
Yirmi yedinci yll 
No. 7290 

Perşembe 

26 

---- - -

Mil&sta 
Bir yangın sonunda belediye 

binası yanmıştır 
Ağustos 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

r-----------------, 
2 --

-;....,."""'~ ..... istikbalimizin tohum 
a ılmı bulu ordu 

da 

Bugün on beş yıllık bir tarihin huzurunda, o günün ebecli, mub· 
teşem ve ulvf haııralan ile meşbu olarak ayağa kalkıyor, hürmetle 
saf teşkil ediyoruz. Genç ve yeni Türk milletinin beoiğinde, 26 
ağustos tarihi altın yaMızlarla i~lenmiş öyle büyük biı· destandır ki, 
dünya durdukça her 'l'Ork ooo eöyliyecektir. Bu millete nesih olacak 
her eaadet. bu milletin kaydedeceği her tekamül, her yenilik, oradan 
başlıyor. 

]'ürkün büyilk :Ba~buğu, ~6 ağustos sabahı, Türk ordulannı hfi· 
cuma kaldınrken, o kanlı hercü mercin içine, ebediyete dayanan 
Türk istikbalinin tohumunu da otmıotı. O tohum, Türk ıebidinin 
kanı içinde, tanyerinin e rıırlı sükunetini yırtarak inliyen top ses· 
lerini dinliye dinliye tam )erine dü~tii. 

26 agustos, çetin ve kanlı bir harbin mokaddemeai değil, ebedi 
bir yüriiyilşün ilk kalkınmasıdır. Türk a9keri şcfakla beraber ve 
topçunun himaye~inde eip!rlerinden l!ıçrarken, onun manevi hüviyeti 
içinde bir millet te harekete gelmiı ve ietikbale doğru yürüyiişe 

çıkmıou. 

O glln korkunç yılların bütün merareti, Mebmedciğin çarıkla· 
rından rüzgara doğru 68\'rolup gidiyor ve her adım onu, bir kanlı 
bahçenin duvarında ilç buçuk yıl bekliyen yaprı.klarına kan bulat· 
mıı bir güle ula~tırıyordu. 

O gün medeni dünyaya karşı bağrını açıp süngüsünü kaldıran 
Mehmedcik, yanı baııoda yüluclen Büyülı.. Baıbuğun eesi ile, artık 
alnının akı ile besab vermeğe ve alacagıoa, bak.kını dağlar devire 
devire koparmağa azmetmiş bir millet çocuğu olarak ileriye aulmıı, 
tarih de büyük bir dönüm noktasından kıvrılmıştı. 

O giin, onun ayağındaki mukaddı~a tozlu çarık, baıkalarına çok 
heybetli görilnen çelik kapıları çatırdata çatırdata devirmeğe baıla· 
mııtı. Tarihin en heybetli, en deh~etli bir safhaeı halinae başlıyan 

bu akm, bütün diioyanın dik.katini üetüne çekmişti. Çünkü bu akıoı 
en büyiik. asker idare edi} ordu. Yaomıı, yıkılmış, parçalanmış, mah· 
k6m edilmiı, billün lıarb kuvvetleri alınmıo, kendi batındaki padişa· 
hıodan, idareeinden ibıınet görmüş bir vatanda, böyle bir harikanın 
doğması için, inean irad~inin, in an kudret ve zekasının fevkinde, 
yani metafizik: bir harika olmak 14zııodı. Halbuki o harika vardı. 
Bu millet, Mustafa Kaınıil namı altında böyle bir harikayı doğurınuı 
ve batta o harika, onılan evel de kenıli payına imıihanını vermişti. 

26 ağustos işte bu kadar çelin oartlar ahında, bu kadar genio 
ölçnde manalar taşıyarak çıkageldi te urkaeınclao Lir millet kalk11ı· 
nın ve uyanışının bii yük zaferlerini de g••tirdi. 

On beo yıl sonra o günü lıatırlıtrkeo, bütiin lır.yee,ınımıF-ln göz· 

lf'>rimiz yıııarıyor. Ne iJik, ne olduk? 
• • • 

Atatarke, onun ısillih,ve dan arkııdaolarına, kahraman ~lehmedçiğe 
ve topraklanmızın içinde hugilo derin bir huzurla yatan azi7. şehid· 
lere eelAm olsun! 

ANADOLU 

'-------------------~-------Ha va seferleri başlıyor 

On kişilik ilk yolcu tay
yaremiz dün geldi 

fstanbol, 25 (Hususi) - Dev. -------
let bava yoUanoın on kirilik hü· Misafirlerimiz. 
Yük yolcu ta>yaresi, evelki gün Memleketlerine döndüler 
gelmio ve ve dün saLııb, Yeşilkôy· letııııbul, 25 (Hususi) - Trak· 
de bir uçuş yııpuııştır. ilk uçuşta, ya mancvralar:ıul.ı bulunan mütte• 
8aşvekilimiz (;eneral ismet fnönil fik ve dost tlevleıler erkiiuıharbiye 
tayYare ile 1 tımbul afakında bir heyetleri, Lugau Boğaza ludar bir 
gezinti yapmıolardır. gezinti yapmışlar ve ınüteııkıben de 

Tokatlıyaoın Trabyadaki oube~inde 
Devlet havayollorıntn diğer ~ercflcrine verilen zi)afotte huzır 

tayyareleri de gelmek üzere oldu· buluoınu~lardır. 
tundan, İetanbul.Ankara·lzmir hava Rumen erkAnıharbiye heyeti 
hattının yolcu Te eoya tarife~i ha· vapurla ve Yugo lavya heyeti de 
tırlanmaktadır. trenle memleketlerine döndüler. 

Çinin birçok kasabaları kan ve ateş içinde 

Japonlar, hertaraftan Çine bomb 
ve mermi yağdırıyorlar 

~~~~~~----..-.·----~--~~~~~~ 

Son muharebede on bin Çinli maktul düşmüş, on beş bin kişi yar 
lanmıştır.~~400 bin kişilik bir Çin ordusu Pekine doğru yiirüy 

Pekin kapılarından biri 
Şanghay, 25 ( Radyo ) - şimale doğru ilerlemekte bu· 

Japon askeri mehafilinin ver· lunduğunu bildirmiş olduduğu 
diği malUmata göre, cenubi söylenmektedir. 
Çinde harb sahasının genişle· Zannolunduğuna göre, Ja· 
mesi muhakkaktır. Çingta ve pon hükumeti şimali Çindeki 
Kantonun işgali tasavvur edil· Japon kıtaatını takviye ıçın 
mektedir. Kouantoung ordusunu davet 

Paris, 25 (Radyo) - Şang· etmeğe karar vermiştir. 
haydan bildiriliyor: Tokyo, 25 (A.A.)- Tebliğ: 

Japon kıt' alarmın Şanghay Şimali Çin de Çinlilere karşı 
muhitine ihracından sonra, icra edilen ve günlerce de· 
Çin kuvvetleri fer.a vaziyete vam eden şiddetli muharebe· 
düşmüşlerdir. Şanghay bitaraf lerden Sonra Japon ordulan 
mıntakaları taarruzdan masun· 23 Ağustos günü sabahleyin 
dur. Mareşal Şan-Kay-Sek har· saat 6 da Pekinin 50 kilomet· 
bin diğer devletlerin müdaha· re şimali garbisinde ve büyük 
lesini icap ettirecek şekle gir· sedde götüren dağ geçidinin 
mesini bekliyor. tam ortasmda kiin Chouyou 

Tokyo, 25 (Radyo) - Ja· Kuan mevkiini işgale muvaffak 
pon Harbiye Nazırı; Japon olmuşlardır. 
kuvvetlerinin Nankeo geçidini Nankin, 25 (A.A.) - Pu· 
işgal ettiklerini bildirmiştir. ken· Tientsin şimendifer hattı 

Çin kuvvetleri bu mıntaka· üzerinde ve Tientsinin 30 kilo· 
da abluka edilmi ıtir. metre cenubi garbisinde kain 

Japon tayyareleri Nantao mühim bir şehir olan Tsing
tayyare karargahını bomba· hayda şiddetli bir muharebe 
lamışlar ve yangınlar çıkar· başlamıştır. 
mışlardır. 22 Ağustosta başlıyan Ja· 

Tokyo, 25 (A.A.) - Dün· pon taarruzu bu şehirde mü
kü kabine içtimamda Harbiye him ve şiddetli bir muhare· 
Nazırının 400 bin kişiden mü· beye müncer olmuştu. 
rekkep 30 Çin fırkasının Pe· Şanghay, 24 (A.A.) - Ja· 
kin ve Tiençin istiıeametinde Sonu 6ıncı sahifede 

T ahtelbahirler meselesi 

Çok acı ·bir kayıb -
Başvekilimizin küçük kardeş 

kalb sektesinden öldü 
İstanbul, 25 (Ilusosi) - Ba;vekiliıniz General fı;met laönünüo 

küçük kardeşi B. Hayri, dün rıkşam Heybeliadoda denize girmiş \'e y 
zerken ani Lir fenalık Iıiasederek denizden ı;ıktılı.tao pek az sonra kal 
sektesinden ölmüştür. Bu acı haber, derhal şüyu bulmuş \'C f stanbul 
derin bir tee88ür J.aplamıştır. 

Merhumun cenazesi, bugün merasimle kaldırılmış ve ile) belide g 
mülmüotilr. Cenazede; Atatürk.an başyaveri, Vekiller, Mareşal Fevzi Ça 
mak, fatanbolda bulunan eaylavlar, askeri rical hazır bulunmuşlardır. 

Atatürk, Vekiller ve birçok zevat çelenk: göndermi~lerdir. 
A~AOOLU - Bu elim kayıbdan dolayı aziz Başvekilimizin du 

dukları kedere bütün kalbimizle iştirak eder, kendilerine ve merhumu 
bütün aileli erkanına taziyetlerimizi sunarız. 

İstanbul, 25 (A.A.) - Baovekil lımct fuönünün küçük kardeşi 
Ilayri Temelli dün akeam Hcybeliadada denize girmiş ve bir aralık ug 
radığı bir· kalb aekteıi neticesinde yapılan bütün ihtimam ve tedaviler 
ra~men vefat etmiotir. 

Anadolu Ajansı, muhterem Başvekilin büyük: kederine bütün nrlı 
~ile iotirak ederek en derin tuiyetlerini arzeyler. 

Londrada mühim konuşmalar 

Umumi vaziyet, bir ra
porla~ krala bildirilecek 

Çin • Japon harbi ve Akdeniz.de seyrüse 
fer eden /ngiliz. gemilerinin selameti 

Lord Eden 

Londra, 25 (PadyoJ - İngil· 
tere Başbakanı B. Nev\l Çember• 
layo, bugün öğleden evel Hariciye 
Nezaretinde llariciye :ı: azın Ray 
Eden ve mau'İni Lord Halifakıı 

ile uzun bir mülôkat yapmışur. Do 
wüluk.at, iki buçuk: saat devam 
etlikten sonra öğle üzeri üç devlet 
adamı telı.rar buluşmuş ve konuo· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Maarif Vekili 
lstanbuldan Anka. 

raya döndü 
fı;tanbul, 25 [llososi) - Maa· 

rif Vekili B. Saffet Arıkan, hu ak· 
ıomki trenle Ankaraya hareket et 
mişıir. 

Uluslar Sosyetesine mü- 'Ay~:n Valisinin beyanatı •• 

racaat edeceğiz Yenı. goç'!'enler de ~u~-
8 l l b . J .., •1 b tahsıl vazıyete geçmıştır 

u mese e, ya nız ıze uegı , ey- . ----
nelmilel ahkama da dokunuyor iskan mıntakalarında göçmen ev-

c İstanbul, 25 (Iluemi) - Hü· 
kt1metimizin, Bozeaada açıklarında 
ve karasulanmızda görülen meçhul 
denizaltı gemileri meselesinin, yal· 
nız bize değil, ayni zamanda bey· 
nclmilel ahkama da dokunduğunu 

nazandilkate alarak keyfiyeti 
Uluslar Sosyetesine bildireceği ve 
bu meeelenin, Eylulün ilk hafta· 
aında toplanacak olan koneeyde 
teıkik olunarak halledilece~i eöy· 
leniyor. 

llaridye Vekilimizin, yakıoda 
Cencvreye gitmesi muhtemeldir. 

( ' 3 - Yardımın azı çoğu 
olmaz. Her ferdin hava da· 
vasına göstereceği ilgiden 
az çok bir fayda çıkabılir. 

Türk Hava Kuruma 

'----------------..) 

leri inşaatı devam ediyor 

Aydın Valisi göçmenler arasında 
Ba11 RüşdD Ara" - Yızssı 6 ancı sahifede 
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Sayru 2 ANADOI .. U 

~Kf.Q 
Romanlarımız 

lrfarı Hazar 
Hepimizin L:cıııli Loy um uza güre birer ruııınuı 'arJır, Hu roman 

ba~tııobo~ll bizim İç \"C dı, ınacernlıınruızhı!' 'lfilllli'l gilnümiir.deo tnlll• 

ouz da, gerdek gecemizin knlb çarpınıısııııı ''e l·eblıede Loyuumeza gireıı 
L:u~un p rçuınıı, gözya~ımıza, biila:ıa neş lerimizt', kı kanı;lıklarımı:ı.a ' c 
ihtira 1ıırım1za Yonncaya kadar diipedür. bizim f.llao, lıizdcn gelen ve 
bizden kopan her bıidieeyi iı;inc nlan ve in~no ılencn bizi riyasız. kor· 
ku uz. lükin bütün bir eumimiyetle ıınbifelerimle yaşııınn ii?: kitahdır. 

Hu kitabm nıubarri lıizzaı bi7iz, içindeki ıııiiterıne'i falı iyctln 
birden filiz \"ermi~lcrdir. Onl r, hiı;: alcl ıtılıuıı} n talıauıuıiil edemezler. 
lnaaıı kendi kendini na~ıl aldatabilirf E erin komedi-ınd de, luciıı mda 
da, dramında dn MI alııu tek Lir oyunı·u vardır. Bu tek oyuuı·u, hakiki 
mukatlderatwı "hatta, bn7.an bi:ı:zat kendi ölümünü bilr,, keneli kauil~ 

bizzat kentlisi yazmakta, onu dün) abnesincle lıir peygamber \'ekorile 
oynamaktadır. Asıl roman, insanın bu müdhi~ romanı; asıl kiıab, in nıı 
ogluauu bu iç ve dı~ iıleminin lı81in kavgalanuı anlatan kitabıdır. 

Gülmeyiniz! Jlepimi.ıı boyumuıa ı;öre orijinal Lirer ronıamu hem 
mub rrirl, h m de ,oh iyetleri) iz. Elli )O~ıudaki clostum, kihıbı için 
eline kalem ıılmamı~ olıLiJir. Eline kalem almamı\ olm:ıklıı o adam 
hayatında hiç konu~mamı~, hiç du§ilnmeıni;ı, gfıluıemif, kızuıouııfi, aJ!:lıt· 

mamı~hr diyebilir miyiz? Düşünmek ve konuşmak yumı:ının ıliğer ne\ İ· 
leridir. He alı ettim; çenesi tembel olmıyan bir arkada~, üç güm.it! tanı 

sek en eabifelik konu2mıı yaptı. Üc,: gtlnde kitabıııa sek en ~abife müka· 
leme kor. a, altmış yılda k:aç sahifelik bir kitabın ahibi olur derı;ioiz? 

Delki bir gün radyo auteol"rİmiz, ham içinde kaybolmadıın Jurau 
kouu malarıoıızı da ince parmaklarına geçirecekler: yalmz hiı ılirilcriu 

değil, ölülerin de dünyada bır.ıktıkları muazzam rouıanlnrını radyoda 
lıol bol diulete•~eklertlir Benim en çok nzülılüğiiuı nokta, birçoklarının 

keneli roman muharrirliklerini ve romanlarını inkara l..alkmalarulır. 
Bence en öz, eu sıcak, en miivazenli \e insanı ıiynt=ız lıir sıır~lle 

ıahliı eden ve onu biıe anlatmıya ı~alı,an kendi romnnlnnmızdır, Lul..in, 
kendi rouıaulanmı:ıın mühim \'e en derin kı"'mı gene kemli içimir.de 
lı.:ılmıy11 ruabküm olacak; dışarıya, ba:kalımnıu üıınue çılı.uııyncaktır. 

l~veı, o kHmı yalnız biz iıntiynzlılar bileceği1 1 1çtiıuni nizam emli~clcri, 
içimizin ince dudaklarıııa pl:1ıioıfeu kilid rnraı•ol..! lbıimul bir gün, 
radyo nnteuleri, düşüncelerimizin bu ıneatur kısmını da fetlıeclect!kler. 

Bu feıiule imtiyazlı mevkiiuıiıı Lird~ıı ar .. ılacak: 1111 gibi parmaJ..larınıı1.ıu 

arasından kayarak koybolacalı,;! .. 
1''ak.al, o zamana kadar biz hepimiz, orijinal romaularıu orijinal 

muharrirleri, kt>ndi escrlerinıi:ı:in lrnuıa~larrnı rüyada dahi. ılurmadau 

nrmiye, ik:mıle çalışacağız. 

Tal3k sebepleri 
Amerikada, Nebraskada bir 

kadın kocasını çok kıskanır· 
mış'? ve geceleri yatak oda· 
sından gizlice çıkmaması ıçın 
kapıya saçının bir telini ya· 
pıştmrmış. Kocası, kapıyı giz· 
liden açarsa, bu kıl tabiati 
ile kopacak, bu .suretle kıs
kanç kadın da vaziyetten ha· 
berdar olacaktır. Günlerden 
bir gün bu tel kopmuş ve bu 
hadise üzerine heyeti hakime 
talak kararı vermiştir. 

l')iğer bir kadın da lndiya· 
nnaa Deketur mahkemesine 
müracaat etmiş, kocasının zi
faf gecesindenberi altı hafta 
geçtiği halde banyo yapmadı
ğını ileri sürerek talak istemiş 
ve mahkeJlle de talak kararı 
vermiştir! 

hanede bir kedi vardır; güzel 
ve zeki bir mahlıik. Radyo
nun faaliyet~ geçtiği anda bu 
kedi yazı odasına girer, rad
yonun karşısında yer alır, mu· 
ziği büyük bir sükun ve zevk· 
le dinlerdi. Fakat kedimiz 
doğurdu; bundan sonra • ne 
dense • radyo ci ılenıez oldu! 

Biribirine benziyen 
iki hemşire 

Amerikada Filadelfiyada 
tüccardan Bay Harri Bravn 
aleyhine zevcesi tarafından ta· 
lak davası açılmıştır. Talak 
talebinin sebebi "zevcin bar· 
baca hareketi, yani sarhoş ol-
duğu zaman zevcesinin 
kardeşine sarılması ve 
öpmesidir . ., 

Maznun: 

kız 

onu 

Belediyenin 
aldı~ı yol paraları --·· ... ···--Devlet ŞOrasınm kararı, 
yalnız dört kişi içinmiş! 

Belediyenin, Güzelyalıda otu· 
ranlardan yeni yol inşası parası 
almakta olduğunu ve Şurayi 
Devlet kararına ra~men tah
silata devam etmekte bulun· 
duğunu gazetemize vaki bir 
şikayet üzerine dünkü nüsha· 
mızda yazmıştık. 

Dün bu hususta belediyeden 
tahkikat yaptık. Salahiyettar 
bir zat bize şunları söyledi: 

- "Yol parası tahsilatına 
devam edildiği doğrudur. Şu· 
rayi Devletin kararına gelince, 
bu karar yalnız dört kişi hak· 
kındadır. Ve tahsilatın, mese· 
lenin halline kadar tehirine 
dairdir. Kararın diğer mlikel
leflere şümulü yoktur.,. 

Bu cevaptan, herkesin ayrı 
ayrı Şurayi Devlete müracaat 
etmesi ve karar alması Hizım· 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Nüfus dairesinde 
işler çoğaldı 

Soyadı alınıyan talebenin 
mekteblerde kayid muamele· 
rinin yapılmaması ıçın ala· 
kadarlar& bildirilmişti. Mek· 
teplerde kayid muamelesine 
devam edilmekte olduğundan, 
ailesi soyadı aldığı halde he· 
nüz soyadını tescil ettirmemiş 

bulunan talebe nüfus müdüri
yetine müracaat etmekte ve 

tescil muamelelerini yaptır· 
maktadırlar. Üç gündenberi 
nüfus dairesi bu sebeble gö
rülmemiş derecede kalabalıktır. 

Büyük tütün deposu 
Binanın planları tetkik 

edildi 
inhisarlar idaresinin Alsan· 

cakta yaptıracağı büyük tütün 
deposu ve işletme binasının 
planları hazırlanmış, inhisarlar 
Vekalati tarafından da tetkik 
edilmiştir. 

Depo ve işleme binasının 
inşasına yakında başlanacak· 
tır. 

Selanik panayırı 
Giizel san'atlar için bir 

köşe hazırlıyor 

.Şehrimiz Yunan konsolosu 
vilayete gönderdiği bir mek· 
tubda, buseneki Arsıulusal 

Bayrağa v sancağa 
karşı sevgi·. 

Okullarda ders, 
konferanslar 

Sancağa karşı gösterilmesi 
lnzım olen sevgi ve saygı his· 
!erini artırmak ve bu yoldaki 
kusurları gidermek için bilu
mum okullarda ve Halkevle· 
rinde ders ve konferanslar 
verilmesi hakkında Başveka
letten gelen tamim, vilayette 
bütün dairelere ve bilhassa 
okul direktörlüklerine tebliğ 
edilmiştir. Cumhuriyet hüku
meti çıkarmış olduğu 2994 
sayılı Türk kanunu ve 14 ma· 
yıs 1937 tarihli proje halin· 
deki Türk bayrağı nizamna· 
mesile bayrağımızın şeklini, 

çekiliş ve indirilişinde yapıla· 
cak töreni, bayrağa karşı her 
Türkün saygıyı ve saygısızlık

ların mucib olacağı cezayı 
tesbit ve temin etmektedir. 

Cumhuriyet ordusu alayla· 
rına büyük Türk milletinin 
bir emaneti olarak verilen ve 
ordunun şeref timsali olan 
alay sancaklarıne da 2771 sa· 

Halkevlerinde 
verilecektir 

yılı · kanunun tatbik şeklir.i 

göstermek i.izerc çıkarılmış 

olan talimatname mucibince 
herkesin selamlayarak saygı 
göstermesi mecbriyeti vardır. 

Bu kanuni kayıtlara rağmen 

bugün halkımızın bir çoğunun 
bayrak ve sancağa karşı bil-
miyerek saygıda k"usurları go· 
rülmektedir. 

Başvekaletin tamiminde bü· 
tün bu noktalar izah edil· 

mektc, okullarla Halkevlerin· 
de bayrak ve sancak hakkın· 
da ders ve konferanslar ve
rilnH•si ve bayrağımıza saygı 

gösterilmesinin temini isten· 
miştir. Bayrak, vatan ve mil· 
letin istiklal ve hürriyetinin 
şerefli bir timsali olmak iti· 
barilt>:, biitün vatandaşların bu 
kıymetli vediaya layık olduğu 
heyecan ve hassasiyetle saygı 
göstermesi milli ve vatani bir 
borçtur. 

Memnu mı akaya 
giren ecnebiler 

---
Bay Alyoti ile yedi arkadaşı 

dün adliyeye verildiler 
Geçen gün Urla civarında dikleri için adliyeye verilmiş· 

askeri memnu mıntakada av· !erdir. 
lanırken yakalanan ltalya te· Dün Sulhceza mahkemesine 
baasından tüccar B. Alyoti sevkedilen maznunlar, hakim 
ile Rccyo, Atriko oğlu Edvard, tarafından isticvaplarını müte· 
Korpi, Solori, Jorj, Françsko akıp, tevkifleri için bir sebep 
ve Nureddin, uzun isticvab· görülmeğinden serbest bırakıl· 
dan sonra adliyeye verilmiş- mışlardır. 

ferdir. Tahkikata göre, mem· Hakim, maznunlar hakkın-
nu mmtakada yakalananlar, daki tahkikata, gayrimevkuf 
Urla jandarma komutanına olarak devam edilmek üzere 
müracaatla avlanmak için mü· evrakı müddeiumumiliğe gön· 
saade aldıklarını söylemiş- dermiştir. 
lerdir. Müddeiumumilik, evrakı tet· 

Kanun mucibince ecnebile- kik ettikten sonra, birinci sor· 
rin, ikinci memnu mıntakaya gu hakimliğine vermiştir. Sor 
da girmeleri yasaktır. Birinci gu hakimliğince tahkikata 
memnu mıntakaya ise kimse devam olunacaktır. Gene tah· 
giremez. B. Alyoti ve arka- kikata göre maznunların üzer· 
daşları kanuna aykırı olarak !erinde fotoğraf makinesi ve 
ikınci memnu mıntakaya gir· dürbin bulunmamıştır. 
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Ozel Yusuf Riza ANA ve iLK 
- Ben zevcemden başka· Selanik fuarında bir güzel . okulu direktörlüğünden: sına sarılmaz ve başka bir ka- ~an'atlar köşesi bulunacağını 

dını öpmem, fakat ne yapa· ve bütün devletler san'atkar· 
yım ki baldızıının kRrımdan farının bu sergide eserleri 
hiç farkı yoktur! demiştir. teşhir edileceğidi bildirmekte, 

Heyeti hakime maznunun Türk ressam, heykeltraş ve 
karısmı ve baldızını bir araya Dekoratörlerinden de istiyen· 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir 
EylOlden itibaren başlanacaktır. · 

Müracaat saatları : Her gUn sabah dokuzdan 
onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76 Telefon: 2914 

Yugoslavya 
Bizden mUhim miktarda 

tuz alacak 
Çamaltı meııılehnsın<la tuz 

istihsal mevsimine: girilmiş ve 
suyırma ameliyesine geçerek 
boşalan cetvellere tuzlu sular 
alınmağa başlanmıştır. 

Şimdiye kadar tuz ihtiya· 
cını İtalyanın Valtera mell)le·· 
halarından temin eden Yu· 
goslavya, bundan böyle Çam
altı memlehsındnn tuz alnıağı 
kararlaştırmıştır. Yakında mü· 
him bir parti tuz, Yugoslav· 
yaya ihraç edilecektir. 

Sebze hali 
Planlar hazll'lanılJor 

Kültürpark civnrınd inşası 
kararlaştırılan hal santral pla· 
nınm hazırlanmasına, müsaba· 
kada birinciliği kazanan mü
hendis tarafından devam edil
mektedir. 

Mühendis, Ticaret odasına 
bir mektupla müracaat ede· 
rek, İzmir şehrinin meyva ve 
sebze istihlakine ait istatistik
ler istemiş ve şehrin meyva, 
sebze ihtiyacının ne suretle 
temin edildiğini, hangi vastt • 
larla, nerelere geldiğini, ıs· 
tihlakin artış nisbetlerini sor· 
muştur. 

Hal santral planı, bu su· 
retle şehirin ihtiyaçları nazara 
alınarak tanzim edilecektir. 

Vali muavini 
Bir ay mezuniyetle lstan· 

bulda bulunan vali muavini 
B. Cavid Ünver dün deniz 
yolları işletme idaresinin Er· 
zurum vapuriJe şehrimize gel· 
miştir. 

Varidat müdürü B. İlhami 
de ayni vapurla şehrimize 
dönmüştür. 

Çinli doktor dUn geldi 
Vilayetimizde sıhhi tetkik· 

ler<le bulunacak olan Çinli 
doktor, dün akşamki Bandır· 
ma trenile şehrimize gelmiştir. 

Çinli doktor, bugün sıhhiye 
müdürü B. Cevdet ile birlikte 
şehirdeki sıhhi ve içtimai mü· 
esseseleri dolaşacak, tetkikler 
yapacaktır. 

Otobüs ücretleri 
Konak • Güzelyah hattında 
işliyenler tenzilac yaptllar 

Konak • Güzelyalı arasında 
işliyen otobüslerin sahipleri 
belediyeye müracaat ederek, 
Reşadiye • Konak bilet ücret· 
iP.rinde bir kuruş tenzilat yap· 
tıklarım bildirmişlerdir. Dün· 
den itibaren Konak · Reşadiye 
arasında halktan bilet ücreti 
olarak beş kuruş ahnmağa 
başlanmıştır. 

Belediye reisi Çeşmeye 
gidiyor 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, istirahat etmek üzere bu 
sabah Çeşmeye gidecektir. 
Belediye reisi, pazartesi günü· 
ne kadar Çeşmede kalacaktır. 

Saatte 4000 kelimel 
Bugünkü İtalyanın en velud 

muharriri Jurnale D'talyanın 

başmuharriri Bay Vircinyo 
Gaydadır. Bu zat Bny Mus· 
solininin fikirlerini neşreder, 
bu muharrir elli yaşlarında 

olduğiı halde, pek çok çalış
maktadır. Yazı yazmak husu· 
sunda hiçbir müşkülata uğra· 
maz; bir saat içinde 3·4 bin 
kelimelik yazı yazmaktadır. 

getirtmiş ve .. Aralarında hiç ler, sergiye eser gönderebile-
bir fark olmadığını görünce, ceklerini yazmaktadır. 
şu yerinde kararı ver •. iştir: ( "\ Sünnet ettirilen çocuklar 

inekler ve muzikl 
inekler müziği, bilhassa 

radyo muziğini pek seviyor· 
larmış. 

Bunu biz değil, Amerikada 
lndiyanada Grinfilde baytar 
doktol' Bay Alınon Vikar id
dia etmektedir. 

Bu zat, ineklerin boş va· 
kitlerini hoş geçirmesi ıçın 

ahırlara birer radyo koymuş 

ve bir müddet sonra inekle· 
rin süt veriminin arttığını gör· 
müştür. 

Ne ali, fakat bizim idare· 

"Maznun mazurdur, beraete 1 4 - Her şeyi devlete bı· 
hükmedilmiştir. Fakat baldızı, rakma, "devlet yapsın,, diye 
maznunun zevcesinin ayni ol· bir yana çekilmek doğru de· 
duğu halde kendisini bildir· ğildir. Devletle ulusun elele 
memekle ahlaksızlık etmiştir. vererek başaracağı işlerin en 

Maznunun zevcesi de bu fcv· başında havacılık vardır. 
kalade müşahebet önünde ted· ı Türk Hava Kurumu 
bir ittihaz etmemiştir. Bu se· \..__ ..J 
heple masarifi muhakemeyi ip b.ükerlermiş. 
tediye mahkumdür.,, Henüz bekar olan bir ka· 
Kadın saçı neye yarar 

lngiliz seyyahlardan Tcrri 
A vusturalyada çok garip bir 
adet görmüştür : 

Yerliler • yani yarı vahşi 
yerliler · kadınların saçların· 
dan balık oltalarına mahsus 

hn, kendi saçını istediği za· 
man keser, balık oltası tüc
carına satarmış. Fakat öldük
ten sonrr, kadının saçları ko· 
casının malı olurmuş. Evli ka· 
dln saçının bir kılını bile kul·: 
lanamazmışl -

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Kadriye ocağı· 
nın birkaç gün 
eve! fakir ve 
kimsesiz yav
ru la r dan bir 
grubu sünnet 
ettirdiğini yaz· 
mış tık. Yuka· 
rıda s i.i n net 
edilen kiiçiik
lerle bu hayırlı 

a 1 a k a d ar ol· 
muş vatandaş· 

ları göriiyor· 
sun uz. 
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Satander şehrinin ihtilalci
lere geçtiği söyleniyor 

Son haberler, Yihan kasabasının da işgal edildi
bu suretle Şimali İspanyanın tamamen 

.,. . 
gı ve 

Frankonun hakimiyetine geçtiği bildirmektedir 
Madrid, 25 (Radyo) - Ge

ce yarısı asiler Madridi şid
detli surette bombardımana 

başlamışlardır. 

75 lik obüsler arasında 155 
ve 21 O luk obüsler de vardır. 
Maddi zarar çok büyüktür. 

Valansiya, 25 (Radyo) -
Kastelyandan bildiriliyor: 

"Hüvıyeti meçhul bir de
nizaltı gemisi, küçük Boryago 
limanında bulunan vapurları 
torpillemiş fakat b~r .z~rar 
vermeden kaybolup gıtmışhr. ,, 

Salanıanka, 25 (A.A.) -
Milli radyonun bildirdiğine 
göre, asi kıtaları Satander 
cebhesindeki ileri hareketle
rine devam ederek Torrelave
go civarındaki mevzileri işgal 
etmişlerdir. 

Londra, 25 (Radyo) - İn· 
giliz parlamento azasından mü· 
rekkep bir grup Satander 
sivil halkının lngiltereye ve 
Fransaya alınması hususunda 
teşebbüsatta bulunmuştur. 

Salamanka, 25 (Radyo) 
Asi kuvvetler Satanderi sar· 
makta ve şiddetli hücumlar 
yapmakta devam ediyorlar. 

Milisler, son kuvvetleri ile 
mütearrızları durdurmağa ça
lışmışlarsa da; hiç bir netice 
elde edememişlerdir, 

Şehrin ablukası tamamlan
mış demektir. Yalnız dağlık 
yerlerden muvasala bakidir. 
Müstahkem hatlar birer, birer 
sukuta başlamışlardır. Asiler 
Bargaza doğru ilerlemekte-
dirler. 

Asi kuvvetler halen Vargasa 
ve Sannome vasıl olmuşlardır. 

Asi kıtaların bir kısmı da 
Redo üzerine yürümekte ve 
deniz istikametine ilerlemek-
tedirler. 

Paris, 25 (Radyo) - Ko
reladoganın sukutundan sonra 
Satander şehrini tamamen 
muhasara eden ihtilalciler, 
yırmi dört saattanberi şiddetli 
bir hücuma geçmişlerdir. 

Bir taraftan ihtilalcilerin 
tazyikı ve diğer taraftan şe
hirde başlıyan açlık, müdafaa 
kıtaatile halkı teslime mecbur 
etmiş ve bu yüzden isyan 
çıkmıştır. 
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Günlük siyasal gazete 
Sahip ve b:ışyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı itleri 

Müdiirü: Hamdi Nüzhet Çançar -idarehanesi: 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

Telgraf: İıtmir - Aı ~ADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruıtur. 
)' abaucı memleketler için ııeo.,lik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru,.tur -Gtınü geç.mit nüshalar 25 kuru~lcr. 

ANADOLU MATBAASINDA ~ 
BASll..MIŞTIR _, 

Son g-elen haberlere göre; 
bugün saat 15,30 da, milli 
müdafaa kıtaatından onbeş 
bin kişilik bir kuvvet, şartsız 
olarak beyaz bayrak çekmiş-
ler ve silahlarile beraber ihti· 
lalcilere teslim olmuşlardır. 

ihtilalcilerden General Da
villa ve General Sükpakonun 
kuvvetleri akşam üzeri şehre 
vasıl olmuşlardır. 

Paris, 25 (Radyo) - Ovi
yedodan alınan son bir ha· 
bere göre, Yihan limanı da, 
ihtilciler tarafından işgal edil-

miş ve hu suretle şimali İs
panya, Franko hükumetinin 
hakimiyeti altına geçmiştir. 

Paris, 25 (Radyo) - San· 
tander cephesinden kaçan 
cumhuriyetçi subaylardan ba· 
zıları, balıkçı kayıklarile (Ar· 
kason) kasabasına varmışlardır. 

Madrid, 25 (Radyo) - lhti· 
lalciler, bugün de Madridi 
bombardıman etmişlerdir. Seh
rin muhtelif yerlerine beş yüz 
mermi düştüğü ve büyük tah
ribat yaptığı söyleniyor. 

Milas Belediye dairesinde 
yangın ve infilak 

Milas, 25 (Hususi) - Bugün, belediye deposunda yangın 
çıkmış ve depodaki dinamitler patlıyarak, binanın çatısını 
olduğu gibi uçurmuştur. Yangın yerinde bulunan Belediye 
reisi, infilak netice.sinde ağır surette yaralanmıştır. 

---------
Küçük antant 

Konferansı Bükreşte top
lanıyor .. 

Amerikalılar 
aleyhine isyan 

Londra, 25 (Radyo) - Ya
hama adaları ahalisinin, Ame· 
rikalılara karşı isyan ettiği 

haber verilmektedir. 

Bükreş, 25 (Radyo) - Yu· 
goslavya Başvekili ve Harici
ye Nazırı B. Stoyadinoviç ile 
Çekoslovakya Hariciye Nazırı 
B. Krofta 30 Ağustosta Bük- Son sistem 
reşe geleceklerdir. Küçük an· Yeni bir bombardıman 
tant Hariciye Nazırları konfe· tayyaresi daha getirdik 
ransı ayni gün akşam üzeri lstanbul, 25 ( Hususi ) -
Sinayada toplanacaktır. Yeni ve son sistem bir bom-

Bu konferans 31 Ağustosa hardıman tayyaresi daha ge· 
kadar devam edecek ve resmi tirdik. Başvekilimiz General 
bir tebliğ neşriyle nihayet hu· İsmet lnönü, bu tayyareyi biz· 
lacaktır. zat görmüş ve tetkik etmiştir. 

Hariciye Nazırları şerefine 
hariciye dairesinde b r de zi· Grev devam ediyor 
yafet verilecektir. Bay Stoya· Varşova, 25 ( Radyo ) -
dinoviç ve B. Krofta birlikte Köylülerin grevi devam et· 
31 Ağustos ak~amı Bükreşi m~ktedir. Bazı yerlerde hadi· 
terkedeceklerdir. ...eler olmuştur. Bu hadiseler· 

Portekiz Bdşvekili de 3 ölü ve 10 mecruh var
Aleghine ikinci bir suikast dır. 

Lizbon, 25 (Radyo) - Dün ihtilaf tetkik olunugur 
Başvekil Bay Oiivar Salazar Berlin, 25 (Radyo) - Prag-
aleyhine yeni bir suikast mey- dan alınan haberlere göre, 
dana çıkarılmıştır. Çekoslovakya Cumhurreisi 

Suikastçılar, Başvekile araba Bay Edvar Benes ve Başvekil 
ile geçerken bir bomba ata· Bay Milan Hodza Praga av-
caklardı. Bu bomba yeni ter· det etmişlerdir. 
tip bir el bombasıdır. Bu se- Çekoslovakya hükumeti, Por· 
heple dört dişi tevkif edilmiş tekiz ile olan ihtilafı müzakere 
ve tahkikata bcaşlanmıştır. ve tetkık etmektedir. Çünkü 
Yugoslav denizcileri · Lizbon Ticaret Odası Çekos-

Taksim abidesine çelenk lovakya ile ticari münasebet-
kogdu/ar.. lerin kesilmesine karar ver-

lsta41bul, 25 ( Hususi ) _ miştir. 
Dün limanımıza gelen Yugos· B. Sandler 
lavyanın Dubrovnik kruvazörü Varşovaya vardı 
kumandanı, bu sabah valiyi Varşova, 25 ( Radyo ) 
ve kumandanı ziyaret etmiştir. İsveç Hariciye Nazırı B. Sand-
Bu ziyaretlerde deniz kuman· ler, bugün buraya gelmiş ve 
danı da hazır bulunmuştur. merasimle karşlanmıştır 
Vali ve lstanbul kumandanı, 
Dubrovnik kruvazörüne gide
rek iadei ziyaret etmişler, top
la selamlanmışlardır. 

Dolnıabahçe sarayına gide
rek defteri mahsusu imzalıyan 
kumandan, öğleden sonra ban
do muzıka ve Yugoslav bah
riyelilerinden mürekkep bir 
müfreze ile Taksime gelmiş 
ve Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk koymuştur. 

Yugoslavya 
Kabinesinde tadilAt 

olmıyacak 

Paris, 25 ( Radyo) - Yu
goslavya kabinesinde bazı ta
dilat yapılacağı hakkındaki şa· 
yialar, tamamen yalandır. 

Yugolavya sefarethanesi, bu 
hususta neşrettiği resmi bir 
tebliğde bu haberleri tekzip 
eylemiştir. 

26 Ağustos ___ , ___ _ 
Kalıbt· bir knder, cihan har· 

binden bizi mağlub çıkat mıştı. 
Milletlere istiklal vadeden Vil
son prensiplerinin acısını, en 
ziyade duyanlardan biri de 
biz olduk. 
Anadolunun cenubunda "Ce· 

belilübnan" dan maada yedi 
hükumet teessüs etti. Cebeli
lübnan da hududları büyütül· 
dü, ihya edildi, sekizinci bir 
hükumeti teşkil etti. 

Yurdumuıun şimalinde de 
Ermenistan ile Pontos namları 
altında kurulması kararlaştın· 
lan iki hükumetin de harita
ları yapıldı. 

Bunlar yetişmiyormuş gibi 
Akdenizin güzel incisi lzmir 
de yabancı illere peşkeş çe
kildi. Adana, Gazianteb, An· 
talya, İskenderun gibi Türk· 
lüğün kan damarlarını felce uğ
ratacak morfinlerle enjeksiyon
lar yapıldı. 

Yer yer istilalar; çeşit, çeşit 
zulümler başgösterdi. Ordu· 
nun elinden silahları alındı. 
Katiller iki günde bir çıkan 
iradelerle affedilmek suretile 
şımartıldıkça azgınhklara yol 
verildi. Kasabalarda, şehirler
de ve yollarda hayata, namusa 
emniyet edilemez oldu. 

Padişahtan hayır yoktu. O, 
ömrünün so

0

n günlerini ezasız, 
cefasız geÇirmek istiyor, şeh
vet kaynıyan yatağına alacağı 
kızların visalile meşgul olu
yordu. Bütün düşüncesi ken
disine ilişilmemek idi. 

Hükumette de mecal kal
mamıştı. J stanbulJaki itilaf dev· 
letleri kuvvetlerinin kuman
danı herşeye hakimdi. Padişah 
gözünün içine bakıyor, hüku
met kendisinden merhamet 
bekliyordu. 

Bu gidiş, gidiş değil; hus
rana yuvarJanıştı. 

Aklı erenler, eli silah tu· 
tanlar " Türke husran yakış· 

maz, öleceksek öldürerek öle
lim,, dediler. Yer, yer kımıl· 
dandılar, şahlandılar. 

Anadolunun her tarafı ölüm 
havası çalmağa başladı. Bine 
karşı birle çarpışma başgös· 

terdı. Silahını kapan milli or
duya ekleşiyordu, cepheler 
çoğaldı. 

Bu aslanlar yığınına bir baş
buğ lazımdı. UJu Tanrı onu 
da gönderdi. Kızıl tuğlu, tunç 
çehreli başbuğ günün birinde 
Samsuna ayak bastı. 

Bir başa bağlanan yurdun 
kahraman ordusu büyüdü. İn· 
önleri, Sakarya boyları kopa
cak kıyametin kasırgaları idi. 

Bir gün Kamutayda ulu baş· 
buğ, ulusa karşı söz verdi, 
andıçti: (Düşmanı vatanın ha
rimi ismetinde boğacağım.) 
dedi. Bu, kopacak kıyametin 

dehşetini gösteriyordu. Çok 
geçmedi. 

338 yılında Ağustos ayının 
26 ıncı salı günü sabahı fe· 
cirle beraber başbuğ kahra
man ordusuna hücum! emrini 
vermiş, kıyamet te kopmağa 
başlamıştı. 

On beş yıl evci bugünkü 
günde kopan kıyamet, beş gün, 
beş gece devam etmiş, gök
ler inmiş, yerler yarılmış ; "iki 
yüz bin kişilik düşman ordusu,, 
vatanın harimi ismetinde bo
ğulmuş, başbuğun sözü yerini 
bulmuştu. 

Bu on beş yıl içinde cum
huriyet ve Kamalizm, asırlar
ca başarılamıyan işleri yapmış, 
yurdumuz imar edilmiş, tüten 
ilim ve san'at ocakları; demir· 

65 yaşını bitirenler teka
üde sevkddiliyor --Terfi edecekler için de bu ayın 

31 inde bir terfi imtihanı acılacak .. 
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Finans bakanlığı, bu yıl 65 
yaşını dolduran memurlarının 
resmen tekaüde sevkedilmele· 
rini kararlaştırnıştır. Şimdiden 
sonra bütün finani memurlari, 
her sene ayrıca tebliiata lü
zum kalmadan kararlaştırılan 
esaslar dahilinde reien teka· 
üde sevkolunacaktır. 

Bakanlığın kararına göre: 
Ellerindeki nüfus kağıtlarmda 
doğum senesinin tesadüf ettiği 
ay yazılmamış olan 1288 Ru
mi doğumlular 13 temmuz 
1937 tarihinde, nüfus kağıtla
rında doğum senesi hicri olup 
ayı yazılmamış olanlar 1283 
hicri diye yazılı ise 13 ağus
tos 1937 tarihinde, nüfus tez· 
kerelerinde doğum tarihi hicri 
oiarak 1288 yazılı olanlar 28 
teşrinievvel 1937 tarihinde, 
nüfus tezkerelerinde şevval 
1289 hicri yazılı olanlar 18 
kanunuevvel 1937 tarihin· 
de nüfus tezkerelerinde bir 
Ramazan 1283 hicri yazılı 

olanlar 13 Teşrinisani 1937 
tarihinde, nüfus tezkerelerinde 
doğum senesi ve ayı rumi 
olarak vazılı olmıyan 1288 
doğumlular 25 Eylul 1937 ta
rihinde, bu tarihlerin dışında 
kalan doğumlular 31 Ağustos 
937 tarihinde tekaüde sevk 
olunacaklardır. 

Bu yılı takib eden senelerde 
hicri ve rumi seneler birer 
sene f azlalaştmlmak suretile, 
yukardaki esaslar aynen tatbik 
olunacaktır. 

Memurların yaptırmış olduk
ları yaş tashihleri resen te
kaüde sevkedilmelerine mües
sir olamıyacaktır. 

Terfi imtihanı 
Finans Bakanlığı, kanuni 

terfi müddetini doldurmuş olan 
memurları için 31 Ağustosta 
bir terfi imtihanı yapacaktır. 

Bakanlık memurların terfileri
ne esas olacak mevzuun, me
murların mensup oldukları da
iredeki işlerine göre tayinini 
kararlaştırmıştır. Bu suretle 
Finans memurlarının mensub 
oldukları dairelerdeki vazife· 
lerine karşı rabıta ve alaka· 
ları arttırılmış olacaktır. 

Sualler, imtihan heyeti ta· 
rafmdan memurun mensup ol· 
duğu daire amirinin de işti· 

rakiyle tanzim olunacaktır. 

Bakanlık, bu imtihandan 
sonra taşra teşkilat memurları 
için de bir imtihan açacaktır. 

Diğer taraftan Finans Ba
kanlığı, teşkilatını iyi eleman
larla takviye ve bu suretle 
istenilen randımanı temin et
mek üzere yeniden memurlar 

yolları her tarafı kaplamış, 
madenlerimizin bir kısmı İş· 
lemeğe, adtmız büyük dev-
letler arasında saygılarla anıl· 
mağa başlamıştır. 

Böylelikle 26 Ağustos em· 
salsiz bir zaferin ilk günü ol
duğu gibi inkılab hamleleri· 
mızın ;nkişafına da başlıca 
sebeb ve amil olmuştur. 

Bu günü yaratan Başbuğ ve 
Büyük Önderimiz Atatürke, 
kahraman orduya minnet ve 
şükranlarımızı sunarken bu 
ujurda aziz canlarını veren 

şehidlcrimizi de hürmetle analım. 
M. Tolan 

almağa karar vermiştir. Yeni-
den alınacak memurların du
hul imtihanı 25 Eylulde yapı
lacaktır. 

Müruru zamana 
uğrayacak vergiler 

Bina ve arazi vergilerinden 
tahakkuk senelerine nazaran 
beş yılı tamamlamış olanları 
1937 sonunda ml;ruru zama
na uğramaktadır. iç Bakanlık 
vilayet hususi idarelerinin en 
mühim gelirlerinden bulunan 
bina ve arazi vergilerin
den henüz tahsil edilmemiş 
olanlarının müruru zaman 
müddetlerini önlemek üzere 
alınması lazımgelen tedbirler 
hakkında teşkilatına bir emir 
göndermiştir. 

Bakanlık bu emrinde; ka
nunda mükelleflerin haczi caiz 
malları, alacak ve hakları üze· 
rine konulacak hacizlerin mü
ruruzamanı kesecegi yazılı ol
duğundan ve bu tarihe kadar 
yergilerini vermemi~ mükellef· 
ler hakkında kanunda yazılı 
takibatın · yapılmasını ve bu 
suretle vergi mürurıızamanına 
meydan verilmemesini bildir· 
mektedir. 

32 inci cihan sulh 
kongresi toplandı 

Paris, 25 (A.A.) - 32 inci 
cihan sulh kongresi dün ak· 
şam Sorbonun büyük salonun· 
da mutantan bir surette açıl· 
mıştır. Kongreye iştirak eden· 
leri Fransa hükumeti namına 

selamlayan B. De Tessan, 
kongrenin müslihane idealini 
tamamiyle tasvip etmiştir. 

Mumaileyh bütün devletle
rin sulha merbut olduklarını 

ilan etmekte bulunduklarını 
kaydettikten sonra Fransanın 
sulhu, yalnız sulhu, bütün 
sulhu temenni etmekte oldu
ğunu kemali itimat ile itimat 
etmekte olduğu kuvvetlerini 
kendi varlığını ve cihandaki 
mevkiini muhafaza etmek ve 
beynelmilel taahhüJlerine sa
dık kalmaktan başka bir hu
susta kullanmağı asla düşün
mediğini beyan etmiştir. 

Fransa, hc::rşeyden evel har· 
bin mukadder birşey olduğu 
fıkrini reddetmekten ve sulhun 
inkişafına ve tarsinine çalış
maktan ıbaret olan bir d:>k
trini müdaf a etmektedir. 

Hatib ilaveten demiştir ki: 
- Sulh fıkri bızim müta

leamıza göre, demokrasi ve 
hürriyet fikrine de bağlıdır. 

-'Bu fıkir boşlukları na ve naki-• 
selerine rağmen tecezzi kabul 
etmez ve feyyaz sulh için 
mesned ittihaz etmek istedi
ğimiz Milletler cemiyeti tara
fından temsil edilmektedir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

Ağustos 13 Cem. ahar 18 -
1 
9 
3 

Ağustos 

26 ~ 
7 7 

Perşembe 
Evkal Ezan \':ıtıal Evkat Ezan Vasat 

Güneı 9,25 4,54 akvam 12 19,28 
öğle 4,51 12,20 yateı l,51 21,:.n 
ikindi 8,46 16,l ı imsıık 7,19 2,48 -
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Sayfa 4 

!!:_yaz perdenin son tgürültüsü 

Kartları niçin topluyorlar? 
Bazı yıldızlar muvaff akı

etlerini vücud arına 
borç u imiş er! --

1ir rivayete göre ise, seyiı·ciler 
artık·1çıplaktan bikmışlardır 

Son zamanlarda Amerikada 
garib bir hal nazarı dikkate 
çarpmağa başlamış, daha doğ· 
rusu bazı kimseler garib bir 
hastalığa veya meraka tutul· 
muşlardır. Çünkü bunlar, ki
tabçı, kağıtçı veya kartpos· 
talcı dükkanlarına girmekte ve 
meşhur sinema yıldızlarının 
kartpostallarını istemektedirler. 

işin garibi, bu zatlar, kart· 

postalların en dekolte olanla· 

rını seçmekte ve beş, on, yüz 
veya bin olmak üzere çıplak 
buldukları kartları satın al· 
maktadırlar. 

Bu bayların bu suretle ha
reketi neyi ifade eder ? 

Bu kartları piyasadan top
lıyarak ileride bir ihtikar mı 
yapmak istiyorlar?. Saniyen 
bu baylar kimlerdir?. 

Evvela haber verebiliriz ki 
bu baylar, sinema yıldızları 
nam ve hesabına hareket et
mektedirler. Sebebi de şudur: 
Holivud dilberleri ani olarak 
bir hicab hissetmişler ve ... 
baldır, bacak veya göğüs, 

kalça gösteren fotoğraf ve 
resimlerini piyasadan kaldır· 
mağa karar vermişlerdir. 

Rivayete inanmak lazım ge· 
lirse, bu dilber artık plaj ve· 

ya kartpostalda değil, hatta 
filimlerde de çıplak rol alma· 
mağa karar vermişlerdir! 

Bu haber tahakkuk ederse, 
sinemacılık kafi derecede sar· 
sılmış olacak, artık beyaz per· 
dede çılgın yıldızları, cazip 
ve nazarı dikkati calib şekilde 

güzel bacaklarla, ahenktar 

kalça ve omuzlarla çıplak 

olarak görmek mümkün ola· 
mıyacak demektir! 

Klodet Kolbertin güzel ha· 
caklarını görmiyecek olduktan 
sonra, sinema filimlerinin ne 
kıymeti kalır?. Maye Vest, 
Karol Lombarın beyaz perdede 
kıymeti vücudlerinin mayolar 
içinde yarı çıplak iken arzet· 
tiği güzellik değil midir? 

Bu isimlerini saydığımız dil
berler ve daha birçok yıldız· 
lar, nedense, bilhassa baldır, 
bacak göstermemeğe azmetmiş 
görünmektedirler. 

Bu kararın sebebi nedir? 
Bu kararla yıldızlarda şöhret 
ve kazançlarının bir kısmını 
kaybetmiyecekle;-midir? -

Bu kararın sebebi şudur: 
Bazı sinema münakkidleri 
bu yıldızların muvaffakıyetle
rinin ancak çıplak ve güzel 
baldır, bacak göstermelerine 

Ciizli Cihangir 
- 41- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

- Benden bahsedildiğini 
duyduğunuzu sanıyorum, dedi 
ve cevab baklemeden şu söz· 
leri ağır bir ifade ile söyledi: 

- Ben çok zamandanberi 
aramakta olduğunuz meçhul 
kudretimi 

Marsi, çok feci bir halde, 
adeta bayılmış gibi idil karşı· 
sında duran bu iyi giyinmiş, 
oldukça kibar tavırlı, zayıf ve 
uzun boylu adama hayretle 
baktı. Demek ki cihanı alt, 
üst eden bu adamdı! 

Boris, ev sahibi imiş gibi: 
- Generalim, lütfen oturu· 

nuz. Dedi. Sizi çok yorgun 

goruyorum; bu yorgunluğa 

sebeb olduğumu da görüyo· 
rum. Bunun için size kendimi 
takdim etmek, bazı meseleler 
üzerinde sizi düşünceden kur· 
tarmak için geldim. Fakat otu
runuz. 

Tam bu sırada telefonun 
zili çaldı. Boris: 

- Telefonu çalan zevcem· 
dir. Dedi. Fakat telefon sıra· 
sını iyi intihab etmemiştir!. 

Ve parmağını telefonun üze· 
rine dayadı, zil çalmamağa 
başladı. 

- Generalim, tedkik faali· 
yetinizi dikkatle takib ediyor· 

istinad ettiğini söylemişlerdir. 

Bu noktai nazar yıldızların 

izzeti nefislerini kırmıştır. Yıl· 
dızlar: 

- Biz, beyaz perdedeki 
muvaffakıyetlerimizi san' attaki 
kudretimize borçluyuz. işte, 
bundan sonra baldır, bacak 
göstermiyeceğiz, görülecektir 
ki biz şöhretimizden bir şey 
kaybetmiyeccğizl 

Demektedirlf!r. 
Holivud aleminin içyüzünü 

bilenlere göre, bu sebep va· 
rid olmakla beraber, daha 
başka daha derin sebepler de 
vardır! 

Büyük filim şirketleri son 
zamanlarda çıpalk kadın ve· 
ya bacağın eskisi kadar müş
teri çekmediğini rakamlarla 
tesbit etmişlerdir. Çünkü "çıp· 
lak,. o kadar boll~şmış ve 
müptezelleşmiştir ki, seyirciler 
çıplaktan bıkmıştırlarl "Mem· 
nua rağbeti,, nazariyesini tat· 
bik etmek için yıldızlara bu 
garip karar verdirilmiştir. Maa· 
mafih, bu kararın tatbik edil
miyeceğini iddia edenler de 
pek çoktur; sinema yıldızları
nın bu sıcaklarda uzun za· 
man baldır, bacak saklıyacak· 

dum. Siz, Profesör Rozdan 
ziyade muvaffak oluyordunuz. 
Tuttuğunuz yol, en doğru yol· 
dur. Bir fen adamı sıfatile sizi 
ye profesörü takdir ediyorum. 
Fakat mesaınızı durdurmak 
mecburiyetinde kaldım. 

- Gördüm ve anladım, hr.r 
şeye ve ilim ile fenne de ha
kim olabilirsiniz! 

- Haksız değilsiniz. Maa· 
mafih ben kuvvetimi fenne 
karşı kullanmak istemem. Pro· 
fesör Rozun tecrübelerini boz-
duğum için de memnun deği· 
lim. lcabettiği için böyle ha· 
reket ettim. Ve. her şeye ka· 
dirim! 

- Evet, harikalar, mucize· 
ler yaratıyorsunuz. 

- Ben, sadece bir fen ada· 
mıyım. Muvaffakıyetlerime ge· 
lince, kader ve talihin bana 

Japonya 
Asyada hakim ol

mak sevdasında 
Paris, 25 (Radyo) - İtal

yanın sabık Maliye Nazırı B. 
Stefani, Çinden avdet eder· 
ken gazetelere bir makale 
vermiştir. 

B. Stefani makalesinde di
yor ki: 

"Garbin Çine karşı olan 
emniyet ve itimadı kırılmıştır. 

Son hadiseler bu emniyeti 
düşürmektedir. Çinde Avru· 
panın otoritesini ancak askeri 
bir müdahale temin edebi
lecekti . 

''Japonyanın son hareketi, 
sade Avrupa nufüzumı kırma
ğa matuf değildir. 

Japonya, uzak Şarkta ırki 
bir birlik vücude getirmek ve 
bu birliği Japon siyasetine 
alet etmek istf!mektcdir. 

Japonya, sadece " Asya, 
Asyalılarındırl,. Siyasetini şid
ddle tatbika başlamıştır. Ja
ponya bu siyasetini biıtün 
Asya millet ve devletleı ine 
teşmil edecektir. 

" Bu siyaset Avrupa dev· 
letlerini uzak Şark ve A-,,ya· 
daki istikballerinin tehlikelere 
maruz olduğunu göstermek· 
tedir.,, 

Gürbüz çocuk 
müsabakaları 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
İzmir merkezi 27 Ağustos 937 
cuma günü akşamı için saat 
10 da fuar gazinosunda bir 
gürbüz çocuk müsabakası ter· 
tib etmiştir. 

Müsabakaya dört, beş ve 
altı yaşlar arasındaki çocuk
lar iştirak edecek ve bunların 
arasından seçilecek üç kız ve üç 
erkek çocuğa muhtelif kıymetli 
hediyeler verilecektir. 

Müsabakanın güzel olması 
için bazı tedbirler alınmıştır. 

"Algece,, 
28 Ağustos Cumartesi ak· 

şamı saat 20 den itibaren 
Halkevi bahçesinde bayrağı· 
mızın rengini canlandıran bir 
"Algece" eğlencesi tertip 
edilmiştir. 

ları söylenmektedir. "May Vest 
için muvaffakıyet ihtimalleri 
çok azalacaktır,, diyen sine· 
ma münakkidleri pek çoktur. 

Yalnız May Vest mi? May 
Vestin kalçasının ölçüsü an· 
cak 95 santimetredir; halbuki 
Greta Garbonun 97, Marlen 
Ditribin de, 98 santimetredir. 
Şu halde, .>unları da May 
Vestin mukadderatile alaka· 
dar görmek lazımdır. Ne ya
pılırsa yapılsın, çıplak, ne 
olursa olsun Holivudda hakim 
kalacaktır! 

• 
yardım ettiğini de gizliyemem. 

-"Ezeli kudret,, i nasıl elde 
ettiniz? 

- Siz de benim eski bir 
tabirim olan " ezeli kudret " 
cümlesini kullanıyorsunuz, evet, 
benim çocukluğumdanberi mef-
kurem bu idi. Doğrusu, ço
cukluğumdanberi de böyle fev· 
kalade bir kudret olduğunu, 
hemen her hadisede hissedi
yor idim. Ben bu kuvveti elde 
etmek istedim, böyle bir kud
rete sahih ve hakim olmak 
cidden mühim bir işti. Siz de 
böyle dü,ünüyorsunuz, değil
mi?. 

- Evet, fakat çocukluğum· 
danberi değil, sizin faaliyete 
geçtiğinizi hissettiğim andan 
itibaren böyle düşünüyorum, 
ezeli kudreti bulmak istiyorum. 

- Ben bu kudreti bulmak 

1 Halkm Dilekleri 1 •-----Ne düşüncesizlik 
Topaltı Hacı Ali Efendi 

caddesinde 164 numarada mü· 
rettip R. Çakbak yazıyor: 

Sabahleyin evimden huzur 
ve emniyetle çıktım. Akşam 
dönüşümde refikamı baygın, 

çocuklarımı ağlar vaziyette bul
dum. Meğer düşüncesiz bir 
adam, evimin arka duvarının 
ve caddeye bakan kısmının 
bir deliğindeki arıları itlaf için 
çalı çırpı, paçavra ateşleyip 
buraya sokmuş. O yerse, tam 
tavan arasına tesadüf etmek· 
tedir. Ateş pulamadan, !>radan 
dan Do\aplıkuyu mürettebatın
geçenbir polis hemen alakadar 
olmuş, evimden su istemiş, 

tehlikeyi izale etmiş, fakat 
epeyce uğ'rJ\şmış ve esasen 
hasta bulunan refikam, heye· 
candan düşüp bayılmış. Poli
sin bu alakasına teşekkür ede· 
rim. Fakat kast mı, idraksizlik 
eseri mi, ne olduğu bence 
meçhul bulunan böyle hare· 
ketlerin akıbetlerin düşünülme· 
yor mu? 

Polis memuru geçmeseydi, 
belki ben evimi bir avuç kül 
halinde bulacaktım. 

ANADOLU - Düşüncesiz· 
lik ancak bu kadar olur. Fa
kat kime ne demelı? 

Çimento kıtlığı 
karşısında .. 

Bir yapı sahibi dün gaze· 
temize uğradı ve dedi ki: 

- Aylardanberi demir buh
ranı vardı. Bu yüzden demir 
fiatleri iki, üç misli yükseldi. 
Bütün inşaat malzemesine zam 
yapıldı. Ne yapalım, şansımız, 
dedik katlandık ama piyasada 
aylarca bir çubuk, demir bula
madık. Nihayet demir bollan· 
dı, bu sefer de piyasada bir 
kilo çimento bulmak zorluğile 
karşılaştık. Acaba fuara mı 
sarfoldu, diye düşünürken an
ladık ki, lstanbulda karı ile 
birlikte 87 ,5 kuruşa satılan 
bir torba çimento için lzmir 
vilayetince tesbit edilen 105 
kuruş satış fiatini çimento 
tacirleri az bulmuşlar onun 
için getirmiyorlarmışl Ne yapa· 
cağımızı şaşırdık, kaldık. Bü
tün inşaat tatil edildi. Yapıdan 
ekmek yiyen zavallı işçiler de 
bittabi işsiz kaldılar. Çimento 
belki gelir, düzelir, şim· 

diden karoları ısmarlıyalım de· 
dik, bu sefer de karo fahri· 
kalan beyaz çimento olmadı
ğını söyliyerek siparişimizi ka· 
bul etmediler. lşçılere de yol 
vermişler. Sebebini sorduk: 
(Üç ay için lzmire ancak (5) 
kilo beyaz çimento ithaline 
müsaade edilmiş) hayret ettik, 
bunda mubakkak bir yanlışlık 

ve elde etmek için metod ve 
fenne istinad ederek çalıştım. 

- Ve, azim ile devam etti
ğiniz yoldan, bu kudreti bul· 
dular. 

- Görünüşe göre böyledir. 
- Bu kudreti sizden sor-

mak manasız olacaktır, sanı· 

yorum. Çünkü bana bunu izah 

etmiyeceğiniz pek tabiidir. 

- Bilakis.. Bu kudreti size 

söylemekte hiç bir mahzur 
olmıyacak idi. Fakat bu kud· 
reti size öğretmek doğru de
ğildir. Kudret ikiye bölünmüş 
olacaktır. Sonra bu iki kudret 
biribirile çarpışacaktır. Ben 
ise harb aleyhtarıyım. Harb· 
den nefret ederim, gayem de 
arz üzerinden harbi kaldır· 
maktır. Halbuki siz bir erkanı
harbsiniz, generalsiniı, harb 

Tütün rekoltesi 
yirmi beş mil

yon kilodur ----...···· Bu yılki tütün rekoltesi, ala· 
kadarlarca kat'i olarak 25 
milyon kilo tesbit edilmiştir. 
Geçen s~ne 37 milyon kilo 
olan rekolteden, 500 kilo stok 
kalmıştır. Tütün müstahsilinin 
geçen yıl eline geçen para, 
22 milyon liradır. 

Çek ve Avusturya rejilerile 
Fransız rejisi buse ne Türkiye· 
den mühim miktarda tütün 
almağı kararJaştırmışlar, mü· 
bayaat için memurlarım da 
göndermişlerdir. Şehrimizdeki 
Amerikan kumpanyalarının da 
ihtiyacı on milyon kilo oldu
ğundan, bu yıl tütün mahsu
lünün iyi fiatle satılacağı ve 
stok kalmıyacağı tahmin edil· 
mektedir. Mahsul bu sene az 
olmakla beraber, kalite itiba· 
rile çok nefistir. 

Göçmenler 
Nazım vapurile Bulgaristan

dan getirilmiş olan 1600 göç· 
men, bugünlerde mürettep yer 
!erine sevkedileceklerdir. Göç• 
menler, beraberlerinde mühi 
miktarda çift hayvanı da ge 
tirmişlerdir. Bu hayvanları 
sıhhi vaziyetlerini tetkik etme 
üzere vilayet baytar müdür· 
Bay Adil Yergök dün Url 
tahaffuzhanesint: gitmiştir. 

Çirkin bir vak'a 
Ömer adliyeye verildi 
Cumaovası nahiyesinin Gö 

rece köyünde çirkin bir vak 
olmuştur. Mehmed oğlu 1 
yaşıuda Ömer adında bi 
hayvani hislerine uyarak 
oğlu dört yaşında Salibi ki 
letmiştir. Küçük Salih, hast 
neye . kaldırılmış ve Ömer t 
tularak adliyeye verilmiştir. 

Çine tUtUnleri 
İzmir ecnebi tütün kump 

yaları eksperleri Çineye ge 
rek tütün mahsulü üzerin 
tetkikata başlamışlardır. Ku 
panyalar Çine tütünlerini ç 
beyenmişlerdir. Mahsulün 
bir bir fiatle satılacağı a 
şılmaktadır. 

olacağı kanaatindeyiz. 

Bu şerait altında memle 
nasıl imar edilir? Ve bi 
belediyeye bir sene içinde 
yapmak taahhüdümüzü n 
yerine getiririz? Ben şah 
belediyeye müracaat et 

Fors major var, müddeti 
tınız, dedim, piyasada bir 
buk demir bulunmadığı 

manda bik belediye encü 
isteğimi reddetti. Bunun 
resi? .. 

için yetişmiş, harbi me 
ittihaz etmiş, bir adamsın 

- Fakat Bay.. Ben 
zamanda bir fen adamı 
Fen namına, erkanıharbiye 
liğini bırakmış bulunuyoru 

Boris gülerek: 
- Evet, fen için çalı 

sunuz, amma, hedefiniz 
şeyden evel beni bul 
Dedi. 

-Doğru, fakat bunun 

miyeti tali derecede 

Çünkü siz bizatihi bir 

ma, bir fen muamması 

bu muammayı halletme 
nim için tabii olarak 
bir meseledir. 

- Sizi tebrik 
ki de size bazı 

bulunacağı mi 
- Sonıı Va' 
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HA v AcıuK a:.HlsLEERJ ~}U-91 Nazill! dokumc:- _fabrikası 
Kara mudaf aası hava taar-~ ıkmaı ~dıhyor 

b •ı• •? Gönül Fabrikanın açılma töreni, Cum-
ruzunu Yene 1 lr mı Kimbilir, ben bile kaç defa h • b d / k 

• i:~:ş~:~;~i :~n~i=~~~:· ükz:: :!~~7~!.ma~:>'~~=ın !.~~fm!in~~~ ıs1!~ 
Muharrir, Londraya bir taarruz vukuunda, diiş rinde <lüşünmüştür. Her tara· fabrikasındaki inşaat sona er· lfılde büyük tecrübelere baş· 

fmda bir yağlı, semiz kuyruk mek üzeredir. Makinelerin lanacak, Birinciteşrinin ilk 

can noktasına ancak kuvvetli bir hava manın 

hücumu ile vurulabileceğini söylüyor 

vitamini yatan bu nesne, ayni montajı bitmiş, Almanyadan gününde de, bir heyet huzu· 
zamanda hükümdarları yakmış, beklenen parçalar da geldi- runda son tecrübe yapılacaktır. 
kavurmuş taçlan ezip savur· ğinden yerlerine konmuştur. Kombina, 29 Teşrinievel 

r muş, hatta zaman olmuş arka- Şimdi bazı ufak tefek mon· Cumhuriyet bayramında büyük 
' sından milletleri sürüklemiştir. taj işlerile uğraşılmaktadır. merasimle açılacaktır. Resmi-

Yavuz Sultan Selim de, bir Fabrikanın arayolları ile de- küşadın, General ismet İnönü Yazan 

Geçenlerde parlamentoda 
hava müdafaası tetkik komi
tesinde, hücum eden tayyare-J 
lere yerden karşı koyabilmek 
için gizli metodlar bulmak 
yolunda bir hayli terakki gös
terdiğinden bahsolundu. Ayni 
zamanda bu husustaki çalış
malar sayesinde birkaç sene 
içinde bizim bütün hava hü
cumlarına karşı tam bir sela
met içinde yaşamağa imkan 
bulacağımızdan dem vuruldu. 

Bu beyanat şiddetli surette 
alkışlanmıştır. Eminim ki bu 
alkışı yapanlar, havada muka
bil taarruza lüzum kalmaksızın 
işin ilim ve fen sayesinde hal 
edıleceğini öğrenip sevinmiş 
olan mebuslarımızdı. Hiçbir 
politikacı bu memleketı müda
faa etmek için başka bir 
memleketi param parça etme· 
ği istemez. Ondan dolayıdır 
ki hava tehlikesine karşı böyle 
bir pasif müdafaası tarzı öte
denberi araştırılagelmiştir. 

Ne yazık ki ben, bu yazım
la bu hulyaları parçalıyacağım. 
Bu, ringe gidip ayakta dura· 
rak, kendisi biç bir yumruk 
sallamaksızın, sade kendine 
havale edilen yumruklara gö
ğüs gererek galip gelmeyi ku
ran Tommy Farın hulyalarına 
benzer. 

Hava müdafaası mümkün
dür. Ben bunu, hatta bir ta· 
kım politikacılar imkansız ol
duğunu söyledikleri zamanlar· 
da tekrar tekrar iddia etmiş· 
lcrdir. 

Fakat, mukabil bir hücuma 
kalkmaksızın, koruyucu ve pa· 
sif bir hava müdafaası imkan· 
ıızdır ve daima imkansız ka
lacaktır. 

Müdafaa tetkik komitesin· 
deki fen adamlarının ballandı
ra ballandıra anlauıkları gizli 
\'e esrarengiz korunma usulle· 
tini dinliyerek kendimizi al
datm1yalım. Bir şeyi gizli tut· 
tnağı çok defa onı layık ol· 
tnadığı itibarı temin etmek 
İçindir. 

Bu adamların gayret ve fa
aliyetleri takdire layıktir. Fa
kat bu sayede bu memleketin 
hava hücumlarından masun 
bir hale geleceğine inanmak 
doğru değildir. Bunu yalnız 
"c yalnız kuvvetli bir hava fi· 
losu yapabilir. 

Bir tayyareye bakınız. Bu, 
dünyanın en çörden, çöp· 
ten, en müdafaasız nesnesidir. 

Yadigar ve hatıralara meraklı 
bir çocuğu, bir kaç dakika 
için yerde bulunduğu zaman, 
en büyük bir bomba ta}yare· 
sinin yanına bırakınız; 

O, hiç zorluk çekmeden 
bunu harab edebilir. Bundan 
önce bir çok tayyarelerin hatı
ra ve yadigar meraklıları tara
fından harab edildiği de gö
rü.lmem!ş bir şey değildir. 

Büyük bomba tayyarelerin· 
den bir filyoyu, bir tayyare 
meydanına sıralayınız. Sonra 
delinin birine bir satır vere· 
rek bunların arasına koyuveri· 
niz. Herif, kısa bir müddet 
içinde bunları, en aşağı, iki 
ay çalışamıyacak bir hale ge· 
tirebilir. 

Bu böyle olduğu halde sür
ati kendisini pasif müdafaaya 
karşı korur. Bir de mukabil 
hücuma kalkmak suretiyledir 
ki tayyare, tayyareye karşı 
bir korunma aleti halini alır. 

Hava müdafaa toplarından 
birisinin attığı bir gülle ile 
vurulan bir tayyarenin pilotu 
artık o makinenin mahvoldu· 
ğunu düşünür. Bunu toplara 
karşı koyabilecek şekilde zırh· 
lı bir hale koymağı hayalin· 
den bile geçirmez. 

Şu halde bomba tayyaresi, 
sadece bir hücum aletidir. o, 
süratle gideceği yere gider, 
bombasını atar ve gene geri· 
ye döner. Yolda buna en 
ufak bir isabet olsa işi bit· 
miştir. 

Şu halde, ilk bakışta, hü
cum eden tayyareyi tahripten 
daha kolay bir şey yoktur gi
bi görünür. Fakat meseleye 
yakından bakacak olur sanız, 
şunu görürsünüz. 

Bir tayyare çırılçıplak dö
ğüşür. Bu, güzel bir tavsiftir. 
Üzerinde zırh vesaire gibi 
korunma techizatının bulun
mayışı onun atletik kudretini 
arttırır. 

Pasif müdafaası aletleri ise 
ağır, örtülü, sarılıdır; tıbkı bir 
beyzbol oyuncusu gibi. Şimdi 
böyle giyimli, kuşamlı bir ada
mı, çıplak bir adamla sürat 
yarışına sokunuz. Görürsünüz 
ki çıplak adam, çevik hare· 
ket imkanlarına daha ziyade 
malik olduğu için yarışı kaza· 
nacaktır. 

Tayyare de hafif ve süratli 
hareket edebilir. O, birdenbi· 
re harekete geçer ve uçar, 
gider. Pasif müdafaa vasıtaları 

Binbaşı 

O. Stevart 
Morning Post 

gazetesinde 

~--------------~ ise, hemen hemen, hareket· 
sizdir. Tayyare, göreceği işi 
görür, döner. Pasif müdafaa 
vasıtası, hala, olduğu yerdedir. 
Müdafaa vasıtasını, mütehar· 
rik bir hale getriniz. O zaman 
bu, bir aletin mutad elbisele
rinden soyunmasına benzer. 
O zaman da korunma vasıtası, 
ortada tayyare bombalarına 
kendisi bir hedef teşkil ede
cektir. 
' Bu takdirde birisine darbe 
indirmeyi düşünen, ve bu 
arada ondan gelecek darbeyi 
önlemeyi ihmal eden bir ada
ma benzersiniz. 

Hava harbinde bu harp 
prensibi, zerre kadar, tadile 
uğramış değildir. 

Bahsedilen gizli araştırma
lar, şüphesiz, dahiyane şeyler· 
dir. Fakat bunlar, bir defa 
ortaya konulsun, o zaman; id
dia edildiği kadar, fevkalade 
şeyler olmadığı görülecektir. 
Sözün kısası, bunların bütün 
cazibesi gizli tutulmalarındadır. 
Sade bunlara güvenmek bü
yük bir hata olur. Hiç bir ne· 
vi pasif müdafaası, yalnız ba
şına, kafi sayılamaz. 

Onun için, memleketin böy
le müdafaa çareleri aramakla 
vakit geçireceğine, var kuvve· 
tiyle hava harplerine hazırlan· 
ması lüzumuna kanaat eden· 
lerdenim. 

Hava harplerinde birinci 

mesele sürat meselesidir. Bu 
sürat, yalnız uçuşta değil, or

.8anizosyonda da lazımdır. 
Pasif müdafaa, ne bugün, 

ne de yarın muvaffakıyet sağ
lıyamaz. 

Bugün yapılacak şey, dün· 
yanın en süratli tayyarelerine 
malik olmak ve tez elden teş· 
kilatı tamamlamaktır. 

Günün birinde bir düşman 
Londntya havadan hücum ede· 
cek olursa buna karşı alınacak 
tedbir, o düşmanın can ala
cak bir noktasına, anında, ga· 
yet muktedir pilotlar tarafın
dan idare edilen en süratli 
tayyarelerle saldırmak olacak
tır. 

Toplara, balon manialarına, 
zincirlere, beton yapılara sığı· 
naklara güvenenler kendilerini 
aldatmış olurlar. 

Bir hava hücumuna karşı 
müdafaa, bugün kabildir. Bu· 
nun için de süratli avcı ve 
bomba tayyareleri lazımdır. 

Tayyarelere karşı pasif ted
birlerle müdafaa, bugün de, 
yarın da kabil olamıyacaktır. 

Tarihte de görüyoruz: Hü
cuma karşı müdafaa yapılır. 
Fakat pasif bir müdafaa ha
reketli bir hücuma karıı bir 

hiddet esnasında maşukunun kovil hattı da kısa bir za· tarafından yapılması muhte-
kafasını cellada vurdurduktan manda yapılacaktır. meldir. 
sonra şunu söylememiş midir? 

Şirler pençei kahrımdan 
olurken lerzan 

Beni bir gözleri ahuya 
zebun etti felek.. 

Bütün şarkılar, bütün edebi 
parçalar, bütün hayat müca· 
deleleri, hep onun etrafında 
veya üstünde takla atıyorlar. 

Bu gönül öyle bir şey ki, 
hazan insanı mesud, hazan 
mustarip ve bedbaht, bazan 
rezil ve kepaze ediyor. Gön
lünün kuyruğuna takılmış , ne 
aşıklar vardır ki, tam bir gaf
let ve körlük içinde aleme 
maskara oldukları halde far
kır.a varmıyorlar. Gene gönül
ler var ki, bir ömür boyunca 
aldanmaktan aldanmağa koş
tuklarını, bir dakika olsun 
ka vrıyamıyorlar. 

Gönül, tabiatın insan başına 
yarı bela, diye diktiği bir 
nesne gibidir. Gönülsüz insa· 
nın geniş hürriyeti içinde, ne 
kadar büyük bir saadet varsa 
gönlü kuvvetli, yıkılmaz ve 
çetin olanın hayatında da o 
nisbette bir çekme ve sürünme 
vardır. 

Evelki gece, bir gazinoya 
gitmiştim. Sahnenin tam kar
şısında, seksenine dayadığı 
merdivenin son basamaklarını 
tırmanan bir ihtiyar vardı. Ha
nende kızlara, yağı tükenmiş 

bir kandilin son ışıklarını ta· 
şıyan gözlerle, fakat piri bir 
zevkle bakıyordu. 

Şarkıları dinlerken kendin
den geçiyordu. Onun hali ho· 
şuma gitmişti. 

Eski bir şarkıda: 
Uslan ey dil uslan 

artık ihtiyar olmaktannl 

Diyen şair, bu ihtiyara söz 
ve meram anlatamazdı. Bilakis 
onun halinde: 

Gönlümüz benzer bahara, 
İhtiyar oleak da biz, 
Geçmeyiz gülden güzelden 
Hakisar olsak. da biz. 

Beytine uygun bir gönül 
diriliği vardı.. Ah bu gönül, 
ne gönüldür, ne gönaldür?. 

Çimdik 

Cenubi Bavyerada 
Fırtına ve tufan 

Munih, 25 (Radyo) - Ce
nubi Bavyerada, büyük fırtı· 

nalar hüküm sürmekte ve şid
detli yağmurlar yağmaktadır. 

Nehirlerin bir c;oğu taşmıştır. 
Maddi zarar çoktur. 

Ayni zamanda .-\vusturyanın 
petrol mıntakasına yağmur 

yağmış, büyük zararlar yap· 
mıştır. 

şey yapamaz. 
Hava tehlikesine karşı alı

nan gizli tedbirlerden bahse· 
den ve bundan heyecan du
yan politikacıları kendi hal
lerine bırakalım ve biz, hava 
filomuzu arttırmağı, teşkilatı· 
mızı tamamlamaia devam 
edelim .. 

Hazine vekilleri Toprağa kavuşan 
Hariçten dava alıp köylüler 

t k ·b ...1 l Özbek çiftliği arazisi köy· 
a ı eaemez er IUye dağıtılacak 

Hazine avukatlarının kabul· Menemenin Ulucak köyü 
den memnu bulundukları da- civarında tahminen 2500 dö-
valar hakkında Maliye Veka- nümlük bir Özbek çiftliği var· 
letinden vilayete bir tamim dır. Sahipleri, bu çiftliği di-
gelmiştir. ğer bir şahsa satmak üzere 

Tamimde hulasaten denil- iken Vali Güleç keyfiyeti ha-
mektedir ki: her almış ve esasen bu civar-

• 
11 Münhasıran hazine dava· daki Harmandalı köyü halkı· 

larını takib etmeği kabul et- nın topraksız bulunduğunu 
miş bulunan avukatların her düşünerek çiftliğin doğrudan 
ne suretle olursa olsun ha- doğruya Ziraat bankasınca 
riçten dava kabul ve takib mübaayasile arazisinin köylli-
etmeleri caiz olamaz. ye taksimini temine muvaffak 

Serbest hazine avukatlarile olmuştur. 
muvazenei umumiyeye dahil Harmandalı köyü bu mu· 
veya mülhak ve hususi büd- vaffakıyeti, büyük bir sevinç 
çelerle idare olunan Devlet ve şükranla karşılamıştır. Kö
demiryolları, inhisarlar Umum yün 600 kişilik nüfusu, 130 
Müdürlüğü, Akay ve havuzlar hanesi vardır. Mevcut topra· 
işletme daireleri, Evkaf Umum ğı ise ancak 250 dönümdür. 
Müdürlüğü gibi devlet daire- Arazi köy halkına tevzi olıı
leri avukatlarının ve hususi nacaıc ve bedeli yirmi taksitte 
idarelerle belediyelerin ve tahsil edilecektir. 
Cumhuriyet Merkez Bankası, Fuarı gezenler çol)ahyor 
Sümerabnk, Etibank vesair Enternasyonal lzmir fuarını 
buna mümasil bilumum devlet ziyaret edenlerin sayısı, hergün 
müesseselerinin ve sermayesi· artmaktadtr. Evelki gün fuarı 
nin yarısı devlete aid şirket· gezen 11,979 kişile, dört gün 
lerin ücret mukabilinde mü- zarfında ziyaretçilerin adedi 
dafaasını deruhde eyliyen 107,029 olmuştur. 
avukatlann bu daire, müessese - -----
ve şirketlerde herhangi birisi MAHKEMELERDE 
aleyhinde dava kabul eyle- Tebliğ memuru 
meleri yasak edilmiştir .• 

Bataklıklarda Şükrü 
On ay 26 gUn hapse mah· 

tetkikat kOm oldu 
Mani sa sıtma mücadele teş

kiltitı reisi şehrimizde 
Manisa sıtma mücadele teş

kilatı reisi Dr. B. Şevket, sıt· 
ma mücadel~ mıntakasına yeni 
alınan Çiyli, Karşıyaka ve 
Bayraklı bataklıklarında tetki
kat yapmak üzere şehrimize 
gelmiştir. 

Dr. Şevket, bugün sıhhiye 
müdürü Dr. Cevdet Saracoğ· 
lu ile birlikte bataklıkların va· 
ziyetini gözden geçirecek ve 
mücadele mıntakası hududunu 
tesbit ederek derhal faaliyete 
geçilmesini temin eyliyecektir. 

Dün belediye riyasetini ve 
vilayeti ziyaret eden Dr. Şev
ket, mücadele hazırlıkları için 
belediye ve vilayetin yardım· 
larını istemiştir. 

Yeni fen memurları 
Vilayet nafıa fen memur· 

luklarma ta,in edilen Urfa 
nafıa fen memuru B. Rifat ve 
Yozgad fen memuru B. Ni· 
had şehrimize gelerek yeni 
vazifelerine başlamışlardır. 

Cezaya çarptırıldılar 
Belediyenin tesbit ettiği fi

atlerden fazla ücret alarak ih
tikar yapan ve belediye niza
matına aykırı hareket eden 
lokanta ve otelrlerden 15 
kişi para cezasına çarptırıl· 
mııtır. 

Memuriyet vazifesin suiisti
mal etmekle maznun Basma· 
hane tahsil şubesi tebliğ me
murlarından B. Şükrü ile suçta · 
alakadar olmakla maznun ayni 
Maliye şubesi tahakkuk ve 
tahsil memurları BB. Hakkı 
ve Ali Rızanın şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemeleri 
sona ermiş ve dün karar tef· 
him edilmiştir. 

B. Şükrü, Maliye şubesine 
vergi borçlarını götüreceğini 
söyliyerek muhtelif kimseler
den para aldığı ve emniyetle
rini suiistimal ettiği ve para 
aldığı kimselere, başkaları na
mına yazılı makbuz ilmühabe
rini tahrif ederek isimlerini 
yazdtğı anlaşıldığından, on altı 
ay 26 gün hapse mahkum 
edilmiştir. 

Zarar gören kimseler, ait 
olduklan mahkemelere mü
racaat ederek haklarını ara· 
makta muhtar bırakılmıştır. 

BB. Hakkı ve Ali Rızanın, 
suçta alakaları bulunmadığı 

anlaşıldığından, beraetlerine 
karar verilmişse de suçu mey
dana çıkan memur B. Şük
rüye lzmirden kaçması ıçın 
para verdikleri anlaşıldığından 
üçer gün hapislerine ve bu 
cezalarının da teciline karar 
verilmiıtir. 
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Sayfa 6 ANADOLU 

Japonlar, hertaraftan Çi-Yeni_göçJ!lenler de IT!Ü~-:gr;aı 
ne bomba ve mermı tahsıl azıy te g çmıştır ~ OORSA 

yağdırıyorlar 
- Başı 1 inci sahifede -
pon harb gemileri dün akşam 
üzeri ve gece Poutoungdaki 
Çin mevzilerini bombardıman 
etmiştir. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Şang· 
hayda beynelmilel bir müfreze 
teşkil edileceğir.e dair olan 
şayia tekzib edilmektedir. 

Şanghay, 24 (A.A.) - ja· 
pon Amıralı Hasogova Royter 
Ajansının muhabirine beya
natta bulunarak Auğusta hadi
sesi esnasında ne karadan ne 
de denizden hiçbir Japon to· 
punun ateş etmediğini söyle· 
miştir. 

Faciaya sebep olan mermi· 
ler hakkanda henüz müsbet 
bir netice yoktur. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Dün 
akşam üzeri gelen yenı Sov· 
yet sefiri Slavutzki, Japon· 
Sovyet meselesinin halledile· 
ceğinden emin olduğunu ırat· 
buata beyan etmiştir. Sefir, 
Mareşal Blucherin garbi Mon· 
golistana gideceği ve Sovyet· 
!erin Çinlilere yardım edecek
leri hakkındaki haberleri tek· 
zib etmiştir. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Bu 
sabah Japonlar bütün cephe· 
lerde karadan, denizden ve 
havadan taarruza başlamışlar· 
dır. Şiddetli bir bomba ve 
obüs yağmuruna rağmen Çin· 
liler ricat etmemektedirler. 

Voosungda şiddetli muha· 
rebeler cereyan ettiği bildiril· 
mektedir. Harb gemilerinin 
topları tarafından himaye edil· 
mekte olan Japonlar burada 
Çin hatlarına girmeğe uğraş· 

maktadırlar. 

Fakat Japon kıt'alarının hü
cumlarına Çinliler büyük bir 
şiddetle mukavemet etmekte· 
dirler. 

Paris, 25 (Radyo) - Şang· 
haydan alınan son haberler, 
vaziyetin çok nazik ve vahim 
bir safhaya girdiğini bildiriyor. 

Japon donanması, Voşon 
ile Larkfon arasındaki bütün 
Çin sahillerini topa tutmuş ve 
muhtelif yerlerde yeni kuvvet· 
ler ve bataryalar çıkarmıştır. 

Japon tayyareleri de, An· 
keo ile Koton havalisini bom· 
bardıman etmişler ve büyük 
tohribat yapmışlardır. 

Japonyanın Londra sefare· 
tinden intişar eden resmi bir 
tebliğe göre, son harbde Çin
lilerden on bin kişi maktul 
düşmüş ve on beş bin kişi de 
yaralanmıştır. 

Şanghay, 25 (A.A.) -
Lunkinde başlıyan .;ok kanlı 
bir muharebede Japonlar bü
tün kuvvetlerini kullanmışlar
dır. Bu muharebe, şiddetle 
devam etmektedir. 

Japonların, Dotronda on 
bin kişilik bir kuvvet çıkar
dıkları, ihraç esnasında Çin 
kuvvetlerinin açtıkları ateş 

neticesinde bir Japon gam· 
botunun battığı ve torpido· 
nun da hasara uğradığı bil· 
dirilmektedir. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Ja· 
pon imparatoru, bugün Baş
vekil prens Konoye ile Har
biye ve Bahriye Nazırlarını 
ve Erkanı Harbiyei Umumiye 
reisini kabul etmiş ve kendi
)erile uzun müddet konuş
muştur. 

Bu konuşmalara büyük ehem· 
miyet ıtfolunmıktadır. 

Şanghay, 25 ( Radyo ) -
Dört yüz bin kişilik bir Çin 
ordusu; 30 fırkaya ayrılmış 
olduğu halde Pekin ile Tien· 
çın hattı üzerine yürümekte 
devam edıyor. Bu kuvvede 
Japonlar arasında büyük bir 
meydan muharebe i olacağı 
söyleniyor. 

Paris, 25 (Radyo) - Japon· 
larm (Lioyo) ya asker çıkar· 
dıkları ve cenuba doğru sark· 
mağa başladıkları Tokyodan 
haber veriliyor. 

Solayı şimendifer hath üze· 
rinde büyük muharebelere baş· 
!andığı söyleniyor. 
Japon aşvekili ne digoa? 

Tokyo, 25 (Radyo) - Nişi 
Nişi gazetesine gore, Japon 
Başvekili Prens lkonoyu dün 
Japon parti şeflcrilc kanu~· 
muştur. Bu mülakat, cenubi 
Çinde muhasemat hududlan· 
nın geni.~demesi ihtimalile ala
kadardır. 

Prens lkonoyi bryanatta 
bulunarak: 

- Çin-Japon ihtilafının ne 

zaman hitam bulacağını şimdi· 
den söylemek mümkün de· 
ğildir. Maamafih Çin entrı· 
kaları üzerine şimdiden mü· 
him tedbirler ittihaz edilmiş· 
tir. Demişti. 

Başvekil EylUlde toplanacak 
Diyet meclisine mühim iktı
sadi ve askeri tedbirler hak· 
kında tekliflerde bulunacaktır. 
Mareşal Voroşilo/ Çin hu-

dutlarında 
Şanghay, 25 (Radyo) ~ 

Japon mahafilinin verdiği ha· 
bere gore, Rusyadan Çine 
birçok top, tayyare ve pilot 
gönderilmiştir. 

Mareşal Voroşilof ta tayya· 
re ile Çin sularına gitmiştir. 

Şanghay, 25 (A.A.)- Sent· 
ral Nevs Çin Ajansının haber 
verdiğine göre, Nankeu geçi
dinin arkasında mevzi alan 
Çin kuvvetleri garb istikame· 
tinde sonra de cenubu şarkiye 
doğru bir çevirme hareketi 
yaparak Japonları yan ateşine 
maruz bırakmışlardır. 

Şanghay, 25 (A.A.)- Sent
ral Hevs Çin Ajansı, Japon· 
ların dün saat 6 da Şanghayın 
30 kilometre şimali garbisinde 
karaya asker çıkardıklarını fa. 
kat saat 14 te Çinlilerin muka· 
bil taarruza geçerek ıhraç edi
len kıtaları geri püskürttükle· 
rını bıldırmektrdır. 

Saat 16 da muharebe de· 
vam etmekte idi. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Şan· 
ghaydan Asabı gazetesine bıl· 
dırılpiğıne göre, Mareşal Çan
Kay·Şek Nankıni terkederek 
sonuna kadar Japonyaya mu
kavemeti göze aldırmış oldu· 
ğunu göstermek üzere yeni 
hükumet merkezini Setchoan 
eyaletinde kain Y oingfouda 
kurmağa karar vermiştir. Hü
kumet meroezinin resmen nakli 
2 Eyliilde ilan edilecektir. 

Paris, 25 (A.A.) - Epogue 
gazetesi bildiriyor: 

Bazı devletler ispanyadaki 
gibi Çine de müdahale ede· 
cekler mı? Bu imkansız de
ğildir. Fnkat biı bu oyuna 
ıştirak etmemeğe gayret ede· 
lim. 

Ademi müdahaleyi her za· 
mandan ziyade temine gayret 
etmeli. 

Aube yazıyor: 

Aydın Valisi temel atarken 
Aydın, (Hususi) - ilbay ve 

parti ba~kanı B. Ôzdemir 
Günday, Sıhhat ve içtimai 
muavenet direktörü Dr. Hayri 
ve Söke kaymakamı B. Yahya 
ile birlikte evelki gün Sökenin 
Akköy karnununa giderek; 
Akköy, Yeni hisar ve Yeni~ öy
de yapılacak göçmen evlerinin 
yerlerini tesbit etmiş yenı ve 
eski göçmenlerle temas ede· 
rek umumi vaziyetleri hakkın· 
da malumat almıştır. Dün 
Akköyde davul zurnalar çala· 
rak, Akköy ve yakın köylerin 
bütün halkının iştirakile yeni 
yapılacak göçmen evlerinin te· 
mel atma merasiminde ve te· 
mele ilk taşı koyan ilbay, Ak
köyden Doğanbey nahiyesine 
geçmiş, oraya yeni gelen göç· 
menlerin de durumlarını ince· 
liyerek, Atburgazı küyündeki 
göçmenlerle de görüştükten 
sonra Aydına dönmüştür. 

Göçmenlerin umumi vaziyet· 
feri ve son gezileri hakkında 
ilbay gazetemize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

------
Japonya Akdenizdeki karı-

şıklığın işini kolaylaştıracağını 

bildiği ıçın işe esaslı surette 
girişti. Evet sulh kabili taksim 
değildir. Bu bulaşık harb has· 
talığından ancak hakikatler 
maskesi altında bedahati bile 
inkar eden mutaassıblar şüp· 
he edebilirler. Bunun içindir 
ki, tecavüzi harblere müsama· 
ha edilmekle büyük bir hata 
işlenmiştir. 

Şimdi büyük Okyanus sa
hillerinde yeni bir yangın baş· 
göstermiştir. En ufak bir ih· 
tiyatsızlık, en küçük bir kor
kaklık tamiri kabil olmıyan 
hadiseler doğurabilir. 

Şanghay, 23 (A.A.) - Roy
ter Aiansının muhabiri bil
diriyor: 

"Voosung mıntakasında vu· 
kubulan başlıca muharebe ile 
sahil civardaki muharebe ka· 
raya ihraç edilen kuvvetlerin 
iki mil ilerledikleri hakkında 
dün bir Japon menbaından 
verilen haberlerin mevsımsız 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 
Bitaraf müşahidler Japonların 
ihraç hareketi esnasında bü
yük zayiata düçar olacaklarını 
bildirmektedirler. 

Çinliler mükemmel surette 
hazırlanmışlardır. Sahil mitral
yöz yuvaları ile dolu idi. 150 
metre geride ikinci bir müda· 
faa hattı vardır. Japon kıt'a
ları ilk hatta girerken arazinin 
hertaraf ına serpilmiş olan ma· 
yinler infilak etmiş ve Japon 
kıt'aları ağır zayiata uğrmış· 

lardır. 
Bazı müşahidler Japon-

ların Gelibulude İngilizlerin 
yaptığı hatayı tekrar ettiğini 
söylemektedirler. Fakat Japon· 
lar ihraç hareketini hazırlanan 
pl3n mucibince ve pekaz za· 
yiatla tatbik edilmiş olduğunu 
beyan etmektedirler. 

- Sökede göçmen işlerini 
umumiyet itibarile çok ıyı 
buldum. Akköy kamununa ge· 
çen yıl yerleştirilen göçmenler 
tamamen müstahsil hale gel· 
mişlerdir. Bunların evlerin he
nüz yapılmadığı halde, umumi 
vaziyetleri ve sıhhi durumları 

çok iyidir. Vilayetin Akköy
deki seyyar doktoru, göçmen· 
!erin sıhhi vaziyetlerini sıkı 
bir surette takib ve kontrol 
etmektedir. 

Yeni gelen göçmenler de 
müstahsil hale geçmek üzere· 
dirler Bu havaliye tütün işle· 
mek üzere her yıl birkaç bin 
amele gelirdi. Şimdi bu işler· 
de göçmenlerden de istifade 
edimektedir. Bu sebepten yeni 
göçmenler gelir gelmez ış 
sahibi olmuşlar ve bir taraf
tan da bizzat tütün ziraatile İş· 
tigale başlamışlardır. 
Doğanbey kamununa yer

leştirilenlerin vaziyetleri de 
çok iyi olacaktır. Burada da 
tabiatın zengin ve işlenmemiş 
cevherleri, bu yurddaşları her 
türlü refah ve servete erdire· 
cektir. 

Tabanca satarken 
Fevzipaşa bulvarında Davi 

kızı Elizin bir tabanca satmak 
istediği 

mıştır. 

görülerek yakalan· 

Bıçak taşımak 

Mezarlıkbaşında Mehmet 
oğlu Mehmedin üzerinde bir 
bıçak bulunduğundan yaka
lanmıştır. 

Hırsızlık teşebbüsü 

Karsıyakada Menemen cad
desinde Hüseyin oğlu Ali, 
Yaşar oğlu Mustafanın evıne 
girerek eşya çalmak teşebbü· 
sünde bulunduğundan yaka· 
lanmıştır. 

Oğlunu tehdit etmiş 
Karşıyakada Ankara paza

rı oda İsmail oğlu Osman, 
oğlu Kemali bıçakla tehdit 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Esrar satmak 
Mimar Kemalettin cadde· 

sinde Zeynel oğlu Ahmed, 
Osman oğlu Mustafaya esrar 
satark~n yakalanmışlardır. 

Şakalaşırken 
Kemeraltında Süleyman oğlu 

Ziya, Ahmed o~lu Mchmedi 
şaka neticesi ça1':ile yaraladı
ğından yak:ılanmıştır. 

Kız/ağından yaralamış 

Knrşıyakacfa Bostanlıda, Ah· 
met oğlu 7 yaşında Cavit, 
Mustlfrı oğlu 3 yaşında Mu· 
lı:ırrcmi taşla kulağından ya
r"ladığından yakalanmıştır. 

Dükkana taarruz 
Kuyumcular çarşısında terzi 

Ahmed, sarhoş olduğu halde 
Ahmed oğlu Hüseyinin dük
kanına taarruz ettiğinden ya
kalanmıştır. 

Haka,et 
Birincikordonda, Süleymau 

oğlu H. Avni, bir iş yüzün
den Ahmed oğlu Hamza ve 
Mirzaya hakaret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Bayraklıda bir vak'a 
Bayraklıda Mustafa oğlu 

Said, Muhsin oğlu lshk ve 
Harun oğlu Emine hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Dövmek 
Yeni Kavaflar çarşısında 

Abdullah kızı Kezziban, Ali 
karısı Mahideyi dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

Rumen Tenis 
takımı geliyor 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

341 F. Solari 12 75 
262 K. Taner 14 25 

K. S. 
19 50 
18 

.. ... 206 inhisarlar 11 25 
Onümüzdeki hafta. ı11 Vitel 15 

12 50 
20 50 
15 25 
17 50 
21 

lar içinde şehrimizde 141 Albayrak 1 t 
.. h · [ 131 M. Arditi 13 jQ 

mu ım maç ar var 117 M. J. Taıan. 12 50 
Gelecek haftalarda şehri- 115 Ş. Rıza H. 13 

mizde mühim Tenis maçları 111 Alyoti bira. 15 75 
yapılacakhr. Rumen amatör 76 Paterson 12 
milli tenis takımı oyuncuları 53 u. Arditi 12 

15 50 
16 25 
14 so 
15 25 
17 ile Macar teniscileri 6 Eylulde 51 F. z. Abdul. 14 25 

lzmire gelecekler ve Alyans 44 ş. Remzi 14 SO 
kortlarında İzmirli teniscilerle 43 S. Ergin 15 50 

14 50 
17 

karşılaşacaklardır. 33 A. H. Nazli 14 50 
Bundan başka İtalyan, Yu· 25 Hasan Mus. 12 50 

nan ve Bulgar teniscilerinde.1 24 j. Taranto 12 50 
mürekkeb 14 kişilik bir kafile· 24 Kaptan Tev. 12 625 

15 
14 

de Pazar günü lstanbuldan 6 Ü. Kurumu 22 
şehrimize gelecekler ve bura- 6 j. Kohen 13 25 

16 50 
12 625 
22 

da maç yapacaklardır. 4 A R O . . züm.14 
Bugün futbol maçı var 4 G. Abdul. 10 50 

15 55 
14 

Bugün Alsancak sahasında 21 Mani. B. B. 13 75 
fuar kupası dömifinali yapıla· incir sahşları 

10 50 
14 

caktır. En kuvvetli takımları· 
mızdan olan Yamanlar ile 
Alsancak spor takımı karşıla
şacak, bunların galibi de Pa· 
zar günü Ateş takımı ile final 
maçını yapacaktır. 

Tenis müsabakaları 
Romanyanın en iyi tenisçi· 

!erinden mürekkep bir gurup 
lzmire gelerek EylUlün 3, 4 
ve 5 inci günlerinde İzmir, 
lstanbul Vf' Ankaranın seçkin 
tenisçilerile müteaddit müsa
bakalar yapacaktır. Bu mühim 
müsabakalar İzmir tenis ku· 
lübü kortlarında yapılacaktır. 

Grevciler 
Kardinal tarafmdan teşvik 

görüyorlar 
Montreal, 25 (Radyo) -

Mensucat fabrikalarında çalı
şan onbin amelenin grevi de
vam etmektedir. 

Grevcilerin, kardinal \araf ın· 
dan teşvik gördükleri söyle-

nayor. 

Varşovada arbede 
Varşova, 25 (A.A.) - Bi

alystok civarında Bransk Pod· 
laski pazar y !rinde müfrid sağ 
cenaha mensub gençler ile 
Yahudiler arasında bir arbede 
olmuş, 50 kişi ağır surette 
yaralanmış ve birçok mağaza· 
lar tahrib edilmiştir. 

Terfi 
Vilayet iskan memuru B. 

Zühtünün maaşı 22 liraya, di
ğer memur B. Mustafanm ma
aşı 100 lira ücrete çıkarılmıştır. 

Akhisar - Nazilli maçı 
Akhisar spor kulübü futbol 

takımı evelki gün Nazilliye 
gelerek Nazilli Mendres spor 
takımı ile bir maç yapmış, 

ikinci devre sonunda Akhisar
lılar bir gol çıkararak maçı 
sıfıra karşı birle kazanmışlar· 

dır. 

Bir cinayet 
Çinenin Karpuzlu kamunun· 

nunda Ahhan köyünden Ka· 
mil oğlu 17 yaşında Mustafa· 
nın develeri aynı köyden 
Mustafa oğlu Osmanm bahçe· 
sine girmiş, bunu lıaber alan 
Osman develeri bahçeden çı· 
karmış ve Mustafa ile ağız 
kavgasına başlamış, kavga kı· 
zışmış, Osman, Mustafayı tah· 
ra ile yaralamış bundan muğ· 
ber olan Mustafa da biçağını 
çekerek Osmaanı kalbi üze· 
rinden yaralıyarak öldürmüş· 
tür. Katil Mustafa adliyeye 
verilmiştir. 

Çu. Alıcı K. S. 
633 A. H. Nazlı 7 75 
207 İzzi ve Ali 7 50 
77 M. J. Taran. 9 
28 Ş. Remzi 12 
22 A. Karuho 9 

6 Ş. Rıza Ha. 11 50 
(n3 

7892 
8865 

Zahire sahşları 

K. S. 
15 
11 
11 
12 
9 

14 50 

Ç. Cinsi 
940 Buğday 

43 :'\rpa 
30 Susam 
7 K. D. 

S. K. K. S. 
6 3125 

3 625 3 625 
17 

3645 Kilo Yapak 52 
915 ,, T. B. içi 75 25 
335 B. Pamuk 40 

7 75 
58 
77 
41 50 

B. Mitat Peta 
Yıllık mezuniyeti sona eren 

vilayet encümeni başsekreteri 
Bay Mitat Peta, vazifesine baş· 
lamıştır. 

Memuriyet 
İcra dairesinde on lira ma· 

aşlı bir katiblik boştur. Bu 
katiblik için talihler arasında 
31 Ağustos salı günü adliye 
encümeninde bir imtihan açı· 

lacaktır. 

Londrada mühim 
konuşmalar 

- Başı 1 inci sahi/ede _. 
malanoa devam eylemiştir. Bu 11111· 
lak.atın, Akd<"oizdc seyrüsefer edeJJ 
İngiliz posta gemilednin emni1"1 

ve selameti ve Çiu-japon harbi iJe 

alakadar olduğu söyleniyor. 

Baevekil, hafta sonunda \'•1 

l\Iorala giderek kral tarafıod•~ 
kabul edilecek ve umumi vaziytlh 
bir raporla krala bildirecektir. 

r . 
5 - Hava tehlikesini b1• 

lenlerin arasına katılmıyarı-

larl Acele ediniz. Yurd siıİ 
ödeve çağırıyor. 

Türk Hava Kuranı" 

iş meselesi 
Sahilpark gazinosunda 8e' 

kir oğlu Mustafa bir iş ınes· 
elesinden Ali oğlu Nuriyi bıt•· 
tonla dövdüğünden yakalıtf1' 
mıştır. 

Dövüşmüşler 

Keçecilerde lnkılab s0~"e 
ğında Mehmed kızı Bedr~~. 
ve Yusuf oğlu Ali Rıza bı 

11 
birlerine hakaret ettiklerinde 
yakalanmışlardır. Ve 

Sebepsiz dövmüş! ili "di 
Tepecikte, Ahmet ~~; \ltıla 

Meh!Ilet, Mahmut oğlu .. de" "at 
tafayı sebepsiz dövdüğtJP 
yakalanmıştır. 
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Numara - 76 lımıir ikinci İ l' Ht met1ıı11 lu-

~' ğundaıı: 
~ Saııiy <: n Enıl fik vt· E> tanı 

banka. ı n Jaıı ı ahı t it: ~a tııı al
dığı ııı gayri nıC' nkcıl 1<.• n müte
vellit borç için bankaya ipo· 
tek eylediği salhane tramvay 
caddesinde 371 no. tailı ka-

/zmir Komutanlıtı /idnları 
lzmir Mst. Mv. ~at. al. ko. nundan: 
1 - Bir ınetrcsinr. tahmin edilen fiat i 75 kuruş olan 300000 

ila 350000 metre ve bir metresine tahmin edilen fiati 
75 kuruş olan 100000 ila 150000 metre portatif ça
dırlık bezler ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. ! 

Saatler geçiyordu. Ortalık kararı-
yordu. Doğan hala ora idi. 

- fnandım ve size bir da· 1 - İşte, burası benim .. A•· gözükmeğe çalışıyordu . 
lıu inanmamak için hiç bir 
şeyden korkmıyoı ıım . 

Güzel hizmetçi kız, biraz 
sonra, yaldızlı iki bardakla 
sürahi içinde bir şarab getir
di ve: 

- Korkmayın -dedi- evvela 
ben içeceğim .. 
Doğan hiç durmadan önün· 

deki yiyecekleri temizliyor, 
kadehleri yuvarlıyordu .. 

- Bu açlık ta çok fena 
şeymiş. Zalim kız, b~ni ölme· 
ğe değil, açlığa bile mahkum 
etmekliğin kafi gelecekmiş .. 
Sanki içimde bir orduluk in· 
san acıkmış gibiyim. 

Kadehi yuvarladı, bir daha, 
bir daha içti: 

- Evet, nefis ;;arab hııki· 
katt·n .. 

- Size daha fazla bir şey 
lınzırlıyaınadım , beni affediniz. 

- Ben seni, hayatmı paha
sına giden bir hadisede affc: 
derim de bunda mı affetmem? 
Kaldı ki, karnımı duyurduğun 
için sana teşekküre bile borç· 
luyum. Şimdi, gelelim mese
leye! 

Kız titredi: 
_ Ne o, gene bir şey mı 

var?. 
_ Dvet, başka şeyler, bir 

arzum var .. Fakat dur, bana 
ne oluyor? Kendimde bir tu· 
haflık hissediyorum. Derin, 
damarlarımı yerinden oynatan, 
başımı tutuşturan bir şey .. 

Böyle söylerken kEtfasına 
ilk saplanan şey, şu oldu: 
Şarab nann altında zehir 

İçirilmek .. 
Fakat hizmetçi kız gülü

Yordu. 
- Niçin gülüyorsun?. Her 

halde şarabda bir şey vardı. 
Ve Doğan yerinden kalka· 

tak sürahiyi kaptı, bardağı 
doldurdu, genç kıza uzattı: 

- Haydi!. iç bakalım, içi. 
Genç kız, tereddüt eder 

~İbi oldu: 
- iç, diyorum, çünkü ak

lıma çok fena şeyler geliyor. 
Bu söz üzerine genç kız 

~dehi aldı ve bir hamlede 
Yuvarladı. 

- hte, gördün mü?. Evet, 
tunda bir şey var, fakat seni~ 
Orktuğun değil, başka bır 

"Y var .. 
- Anlamadım .. 
- Biraz mora anlarsın! 
~ilhakika şarabın içinde, o 

~tihtc bütün sarayların kendi 
i"'k alemlerinde Maşk iksirin 
tdikleri bir nesne vardı. Ve· 
~tdikli bir hekim de yeni bir 
~ir icat etmişti ve bu iksirin 
~~ bir iksire benzemediği 
\ıYleniyordu. Bunu içenler, 
~ın, ihtirasın en şiddetlisine 
lulurlarmış. 

'Nitekim, Doğan da, kendi 
ltıarfarında ve sinirlerinde 
~le bir alev parlaması his
'!\ ~t gibi oldu. Genç kız, 

il kolundan tutmuştu. 
V Gel ·diyordu· gel!. 

e bir kapı açıldı, dar bir 
~divenden küçük bir aralığa 

ılar. Burada alçak tavanlı, 
t gayet iyi döşenmiş, ge· 

~ "'c iizli bir yatak odası 
dı, 

lıyor musun'? - Sevgili yeğenim, scnı 
Gen<; kı zın lJııdnkları, iki rahatsı z. dınedinı yal 

ateş parçası gibi Doğ-anın du· Kiyara, her zamanki gibi 
daklarına yapıştı .. Bir er çılgın ciddi bir hürmdle onu selam· 
gibi idiler. tadı : 

Saatler geçiyordu. Ortalık 
kararmıştı. Doğan, hala orada 
idi. Ve, ~arabı tazelemişlerdi. 
Doğan, ar.asıra kendine sa· 
hib oluyoı: 

- Ne yapıyorum -diyordu· 
ne yapıyor ve ne oluyorum? 

Fakat çok düşünmeden ge
ne zevkine dalıb gidiyordu. 

"' * * Rozita İçeriye girdi, Kiyara· 
y. selamladı: 

- Doka hazretleri geliyor· 
lar Sinorinal. 

Kiyara kendini toparladı. 
Ve düşündü: 

Acaba bu ziyaret ne içindi? 
Maamafih, artık kendi sabrı da 
taşmıştı. Bütün hürriyeti el<Jcn 
gitmişti . Sarayın bir köşesinde, 
yarı mahkuma benziyordu. Bu 
muhteşem duvarlar, bu loş, 
büyiik salonlar, bu geniş ve 
emsalsiz bahçeler onu çıldır· 
tıyordu. 

Mütemadiyen onu düşündü· 
rüyordu. Şu ıstırablı dakikalar 
içinde, hiç olmazsa, kendi sa
rayında, yalnız başına kalıb 
onu düşü ımek istiyordu. 

Kapı vuruldu. Rozita kapıyı 
açtı ve yerlere kadar eğilerek 
çekildi. Doka, mütebessim 

- Estağfurullah, buyurunuz. 
- Fakat sizi biraz düşün-

celi, yorgun ve müteessir gö-
rüyorum .. 

Doka bunu söylerken bir 
koltuğa da gömülmüştü: 

- Hiç şüphesiz değil mi 
ya muhterem Doka!. Burada 
bir mahbus gibiyim .. 

- Oooo, yok yavrum yok, 
bilakis benim misafirimsiniz, 
benim kızımsınız. Düşününüz, 
başınızın üstünde felaket kar
talları uçuşuyordu. O menhus 
meJuu herifin bir şey yapmış 
olması ihtimali vardı . Sırf 
buna karşı tedbir aldım. Hal· 
buki şimdi, yeni haberlerle 
geliyorum. Ben hep sizin sa
adetinizi düşirndüm güzel kı· 
zım. işte size bir müjde veri· 
yorum: 

Düğününüz yakında olacak. 
Kiyara gayri ihtiyari; 
- Kiminle? 

Dedi. Doka bundaki mana· 
yı farketmemişti: 

- Korkma yavrum, bittabi 
gene nişanlınla .. Gene onunla .. 
Hatta nikah merasimini bugün 
yaptırmağı düşünmüştüm. Fa· 
kat bekletmeği tercih ettim. 

- Sonu Var -

Kapalı zarf usulile eksilt-
me ilanı 

A.cıpayam Yeşil Yuva şar

1-

2-

baylığından: 
70 hektar meskun 25 liradan 
kun 15 liradan olmak üzere 
olan kasabamızın planı kapalı 

konulmuştur. 

32 hektar gayrı mes· 
102 hektardan ibaret 

zarf usulile eksiltmeye 

Keşif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 
olarak önceden 168 lira yatırmaları lazımdır. Bu hu
susta fazla malumat istiyen ve şartnamede yazılı hu· 
susatı görmek istiyenler Denizli Bayındırlık dairesine 
müracaat ederler. Parasız olarak görebilirler. 
2490 sayılı kanunun hükümlcı i dahilinde yapılacak 
olan işbu eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin 
ihale tarihi olan 8-9-937 çarşamba günü saat 15 den 
evvel Uray encümenine müracaatları ilan olunur. 

26 29 1 4 2973 

Açık eksiltme ilanı 
lzmir Ziraat müdürlüğünden: 

1 Ziraat Vekaleti namına satın alınacak 10 ton arap 
sabunu açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 
3 
4 

Muhammen bedeli 3 bin liradır. 
Muvakkat teminat iki yüz yirmi beş liradır. 
ihalesi 16-9-937 gününe rastlıyan çarşamba günü sa· 
at 15 de Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Sabunun evsafı Ziraat müdüriyetinden aranılması ilan 
olunur. 26 29 4 R 2965 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
dlen 
Yıllık B. M. 

Lira C.inıi Mevkii No. Vakfı 

108 Dükkan Tilkilik keçeciler C. 354/91 Çelebi zade 
72 

" " it 
3551145 

" " 
Yukarıda yaz.ılı akaıat kiraya verilmek üzere müzayedeye 

çıkarılmıştır. 

ihalesi 27 /81937 cuma giinü saat 15 tcdir. 

Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 18-20-26 2868 

pıdan girilince bir sofa iki 
oda bir mutbak ve mutbak 
haricinde bir aralık, üst katta 
keza bir sofa iki oda bir mut· 
bak ve merdiven arasında bir 
kileri müştemil ve ehli ,•ukuf · 
ca 4500 lira kıymet konul· 
muş hulunan ada 662 parsel 
13 de kain evin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı emlak ve eytam ban· 
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 4/ 10i937 pazartesi 
günü saat 14 de ikinci icra 
dairemiz içinde yapılmak üze· 
re 30 gün müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli her ne olursa ol
sun borcun ödenmcsı tarihi 
2280 numaralı kanunun mer· 
iyete girdiği tarihten sonraya 
müsadif olması hasabilc kıy· 
metine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihalesi yapı• 
lacaktır. Satış 844 numaralı 
enılik ve eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı
lacağmdan ikinci artı ma yok· 
tur. Satış peşin para ile olup 
mü~teriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye murafı alınır. 

f pot ek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. 

Aksi halde haldan tapu ıi· 
cilincc malum olmadıkça pay· 
)aşmadan hariç kalırlar.23/9/937 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedi buçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/2142 
dosya numarasile ikinci icra 
memurluğuna müracaatları ilin 
olunur. H. fş. No. 586 

2 - Birincinin şartnamesi 1313 ve ikincinin şartnamesini 

3 

4 

563 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona gelm ... lcri. 
Birincinin ilk teminatı 1425 ve ikincisinin ilk teminatı 
6375 liradır . 

300000 ila 350000 metrenin ihalesi 24-Eylul-937 cu· 
ma iÜnü saat 11 de ve 100000 il& 150000 metrelik 
bezin ihalesi ayni gün aat 15 tedir. 

5 - Münakasalara ~ireceklerirı 2490 sayıl ı kanunun 2 Vf:' 

3 cü maddelerindr: yazı lı vesikaları ilk teminatlaıı ile 
l.ıirlikte tekl if mektuplarını ihale saatlarından en aı 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
mel eri. 26 31 1 O 23 2977 

İımir Müstahkmem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kütahyada yaptırılacak m~ydan tesviye işinin ihale 

2 
3 
4 

5 

günü istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
eksiltmesi 7 Eylül 937 Salı günü saat 15 dedir. 
Şartname keşif ve projeleri 309 kuruşa M. M. satın 
alma komisyonundan satın alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin F. fıkrasında yazılı 

vesikalarla birlikte teklif maktupJarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 21 26 31 5 2890 

lzmir Kst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyon için ihale 

günü teklif edilen fiat komisyonca pahalı görüldü
günden ihalesi tekrar kapalı zarfla 13-EYL./937 Pa· 
zartesi gtinü saat 16 da yapılacaktır. Muhammt:n ke· 
şif bedeli (30424) lira 64 kururştur, Şartnamesi her
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. Isteklıferin 
(2282) liralık ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektublarım Fındıklıda satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 21 26 31 5 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Deniz komutanlığı ihtiyacı için (700) kilo koyun eti 

(5200) kilo sığır eti (800) kilo kuzu açık eksiltme ile 
alınacaktır. İhalesi 6/9/937 Pazartesi günü saat 16,30 da 
kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1747) lira olub teminatı (131) liıa 
50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

ması lazımdır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı vesikalarla ihalo saatinde kış· 
lada satın alma komisyonuna müracaatları. 

21 26 31 5 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Satış No. Lira K. 
931 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde 207 de- 13762 50 

kar harap bağ, zeytinlik kule, kuyu ve 
2500 ila 3000 eşcarı 8 senede öden-

İzmir ikinci icra memurlu· mek üzere nakden. 
ğundan: 2978 Yukarda yazılı emvalin mülkiyetine talik ç1kmadıiından 23· 

Bayan Nigarın Emlak ve 8-937 tarihinden itibMen 10 gün müddetle uzatılmıştır. 
eytam bankasından taksitle ihalesi 2-9-937 perşembe günü saat 15 tedir. Kapalı zarf-
satın aldığı gayrimenkulden !arın saat 14 de kadar Milli Emlak Müdürlüğünde satış ko-
mütevellit borç için oankaya misyonu riyasetine vermeleri 2974 

ipotek eylediği lzmirde Karşı· /zmir harici askeri satın almailanları 
yakada Alaybeyinde eski Şa· 
diye yeni Şehidcemal soka- Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
ğında 9 numaralı haneye 3 l - Burnavadaki topçu alayının senelik ihtiyacı için 21200 
basamak merdivenle sokak kilo sığır eti açık eksiltme suretile münakasaya ko~ 

nulmuştur. 
kapusundan girildikte sağda 2 Açık eksiltmesi ~O 181 931 pazartesi günü saat 10 da 
iki ve karsıda bir oda ve yapılacaktır. 
yanında mutbak ve ufak bir 3 Umumi tahmin tutarı 4240 lira olup muvakkat temi-
avlu vardır. 1100 lira kıyme· natı 318 liradır. 
tinde bulunan bu evin mülki- 4 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
yeti açık arttırma suretıle ve 5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 
844 sayılı emlak ve eytam satın alma komisyonuna gelmeleri. 

2815 bankası kanunu mucibince bir 14 18 22 26 

defaya mahsus olmak üzere • . lllllllllllllllllllllllllllhı. 
arttırması 4 birinciteşrin 937 _ Doktor J ılllf 1111111111111il111111 il il~ --
pazartesi günü saat 14 te iz· = 
mir hükumet konağında 2inci § = icra dairesinde yapılmak üzere =: 

--A. Kemal Tonay --
Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ 

30 gün müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

Bu arttırma neticesinde sa· 
tış bedeli tahmin olunan kıy
metin % 75 şini bulursa en 
son arttırana ihalesi yapıla· 

caktır. Aksi takdirde 2280 
sayıh kanuna göre satış geri 
bırakılacaktır. Satış peşin para 
ile olup müşteriden yalınız 
% 2 buçuk dellaliye resmı 
alınır. 

işbu iayrimenkul üzerinde 
herhangi bir şekilde hak ta· 

- Birinci Sınıf Mutahassısı = - = = (Verem ve saire) 
~ Basoıahunf! istaeyonu karş111ınclaki Dibek eokak La~ındn 30 sayılı ~ = ~T Te muaT"enehanesiode ~abah saat 8 den okeanı Eıat 6 vo 
~ • kadar haAtalarıuı kabul eder ' = 
iİfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllUllllll1 Telef on: 4151 llllllllİi 

lehinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte 20 
gün zarfında lzmir ikinci icra
sına müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu 
ıicillince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 

1 23·9·937 tarihinden itibaren 

şartname herkese açıktır:=-Ta
liplerın °o 7 buçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/2128 
numaralı dosya numarasile 
İzmir ikinci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

Hukuk iş No. 284 
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w. F.vu~·vAN- Piirjen Şahap Teairi tabii, qıiz bir miJ.alaildir. Olıadar zararaadır ki gebelere, kalp, bdl>· 
relıleri rahataız olanlara bile Dolıtorlar buna tavai:ve etler/er. 

DerZEE&CO .• --------------~,Z-M~/R _________________ G_u-··m--ru-··k __ m_u_h_a_f_a_za __ g_e-ne_l_k_o---
0EurscLH1EN1LEEvANTE lz~~in Ku·· ııu·· r Lı·sesı· ~~re~u~ad~ mutanlığı Istanbul satın alma G. M. B. H. HAMBURG değerli ders verirler 
.. ADANA ,. vapuru 25 YATILI - GÜNDÜZLU .. KIZ - ERKEK komisyonundan 

Atustosa bekleniyor. ROT- Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 
TERDAM, HAMBURG ve l - Orta ve lise eımfJarına yeni talebe ka)'clıoa ba~lannııotır. l - 367 tane eyer takımının kapalı zarfla eksiltmesine is

tekli çıkmadığından 10·9 937 cuma günü saat 15 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

BREMEN için yük alacaktır 2 - 20 ağustosa kadar kaydını yenilemiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 
"CAlRO. motörü 6 Ey- 3 - Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mıltekaid çoculdanndan yüzde 10 karde~ 

Julde bekleniyor. 12 Eylule çocukların birincisinden tam digerlerinden yfizde 15 tenzilat yapılır. 
kadar ROTTERDAM, HAM· 4 - Çocuklannı ea~lam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malilmat ile yetiotirmek istiyenlerin her giln 

saat 9 dan 12 ye kadar Be) ler soka~n(. ki (KOltür li~e i) oe müracaatları. 
BURG ve BREMEN için yük • • 
alacaktır. llll lllllll llf lll lll l ltllll I 11111111111111111il1111111111111 l il l l l l il l il l it l l l l I 1il11111111111111111111111111111111111111111:ı1111111111111111111111111il11il1111 := - -- = "ANKARA., motörü 21 -

--

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk t\!minat olarak 1569 liralık vezne mak· 

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte o gun Galata eski ithalat gümrüğii binasın

daki komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 
21 26 31 5 5288/2892 

Eylulde bekleniyor. 28 Ey· = 
lule kadar ROTTERDAM, = 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanlarına yuk alacaktır. = EN GÜZEL ::z: ~----------~~~----~~--------~----~ 

= Gümrük İnuhafaza genel ko-AMERICAN EXPORT LI· -
NES _ 

The EXPORT STEAMSHlP = 
CORPORATION _ 

- mutanlığı lstanbul satın alma 
"EXPRESS" vapuru 2 Ey· = 

lulde bekleniyor. NEVYORK _ 
için yük kabul edecektir. -

·EXMOUTH. vapuru 14 = 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. ~ 

.. EXIRIA" vapuru Eylül _ 
ıonunda bekleniyor. NEV- = 
YORK için yük kabul ede· E 
cektir. = 
THE EAPORT STEAM· ;;; 

-
----------------------------- -- -- -

komisyonundan: 
1 - Gümrük Muafaza ördügü için 3730 tane portatif ça· 

dı rın 17-9·937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muka
bilinde verilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık ve7.ne mak· 
buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarını 'o gün saat 14 e kadar 
Galatada eski ithalat gümrüğü binasındaki komutan
lık satın alma komisyonuna vermeleri. 26-31·5· 12 2926 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMALI 
SEYRi SEFERLERi == =-------------------------------------------i = 

~ : - Dahiliye Mütehassısı 11EXCAMBION. vapuru 
27 Ağustosta PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

•fACHORDA,. 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 PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanlarına yük alac3ktır. 
STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

•DUNA. vapuru 6 Eylül· 
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
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, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve JB
RAIL limanları için yük ata
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

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

"BAALBEK,, motö ü 23 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DONKERK ve NORVEÇ li· 
manlan için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, ıelme 
tarihleri ve navlun tarıfeleri 
hakkında bir taahhüde airifi· 
lemez. 

= ( = Doktor 

~ l 1 C:eıaı Yarkın 
= • = - --- -- -- -- -- -- -- -- = - -- -- -- -- ---- -- -- -- -= = - -

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokaOı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

- -== = ~--------------------------------------~ - -- - -- -= = 
i ftiyef l111iııı~ 1 - -- -
İİİlllll 11111 llll l il lll l il l l l lf 1111111111111 Hll l l llJHll 111111 IUlllll l il lll l llll lll llllllllllllll lllllllll l l il l l lllDI l l il llll l il l lll l ll il llll llllllll il lllll l I İİİı 
Olivier ve 1 Birinci Sınıf Mutahassıs Fratelli Sperco 

Şürekisı Dr. Demir Ali Vapur Acentası 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"BORODINO,, 28 Ağus· 
tosa kadar LONDRA ve için 
yük alacaktır. 

Kamçı ollu 
Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T~lefon : 3479 

ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. RHEA,, vapuru 18 Ağus· 
tosta ANVERS (Doğru) ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü 
Göztepe 

20181 1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri 
her gün saatu9 • 12 dir. 

Orta Okul bitirenler için Enstitüde hususi bir sınıf var 
dır. iki senede bunlar Enstitüyü bitirirler. 

Kayıt için lizımgden belgeler : 1 - Tahsil belgesi 2 ..,,, 
Nüfus hüviyet cüzdanı 3- Resmi doktordan sıhhat rapord 
ve yeni çiçek aşısı belgesi 4 - 6 adet 4 1/2 • 6 boyund• 
fotoğraf. 

Akşam Kız San'at Okulu 
Gazi bulvan No. 24 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara baılıyor. Muamele ıaatleri be' 
gün saat 14 • 17 dir. 
Akşam Okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirdle~ 

mecburidir. 15 18 20 22 24 26 2846 
"ADJUTANT,, 28 Ağus· 

tosta gelip 7 Eylule kadar 
LONDRA, için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NEV· 
GASTELE HATTI 

"JOHANNE,, vapuru_ Ey· 
lul ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylulde ROTTERDAM, AMS-

TERDAM ve HAMBURG ,----------------Jld K.. ..k H ·kal 
"MALVERNIAN,, vapuru 

10 Eylulde gelip 17 Eylule 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lül ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SW ANSEAdan gelip yük çı
karacaktır. 

"OPORTO,, vapuru Kara· 
deniz ve lstanbuldan avde· 
tinde BELFAST, LIVERPOOL 

"ARABIAN PRINCE,, va· 
puru Birinciteşrin ortasında 
LEITH ve NEVGASTEL için 
yük alacaktır. 

DEUTHCHE LEV ANTE 
LINIE 

''MILOS,, vapuru Eylul ib· 
tidasında HAMBURG, BRE· 
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardakide· 
ğiıikliklerden acenta mes'u· 
yet kabul etmez. 

lzmir Vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Mezbaha şirketinin vergi borcundan dolayı haczedilen men
kul eşyası 31·8·937 çarşamba günü öğleden sonra saat 14 de 
müzayede suretile mahallinde satılacağından taliplerin yevmi 
mezkurde mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları ilin 
9lunur. 26 29 

limanlarına hareket edecektir. 
"GANYMEDES,, 22 Ey· 

lulde BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanlan için yük 
alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
23 Ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG ve ISKANDI· 
NAVY A limanlarına hareket 
edecektir. 

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey
lulde ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR-
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEA VA,, vapuru 7 
Eyliılde M 4\L TA ve MAR-
SIL Y Aya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tariblerile 

·::s uçu an 
!.1 Büyük kolaylı 
: ::S Çamura - Çakara - Jc.aztıl' 
~ icarı• sigorta :S Yelek cebine ve el çantasıP• 

sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR 
Ceb Fenerleri 

Tiirkig11 umumi satış hakkı: lsmail Ômer /ıÇ61' 
Galata Haıaççı sokak No. 5 __/ 

Fuarda aatıf yeri TRAKYA patJ-
• 1onu karfııında 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCQ vapur acentalıtına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Göz HekidJJ 
Milat Orel 

Adres: Beyler NumaJI ,o' 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: ôtledeP ti 
saat 1O-12 öğleden ~~ 

15,30 • 17 Tele. 34':: 


