37 lO lerini vermiş bulunmalar. (2838) n , ıre azar 1 cuma ağustosta gelip LONDRA ve 
Un 20,000 Gaziemir 2400 180 Pazarlık 2718/37 cuma 10,30 15 20 25 29 

HULL için yük alacaktır. 
1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı unlar pazarlık suretile satın alınacaktır. fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
2 - Pazarlıkları hizalarmda yazılı saatlerde olmak üzere 27 /8/ 937 cuma günü yapı- 1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 30 kuruş olan 

lacaktır. r (495800) dörtyüz doksan beşbin sekiz yüz metre haki 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. Dr. Demı·r Alı• astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiati 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonna gelmeleri. 24,5 kuruş olan 120 bin ila (167000) metre çama-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıı~~~~ ~çı ~~ ~rlık bez a~ı ayrı kapalı zarfta alınacaktı~ 

1 • • k " ••d•• ı•• "'••nde Z · Cilt ve Tenasül hastahk- 2 Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezin 
zmır IS an mu Ur ugu D: ayı şartnamesini 255 kuruşa almak ve örneklerini görmek K d Kızım Muzehherin Necati ları ve elektrik tedavisi 1 lzmir vilayetinin Torbalı, Kamalpaşa, Menemen, uşa ası, Bey ilk okulundan aldığı İzmir. Birinci beyler sokağı istiyenlerin her gün komisyona ge meri. 

F'oça, Bargam&, Çeşme, Dıkili kazalarmda yerleştirilmiş olan 15/8/937 Ta. ve l 13/43084 Elhamra Sineması arkasında 3 Astarlık bezin ilk teminatı 8687 lira ve çamaşırlık 
f 1 k bezin ilk teminatı 3068 lira 63 kuruştur. ıöçmenler için kerestesi iskan dairesi tara ından verime ve No.luşahadetname kaybolmuş· Tdefon : 3479 

t Y l d k. 4 - Astarlık bezin ihalesi 1 191 937 perşemre günü saat ~nahtar teslimi suretile inşa edilecek 826 adet tek köy tipi ur. enisi a acağm an es ı-
~ · · h .. k k 11 de ve çamaşırlık bezin ihalesi 1 191 937 perşembe 
94adet çift köy tipi 45 adet şehir tipi kirgir evler münakasa- sının u mü yo tur. / , 

Hüsamettin Bildik ' ' günü saat 15 tedir. 
Ya konulmuş ve 23/8/937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi Kitapçı H üseyin 5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
«lıulcarrer bulunmuş ise de taliplerin evsaf ve şeraiti kanuniyeyi ı•nÖz Hekimi Avni 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
'h.iz bulunduğuna dair vesaik ibraz edemediklerinden 24/8/ ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatınd.ıın en az 
9 Her lisandan e•ki kitablar, gn· bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. rs. e vermeleri. 
37 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihalesi takar· Milat Orel zete, mecmua ~e romanlar ahmr 14 20 25 29 

2830 
tür etmiş ve kazalara iştirak edeceklerin şartnamesini ve keş- ve utılır. Sorulacak ıuallere veri· 

!İni görmek üzere hergünive pıazarlığa girişmek üzere Pazar- Adre\:ğ~yl%o~~~an so- Jecek c.-evablar için altı kurDfluk Kültür Lisesi Müdürlüğünden 
~si ve Perşembe günleri zmir skim müdürlüğünde müteşekkil pul konulmuı lazımdır. llariçten K k k / 

ili kb ·ı.- ı l Kabul saatleri: Öğleden evel ıipario kabul olunur. iZ Ve eT e o••g., refmen ere 
J
• 1rn satım komisyonuna teminat ma uz ve vesııu1 ari e bir 
L saat 10 12 '"lllrl d s Ege kitap evi HiaArijnil 

'attf'! müracat etmeleri ilan olunur. 2954 -
0

1S e en onra umara 4·6 (Fuar) münaıcbctile lzmire gelecek kız ve erkek öğretmen· 
25 31 7 14 15,30 • 17 Tele. 3434 1\. K d ı d f d d b ı 

••---------- .. "-----------_) ler ( ültür Lisesi) yatı aire erin en isti a e e e i irler. 



DEUTSCHE LEV ANTE 
LJNIE 

G. M. B. H. HAMBURG 
" ADANA ., vapuru 25 

Ağustosa bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır 

"CAIRO,. motörü 6 Ey
liilde bekleniyor. 12 Eylüle 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"ANKARA,, motörü 21 
Eylülde bekleniyor. 28 Ey
lüle kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yuk alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LJ

NES 
Tbe EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXPRESS" vapuru 2 Ey

liilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

·EXMOUTH,, vapuru 14 
Eylülde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul ede.cektir. 

"EXIRIA" vapuru Eylul 
sonunda bekleniyor. NEV
YORK için yük kabul ede
cektir. 
THE E.APORT STEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMALI 
SEYRi SEFERLERi 

11EXCAMBION.. vapuru 
27 Ağustosta PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 
"E~CHORDA., vapuru 10 

Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,. vapuru 24 
EylUlde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER .. vapuru 8 Bi
rinciteşrinde PlREden BOS· 
TON nNEVYORK i~nh~ 
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanlarına yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 6 Eyliil
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRA TISLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"INCEMORE" vapuru 29 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL limanları için yük aJa
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

11BOSPHORUS,, motörü 
28 Ağustosta bekleniyor. Dl· 
EPPE ve NORVEÇ limanları 
için yük alacaktır. 

"BAALBEK,, motö ü 23 
EY.illide bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li-
manları için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

ANAUOLU 25 Ağwıtoa 937 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsivE! ederler. 

Ôğretm en· 
leri burada 
ders verirler 

~ Izmir P. T. T. müt.lürlüğünden 

ERKEK 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 

l - Orta ve li e sınıf !arına yeoi talebe kaydına bn~lanmıştır. 
2 - 20 ağu tosa kadar kaydını yenilemiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 
3 - Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekaid çocuklarından yüzde 10 kardeo 

çocukların birincisinden tam diğerlerinden yüzde 15 tenzilat yapılır. 
4 - Çocuklarım ııağlam bir Türk terbiyeRi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin her gün 

ııaat 9 dan 12 ye kadar Beyler tıokajtındaki (Kültür li~e i) ne müracaatları. 

Fratelli Sperco izmir inhisarlar başmüdür
Vapur Acentası lüğünden: 

ROY AL NEERLANDAIS Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kalın çul ve 
"RH~~MPANYAfJ Av 4206 kilo iskarta çul ve kanaviçe parçaları pazarlıkla satıla-

" vapuru gus· caktır. 

tosta ANVERS (Doğru) ROT Muhammen fiatları 10 ve 3 kuruş teminatı 90,85 liradır. 

Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo 
sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. mer· 
kezlerine müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü 
yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini aJmıyanlar 

evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu 
müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri Eylül sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanıJsın kullanılmasın beyannamesinin Ağus

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemehal 
lazımdır Ruhsatname vermek İçin eski zamana ait hiçbir para 
istenilmiyecektir. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 2801 

TERDAM, AMSTERDAM ve 1 t kl"I · 27/8/937 .. .. 15 d b .. d .. l .. v .. .. d k. 
AMBURG ı . l . . ..k s e ı erın gunu saat e aşmu ur ugumuz e ı 

H ıman an ıçın yu k · l 1 · 24 25 2920 • • 
alacaktır. omısyona geme erı. ~iMDi ARTI 1( 

Ey~~te~~~~~tA~:~~ı Emlak ve Eytam bankasından: iSTEDİ.K~E'2İMİ 
TERDAM ve HAMBURG Esas Depozito ALABiLiRiM 
limanlarına hareket edecektir. No. Yeri No. su Nev'i T.L. 

"GANYMEDES,, 22 Ey- Eski Yeni 
lülde BURGAS, VARNA ve C. 114 Karşıyaka alaybey 
KôSTENCE limanları için yük naldöken tramvay 
alarak hareket edecektir. caddesi ada 30, 

SVENSKA ORIENT parsel 13. 
LINIEN A. 1134 lzmir birinci ka· 

57 /1 55 Ev ve dükkan 350 

"VIKINGLAND,, motörü rantina tramvay C. 
23 Ağustosta ROTTEROAM, Aada 698, parsel 8 447 taj Ev 650 
HAMBURG ve ISKANDI- İzahatı yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle 
NAVYA limanlarına hareket edecektir. ve C. 114 No.lu gayri menkulün taksitleri % 9.5 faize tabi 

olmak kaydile 27-8-937 cuma günü saat 11 de ihalesi yapıl-
,,GDYNIA,, motörü 2 Ey- k Ik k 1 

liilde ROTTERDAM, HAM· ma üzere pazarı la artırmaya onu muştur. 
BURG ve ISKANDINAVY A istekli olanların hizalarında y2zılı depozitoyu veznemize ya· 
limanlarına hareket edecektir. tırarak artırmaya girmeleri ilan olunur. 13 25 2785 

SERViCE MARITIME Eylulde Mı:\LTA ve MAR- Daha fazla tafsilat için İkin-
ROUMAIN SILYAya hareket edecektir. cı kordonda Tahmil ve Tahliye 

"ALBA JULIA,, vapuru 16 Yolcu ve yük kabul ederler. binası arkasında FRATELLI 
Ağustosta MALTA ve MAR-
SIL y A limaıılarma hareket ilandaki hareket tarihlerile SPERCO vapur acentalığına 
edecektir. navlunlardaki değişikliklerden müracaat edilmesi rica olunur. 

"SUÇEAVA,, vapuru 7 acenta mesuliyet kabul etmez. Telefon: 4142/4221/2663 

HAYR61TIM 
ç.lz111 

• 

rı 

YEili 
MALLAD PAZADLARI 
/. 10 TENZiLAT.LA 
SATIŞ YAPIYOD 

Cumurbaşkanlığı Filormoni1' 
Orkestırası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanlığı Filormonik orkestırasına bağlı, ayni za· 
manda salon orkestırası vazifesini de görmek üzere bir eaı 
heyeti teşkil edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tı.ı· 
tulacaklardır. imtihanda kazananlar çaldığı sazların nevine 
göre ayda 80 · 150 lira ücretle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için 
- Bir Piyanist, bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet te çalabilecek) 
- Bir Ten~r Sakmofon (Bandonion yahut Akordiyon ç1· 

labilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kc)ntrbas (başka bir alet te çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alette çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir alette çalabilecek) 
- alınacaktır. 
isteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle b~ 

likte · imtihan edilmek üzere 6 Eyliilden itibaren 11 Eylül 9; 
cumartesi gününe kadar lstanbulda Galatasaray Lisesine ' 
Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Eylülden 
Eylul pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmo 
Orkestran Şefliğine başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 
1 O -- 13 arasındadır 

15 20 25 1 3 7 10 272212831~ 

:; Küçük HarikiJ!
1 

~ Büyük kolayfı1'• 
: :S Çamura - Çukura - /(aıa9° 
~ karşı sigorta 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR 
Ceb fenerleri 

Türkiye umumi satış hakkı: J~mail Ömer /ş~ 
Galata Haıaççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA patJ· 
y onu karşısında 


