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Atatiirk 
Manevralarda bulunmak 6.ze· 

rellfehrimi.ze:_;Jgelecekler 

K 
lizmir Kurtuluş Bayramı, pazar giinü işte b6yle tes'id edildi ur tul uş Bayramı canlı ··-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-----·-·-·-·-·---·-·--·-·-

tezahüratla geçti 
• 

~rama, cıvar 

görülmemiş 
vilayet, kaza ve köyİerden 
bir kalabalık ta iştirak etti 

• 
eşı 

/smir KurtııllAf Bagnnnından intibalar 
9 Eylll brtulat Jtaynmı e'fel• bidler abideei öntbade yapılaa bfl· aıte&men B. Niyui taraflanndan 

"'- .......... eadan ıeuh6• ylk toplantıda Vali B. Fuh Gfl· halkın cOfkua teuhOratile kart•• 
lm&'haltıitlBiflU'. K.mtalaı lley• leç, Mtletabkem Mevkl Komutam lanan iki hitabe ind odilmit ve 

z · 
1 

it** icia ~· mala- General Radm Aktuğ, belediye abideye mClteaddid çelenkler kon· 
..... Jerlılliadea .... &elif v-tar. reid Dr. B. Belaçet Uz, muhtelif mUflar. 
... ;inai ...._ fule vatmdq tepll6ller memoblan balumnat- Saat dokuada Şehidler abidui 
~ Şehir bq19nbuea ve em• !ardır. öniinde toplanan aıker, iç koldan 
..._ıltir ..wwe don ... m•fb· Abide 6n1Dde enell öğretmen Birincikordon, Tepecik ve Kadife-

Başbakanımızın Manisadaki tetkikleri intibalarınılan: (Re~akatl~rinde 1ce-~·1ı1--ı 
e la t • f._ • .. ı 'JI flllf ....... 
ıza a wrır1U1n ıora en zat, Manisa Valui B. Lütfi Kırılardır) 

Baıbakanımız ve Mani•a 

Başbakanımız Manisadan 
iyi intibalarla ayrıldılar 

Her İf i1zerinde biJ.yi1k bir dikkatle durdular malti-
mat aldılar, valiyi tebrik ve tıl!lıri _§l11:İ ... 

mı•ua M-u-1alıi tetldlderi ,. uar ııupaıı maçları o.upn boflıyor 
miJ--6elile lauaf sarette ş • ı d llaiıaga ıitlen arluıdOfl· arpı yarış arın a 
mız ıazıpr.) B • • h bi • • ld• 
... uı~-old~ ur an rıncı ge ı 
g6n Manieada yedi 1Ut kadar kal· 
dılar. Diyebiliril ki bu yedi 1Ut• 

lik. millafenthı bet dakikam ieti· 
nbatle geçmedi. 

Mtl-1eri. yapılaa e•rleri 
gezmek ve girmek için geçirilen 
1Utlerden arta blm iki uatlik bir 

Yunan giirefçileri bu sabah ge
liyorlar. Balkan miisabakalarm

da dördiincii olduk 
~ Balkapınard• Şe- B. Ziya Şölen ve onu mtıteabb - Sona 5 inci salt.i/eıle -

~-· -İRi.İliİİİİİİİİİİİİİİİİİİllıİİıllıİm~Iİlllııiım-~~---~-ll'!'llll'!!""~~----ı dilenme vakti de hep Maai•y• 
Seri kararlar alınması l'/Jsumundan bahaediliyor t:.'M.r~~ naller ve verilen 

Türkiye yelken birincilikleri 
müsabakalarına dün Kart~
kada başlanmıfbr. Müsab • 

çok puvan alan Türkiye yel
ken birincisi olacaktır. 

Bundan evelki yantlarda 
Türkiye şampiyonlupna ka· 
zanan B. Refik, Zonguldakta 
bulunduğu için milsabakalara 
girememiştir. 8. Rcfiğin pr· 
pisi ile B. Niyazi iştirak etmilr 
dördüncü gelmiıtir. 

kdenı·z konferansı dün :: .. 1=:=:;:=: mtltalealanm eöylflyorlardı. 

ı d 
Yeni yapalan eMr1eriD en göse 

Nl·yonda top an ı =-~...:ı:-~ kaldınmlaamuuıclan takdirle bah· 
.ettiler ve bua devam edilmelhıi 

ransız projesi red, Ingiliz noktai nazan ka· ~ ~ ı.:; := 
bul edildi. Bogv azlardan gelip geçınek için =-...;.m~ıe olmohıbr. 

11

• 
Buyurmuılardır. 

hususi bir rejim düşünülüyor . . dilaı!1;~:ıe t~:.=. ':?:.1: :: 
1 

retmiı, ademi'ı;.madabale komttell• ki halini de bilen Bqvekil •eni 
BerliD, 10 [Radyol - Almuı• 

,_., Akd.m. kon,_.... hakkın· 
nin faaliyet~ı halinde balanda- ı 
go b6yle bir samanda böyle ıeklini ve vaziyetini her k.öte ve bn• 

lara, lstanbul, lzmir, Kocaeli 
birinci ve ikincilerinden altı 
şarpi iftirak etmiştir. 

Yantlara saat 1,30 da baş· 
lanlDlf, ıehrimize gelen de
nizcilik federasyonu reisi B. 
Celil ve hakem heyeti müsa· 
bablan bir motörle ve mü-
sabaka mahalline gelen Uya
nık harp gemimizden takib 
etmiılerdir. 

Bugünkü yarışın neticeleri 
şöyledir: Bürhan {lstanbul) 
birinci, Hakkı (lzmir) ikinci, 
Şeref (lstanbul) üçüncü •. 

Şarpi yanılarma bugün ve 
yann da devam edilecek, en 

Kürek p.mpiyona miiaaba· 
kalan da bu sab Karşıya· 
kada başlıyacaktıı 

Karşıyakadaki baayolar ar• 
sında yapılmakta ot&n yüzme 
havuzu intub ~ üzere
dir. Türkiye ~e müaba
kalanna 16 eyldlde başlana· 
caktır. 

- Sona 6 ıncı sahi/ede -'-~ cevabi nota, lagiltere 
1Ja l'nma Hariciye Neuıetlerine ....... . 

Almuıya; bn aotannda, İtalya 
ile Mmfildt oldu&onn bildirmit ve 
4W-. k.ODferanaaa ı.ittirak eımi• ' 

' konferannn toplaamaıma hacet ol• cağını gezerek takdirklr aöt:ler a6y· 
(Sonu altıncı sahi/etle) - Sona 2 inci salıi/etle -

Manisada Kurtuluş Bayramı çok güzel geçti 
~ni ilave eylemiırir. 

koma, 10 (Fad70) - balya 

· itizar 
Mebmama• ftl d~rli ark•· 

tita•n Hamdi Aboyun, 9 Jo:yl6l 
İdaueltetı1e gazetemize gönder• 
c1lp bir yası; maalceef geç gelmiı 
'- kurta191 bayramı atlebamısda 

f91b ...... r:- -----
0 RJ.erin beyeeanını yakın· 

~ ll!lllUt ve 1apmıt olu arka· 
yasuım, gGntl geçmit 

n&m•n ve umimiyelini 
--~ bapla ilçtlacfl uhif .. 

clercte1er; elimisde olmıyan 

arda ülayı h6r diJeris. 

M. Delbos 
Baricij• Neunti, dtba lagilis ve 
FnDllı Hariciye Nezaretlerine ver• 
dili •vıbl notada, Akdeais kon• 
ren~ ıtnm• Pftltlllal .... 

- Yezıaı 4 Uncu aahifemlıde -



Sayfa 2 
ANADOLU., 
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T olstoinin hırsız haf idi ~ .. ~_ ~ 

ll~Fyltl 931 

Bafbakaıunuz Ma
niıadan iyi inti

balarla aynldı 
• •••• 

Hemen hemen bütun dünya matbuatı, hir hadıseden bahsediyorlar. 
Tolıtoinin hafidi jean, hırsız olarak yakalıınnn,. Hem mühimdir, hem 

B. Avni Doğan Nazilli mensucat fabri
Başı 1 inci salıif•de -

lediler. 
Manisanın yeni eterlerinden 

biri olan ve bitirilmeei içia çok 
zaman kalmıyan yeni memleket ---··· ..... ···--de değil!. . . d · 

Mühimdir: Çünkü bir veraset esasını )lktyor, hır hayat müc~ ~lcsı· 
Kurtuluş Bayramı- kası işliyor hastanesini biltlln teferrlatuıa ka· 

nin kuvvetiııi gôıteriyor. Ayni zamanda Tolstoi gibi beıen ve ıçtımai 
uhraplan yıllarca kentli yüksek kafasınm, kendi büyük vicdanı~ bamu• 
ru içinde yoğurup ortaya atmıı Lir insanın torunundan çıkagelıyor. 

Hiç de mühim değildir: Çünkü harb sonrası dünyasında artık anor· 
mal çocuklar çoğalmıştır. Artık çocuk hıraııtıgı, çocuk caniliği ~rtı~ıı~tır. 
1nsanlı&ın yavaş yavq, hem de iıtemiye istemİ)e bozuluşu, bil~un ınkôr· 
}ara rağmen, çocukların bu yeni ilem içindeki yeni çehrelenode sara· 
halle gözüküyor. 

Derler ki: 
Veruet eareılmaz. Herkes kendi vcra11etinin esareti altındadır. 
Yalan!. Böyle bir veraset yoktur. Hayat, verasetler~ do yıkıyor: Ha· 

at iyiyi kolil yaptığı gibi, en bayağı olan milref feh . ınsam da, hıç ol· 
~azsa zahiren faziletkar ve meziyetli göıteriyor. Ueahte karş11md~, ç.o~ 
kere en kuvvetli birer iskambil köşkler gibi yıkılmaktadır. Tolıtoı gı~ı 
absen çok yt\luek, ayni zamanda Lcıeri i<lealler üzerinde koşan hır 
~damın torunu bırAız olunca birçok nesillerimizin ka) bolduğunu görüy.oruz. 

Çocuk, hırsız olacaktır. Daha doğrusu olmağa mahkumdur. Çünk~ 
bfi)ük insan kafileleri içinde, çocuk, ~•kiden olduğunun tama~en aksı 
bir zaruretle vakitsiz olarak ioe, sokağa, bayat knvgasını, '\e bıuat ka· 
unmak mecburiyetine düşmüştür. Bütün bunların iı;imle en mebzul olan 
ıey, iyi değil, kötü >oldu~. Dünkü çocu_k,_ artık yoktur. Bugünkü çocuk, 
büylklerin tabi olduğu bır kanuna. •.abıdır.. . 

Tola1oinin ıorunu da çalar, Alının, Velınm oğlu da .. 
Bize hikim olan bir hayat vardır ve yürüyen onun kanunudur. 

Unutulmuş adam! 
Manş denizinde Levan ada

cığmda bir deniz feneri vardır. 
Bu fenerin usu\en üç fenercisi 
olmak lazımdır. Bu üc fener
ciye şeflik yapan adam tam 
2S sene hizmet etmiş ve usul 
iktizasile tekaüd edilecektir. 
fakat tekaüd müddetinden altı 
ni alamamıştır. Bu hadise fe-
nerler idaresinde ılk olarak 
görülmüştür. Anlaşıldığına göre 
idare herifin tekaüdlüğünü yap
maiı unutmuştur. 

Ren nehrini yüzerek 
geçmifl 

Alman ordusuna mensub 
bir zabit, bir kabahat hase
bile firara mecbur kalmış ve 
kendisini elbiıelerile Ren neb· 
rirıe atmış ve yüzerek nehrin 
ben sahiline, Fransızların bu· 
lunduğu kısma geçmiştir. 

Akıntısı oldukça şiddeti olan 
bu nehrin bir sahilinden diğe
rine geçmek mühim bir rekor 
demektir. 

KurbaGa yaGmuru 
Amerikada Panslivanyada 
Frank Vil şehrine kurbağa 

yağmuru yağmıştır. Bu şehir 
halkı şimdiye kadar böyle bir 
hadise görmemiştir. Bu sebeble 
kurbağa yağmuru şehirde bü· 
yük bir telaş uyandırmıştır. 

Benzin kokusu 
Birleşik Amerikanın bir 

şehrinde, halk benzin kokusu 
yüzünden otobüslere boykot 
ilin etmişNr. 

Otobüı sahipleri bu vaziyet 
karşiımda adeta korkmuılar
dır. Fakat akıllı bir adam 
benzine biraz esanı katmayı 
düşüamlt ve aklına geleni 
hemen yapmıftır. 

Şimdi otobüslerde benıin 
kokuıu yerine ili esanı ko
kusu duymaktadırlar 

Tuhaf bir hldiae 
Peşteli makinist F erdinand 

Suvan bir orman iıletme ida
reıinde veıife almıı ve orma· 
mn kenannda kendiıine bir 
ikametgih verilmiştir. 

Makinist bir rün kar1smın 
lcaryolaamdan şiddetli bir hor
lama duymuş ve yukın çıkınca 

Saime Sadi 

karısının karyolasında kıllı bir 
şahsın uyumakta olduğunu 

görünce asaqına hakim olama
mış ve tabancasını çekerek 
bu mahlı'.iku öldümüştür.3 

Adacağız karısını da öldür 
mek üzere iken, karyolada 
vurduğu mahlukun bir ayı ol· 
du~n .srörmüş ve kahkahalar· 

Ayı evin kapısının açık bu
lunmasından istifade etmiş, 
içeri girmiş karyolayı da ken· 
dine uygun bulmuş olacak, ki 
içine uzamp uyumuştur! 

Garip bir intikam 

Pol Kil isminde bir adam, 
bir müddettenberi karısının 

sadaktinden şüphe etmekte 
imiş. Uzun bir takipten sonra 

karısının hiyanetine kat'i surette 

inanan Pol Kiel, en son ta
kibinde karısını otomobili ile 
ezmiş ve öldürmütür. 

Pol Kiel karısını böylece 
hiç görülmemiş bir şekilde 

öldürdükten sonra, otomobilini 
delice sürmeye başlam1ş ve 

otomobil önüne çıkan bir uçu
ruma düşmüş, parçalanmıştır. 

Aydında 
Et buhram ba9ladı 

Aydın (Hususi) - Aydında 
üç gündür et buhranı vardır. 

Kasaplar 25 kuruşa satılan 
dana etini, 30- 40 kuruş olan 

kuzu etini de 50 kuruşa çıkar
mak istiyorlar. Belediye bu 

hususta henüz bir karar ver
meditinden, günde bir iki 

hayvan keserek lokantalara ve 
daimi mütterilerine veriyorlar; 

saat 1 O dan sonra kim1e et 
bulamıyor. 

Apdın trenleri 
Her gün Denizli • Söke ve 

Söke • Denizli istasyonu ara

ıunda iıliyen otoraylarm aı ka· 
sma bir vagon takıldığı halde 

yolcu almmamakta ve birçok 
yolcular biletlerini aldıklan 

halde geri kalmaktadırlar. Bu 
otokar yerine, incir mevsi-

minde olsun tren işletilmesi 
çok yerinde olur. 

mızı tebrik e ti 
lzmirin Kurtuluş Bayramı 

hasebile Parti eski İzmir baş· 
kanı ve şimdi Kastamonu va-

----------- dar dola~an (İımet İnönl) ba •9· 
Fabrı.kanın yefİcfffİrdiğİ ilk baamcı nii- eaaeaenin Maniıa için faydalı bu 

l" eeer olduğunu ve ayai um .... 
munesi, dün geldi. oehri ıllaliyen gazel bir biu ola· 

cağını memnuniyetle ifade buyur· 

lisi bulunan Bay Avni Doğan· 
dan şu telgrafı aldık. 

Nazilli basma ve dokuma kombinamız, bir heyet huzurunda dular. 

evelkı. gün faaliyete aeçmiş ve ilk kumaşı çıkarmıştır. Fabri- İkinci kah bitirilen kuı enati· 
• b k tüaö. hakkında •erilen iubatı din· 

kada moqtaj işleri tamamen bitirilmiştir. Ufaktefek azı no • liyen ve her halde me11111on olduk· Anadolu gazetesine: 
Anadolunun gözbebeği olan 

güzel lzmirimizin kurtuluş bay· 
ramına, Kastamonuluların de 

sanlıkhklann ikmalinden sonra tam ve daimi olarak işlemeğe lan bu eseri ve bu mDe•e•ııin 
başlıyacak ve küşad merasimi de yapılacaktır. . karııeını aüıliyen •e hakikatea gi· 

Nazilli kombinamızın ilk mamulatından olan hır top ba_ sm. a, zel bir bahçe olan çocuk bahçelini 

derin bir sevinçle iştirak etti
ğini bildirirken, tebriklerimizi 

l alaka ile gözden geçirdiler. 
fabrika müdürü tarafından oradan geçen bir tayyarecımız e Başvekilimizi dikkatle tetkike 

sunar sizin ve arkadaşlarımın 
gözlerinden öperim. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uza gönderilmiştir. Bu kumaş, fu. ıevkedf'n eserlerden biri de brul· 
arda teşhir edilecektir. maaına bqluıan yeni, bilylk ıtad· 

Nazilli fabrikamızın ilk mamulatı olan bu basma, Avrupa yom oldu. Stadyomun kara1acatı 
Kastamonu Valisi 
Aımi Dolan 

d k d h - l sahaya kadar gittiler, plln •e arazi 
kumaşlarından farksız ve evsaf itibarile or an ço 8 8 guze o.zerinde usun uzadıya tetkikatta 

B. Ali Rıza T 6rel 
Manisada iktisadi tetkik

lerde bulunacak 

olduğu gibi, deseni tamamen Türk mühendisler tarafından ve bulunarak nliden, mühendieten 
Türk zevkine göre hazırlanmıştır. izahat aldılar. Baıvekil, hilhaua 
_:_::..:.:.....:..:..:....=.:_:~-----==-=========:==--:---:----ı 1640 genitlitinde yapılacak ybme 

Bucada 
Sarhoşluktan doğan 

bir yaralanma 

Heyetimiz havuzunun iyi bir şey olacapnı ve 
Maniaada bir havuz vOcude geW-. 
menin ihtiyaca uygun ff f'aydala Şehrimizde bulunan lktısad 

Vekaleti siyasi müsteşarı B. 
Ali Rıza Törel, dün Türkofis 
müdürü B. Cemal Ziya ile. 
birlikte Manisaya gitmiştir. B. 
Ali Rıza Törel, Manisada ik-
tısadi işler üzerinde tetkiklerde 
buluna baktır. 

Fuar her gece 
mahşer halinde .• 

Evelki gece fuar, görülmemiş 
derecede kalabalık olmuş, bir 
gecede 59,419 ~iyar~tçi_ i_le 
yeni bir rekor tesıs edılm1ştır. 
Şimdiye kadar fuarı ziyaret 
edenler, geçen seneden 96. ~i~ 
858 fazlasile 426,207 kışıyı 

bulmuştur. 
Fuar komitesi, dün toplana

rak, paviyonlarını c n iyi tan-

verilecek. madalya ~e dlplo'ma-: 
lar işile Baş·ıekil General Is· 
met lnönünün tensip buyur· 
dukları Ticaret odaları pavi-

Dün akşam Bucada bir ki
şinin yaralanması ile neticele
nen kanlı bir vak'a olmuştur. 
Buca muhabirimizin öğrenib 
geç vakit bize verdiği malil· 
mata göre; vak'a şöyle cere· 
yan etmiştir: 

Kambur Mehmed, Kamber, 
Cemal, Necmi ve Hakkı adın· 
da beş arkadaş dün Bucaya 

yakın Kozağaç köyüne iİdi
yorlar, akşama kadar orada 

kalıyorlar, rakılı bir eğlenti 
yapıyorlar, ve akşam bir ınaba 
ile Bucaya dönüyorlar. Beş 
arkadaş köyde bir hayli rakı 
içerek sarhoş olmuşlardır. 
.uuuıaı utıu ı "'auruuı nı1..uıın;;uıc 

Kamber arasında yolda bir 

kavga çıkmış ve fakat arka
daşları tarafından yatıştırıl
mıştır. Beş arkadaş Bucaya yonlarma verilecek nakdi-mü· 

kafat meselesini tetkik etmiştir. geldikten sonra kimisi kahveye 

Misafir gazeteciler kimisi de evlerine dağılmış· 

Bugün lstanbula varayor 
Berlinde Türk-Alman ticaret 

ve klirir g anlaşmasını imzalı· 
yan İktısad Vekaleti müsteşarı 
B. Faik Kurdoğlunun riyase· 
tindeki heyetimizin yarın latan· 
bula döneceği şehrimizdeki ala-
kadarlara bildirilmiıtir. Yeni 
anlaşma metninin bugünlerde 
şehrimize gönderileceği tahmin 
edilmektedir. ----Seyyah gelecek 

Bugün şehrimize gelecek 
olan Rumen bandırah Suceava 
vapurile mühim miktarda Ru
men seyyahı gelecektir. 

Nafıa mUdUrlUOU 
Vilayet nafıa müdürlüğüne 

vekaleten tayin edilen Nafıa 
Vekaleti şose ve köprüler 

HmHınıcWJi'W.rlRf Jbicfat~t:~~ 
Ankaradan gelmiş, yeni vazi· 
fesine başlamıştır. 

At yarıfları 
Yarış ve ıslah encümeninin 

Sonbahar at yarışlan yann 
Kızılçulludaki koşu alanında 
başhyacaktar. Koşular üç hafta 
zürecektir. 

bir iş oldu&una llÖylediler. 
Stadyoaa hakkında Terilen iu· 

hatı dinledikten sonra etadyomun 
bir an e•el ikmaline çahfılmullll 
taveiye buyurmot ve buaua için 
paraca yardımda bulunaca&ıaı •aid 
buyurmutlardır. Bilbaua bu eaeri 
tefTİkiıı Mam.hlHın ydderiai gaı. 
dürecepae ıtplae yoktur. 

Stadyom ....... adan aynı.. 

Baınkil •e Maarif Vekili (Morla 
Efkinaıi) hutaneahıi de girmek 
anuaana imar buyurdular. U..... 
ne k.ap111nda miaaf irleri kıymetli 
aertabib Memdab Necdet brplacb 
•e hutaDeyi bltb teferrlablla ka· 
dar Bq,ekilimiıin tetkik nuarla· 
nna anetti. Haetaneuill koA'Dflannı 
dolqır.ken tedaride bulunan baıta• 
lua Bqvekilimiı btıyilk bir mer· 

bamet Te pfbdtı bal Te batır t0rd11 
ve onlara (!e9miı oI.un) tememıi· 
.ınde bulundu. Burada g6rdcıkleri 
en IK1ll n.tem fenni teeiut hakkı•· 
da aldiği izahattan IODI'& haiaane
den aynlan B.pekilimb ballmede 
gördilJderi iyi idare 'e temiali.kten 
dolayı doktor Necdeti tekdirklr 
söderile taltif buyardalar. 

Yapıla •e yapa•·-.. ...._ 
edilen ifler luriade bu tetkibta 
f ilea yapen Bepekiliwis lı dm 
aoua yapılmMı tebnlr Men lf" 
ı. hakk11Mg •aliaia ftlltikllli 

)ardır. Fakat, Kambur Mehmed 
Matbaamızı ziyaret ettiler yoldaki kavga dolayisile Kam· 

Fuar münasebetile şehrimize berden öç almak sevdasına 
gelen Beyrutta münteşir Yıldız düşmüştür. Biraz sonra Kam- Bir kayıp 

'\ iuhab di•ledil... 

gazetesi sahibi B. Muhiddin berin bulunduğu kahveye git· Sabık Muhasebei Husu-
Saydani ile geçenlerde başve- miş bıçağım çekerek: siye mUdUrU Bay 
kilimiz general ismet lnönü ile K b d 1 k d Tahsı·n öldU •• - a a ayı ı ora a olmaz, 
bir mülakat yapan İskandinav-

kendini burada gösteri Hususi hesaplar teşkilitınm 
yalı gazeteci B. Jakin Fişer D . K b . ba•lancnrındanben·, lzmar' Hu-emlf ve am erm üzerine .. 0 --matbaamızı ziyaret etmişlerdir. 

hücum etmiştir. Kambur Meh- susi hesaplar müdürlütünde 
J ngilizler med bıçağını bir kaç defa sal· bulunmuş ve birkaç sene evel 

Mahsullllmız hakkmda dırmış ise de ancak bir kere tekaütlüiünü istiyerek memu· 
izahat aldllar isabet ettirebilmış, Kamberi riyd hayatından uzaldaşmıı 

lzmir ve havalisinden mü- kaba etinden yaralamıştır. .olan B. Tahsin, dün ölmüş 
bı·m mı"kdarda u·· ·· atı la ve cenazeıı·, sevenlerle yakın· zum s n a · Kahve müşterilerile bekçiler 
cak olan yedi lngiliz koope- tarafından müdahale edilerek ları tarafından kaldırılarak 
ratif şirketinin müdür ve mü· asri mezarhğa gömülmiiftür. 

vak' anın daha ziyade büyü-
messillerinden mürekkeb he· B. Tahsin; uzun zaman 

mesine meydan verilmemiştir. 
y~t, dün sabah Türkofiste süren memuriyeti esnasında, 
müdür B. Cemal Ziyayi ziya- Kambur Mehmed yakalanıb hı· son derece temiz yaşamış ve 
ıet etmiştir. çağı elinden alındıktan sonra ka- kendisini herkese sevdirmiı 

lngiliz heyeti Ofiste iki saat rakola götürülürken bir hrsatını dürüst, muhterem ve dirayetli 
kalmış, muhtelıf mahsullerimiz bulup bekçilerin elinden kur· bir vatandaşta. Ölümü, cidden 
hakkında malumat almıştır. tulmuş, ve bir kasap dükkanın- bir kayıptır. 
B. Cemal Ziya, heyet azala- dan bir bıçak kapmış ve bekçi- Merhuma rahmetler diler, 
rına üzüm piyuası ve buseneki lerin üzerine saldırmış ise de ailesi efradma taziyetlerimizi 
mahsul vaziyeti hakkında da birşey yapmağa muvaffak ola- sunarız. 

~m~a~Ju~m~a~t~v~e~rm~it~ti-r._. ...................... .....;.._m_a_d~a-n __ te~kr-a_r Y:•k:alanm:::::;~:t:"~·~~======~~~~;::::=:~ 
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FUAR GAZiNOSUNDA 

Büyük Varyete 

Mani•ma en ı.y6k illtiJw 
olan au için diJtbıalea ça..a.ri ali· 
b ile diali,.. kı7...U •• , 's 
alar beyaa buyurdular. M.ni• lflh· 
riııin a&açlandınlmanaa ihtimam 
edilmek ilam oldup.. ifU9l et
tiler. Maoiaa ı.J.d.iye19ia ......... 
tam " ...ıı '9aİfllİl 19eriade 
esub iubat alan Bat•eki1imis be
lediyeyi d• illek bir hale getir
mek ,. malt '8iyetiai ıllah edeo 
qk •u, nliclat getireC"ek itler Ye 

miletle8elere eahib kılmak ıuretile 
canlandırmak 10.ıummıclan bam. 
bayardalar. 
Yapılanı 'e yapalacak olanı en kftçlt 
teferrilabaa kadar giren, clia1iJ'ea 
Batve.kilhııiz birkaç ay içincle ka'• 
'etli bir bJku1111a hamleai ile çehe 
reli depfell Mniudaa aynhrk• 
Taliye: 

- Manitayı gii8el .bir eeWı 
yapmak lkımdar. G6r6ylnm .ki 
bu lihammı -...ım-. dotra 
çalıpyonunuı, tebrik ederim. Sise 
yardım edecettm. 

Buyurm uılardır. 
Muhterem Bapekilimisin )b. 

niaada geçen gilD yaptıklan tetki· 
katuı bisde bırakbiı telir Ye iati• 
baah f67lece aalatabiliris: 

Baı•ekillmh ....... girdik· 
leri çabımaclua memııaa olarak 
aynlmıtlardır. Mani•bl•a ,.U.oe. 
Bqnkilimjıdn bu Mele .., ..... 

tinden pek çok faydalar elde -... 
cekleıindea t&pbe etmemeka.dirler. 

Baıvekilimis 
Ankareya dBndUlet 
Allkara, 9 (A.A.) - Batftkil 

Paştedan getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar k6peklerinln hay- fımet fnöaft bu akfam İsmhdm 
t if 1 d b • k il Ankaraya dönmftfler Te iltuyona re e şayan mar at eri • Unya laiklet fampıyonunun a ı arı durdu- Vekiller, mebaelar, hktleller IJed 

racak cambazlıkları. gelenlerile Aakan ftlhl, eaım,.e 
Bütün bunları görmek i in Fuar azinosuna ko unuz! direktöra Ye kalabalık Wr bllıı 
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lzmirimizin Vahabın oyuncu uk 

Cumhurıy~tçi -Isp~nya do
nanması Bordoya iltica etti 

-Asiler, dün bir Fransız yolcu tayyaresini düşür-
düler. Cumhuriyetçilerin bir muvaffakıyeti daha 

Bordo, 10 (Radyo) - Cum- Spera Morenadan ilerliyen rin eline geçmiştir. 
huriyetçi ispanya donanması, bir tabur, altı köyü işgal ey· Parıs, 9 (A.A.) - Fransa 
bugün ouraya gelmiştir. Bu lenıiştir. ile cumhuriyetçi ispanya ara-
donanma, bir denizaltı, dört Diğer bir kıt'a da, şimal smda hava seferleri yapmak 
torpido ve bir zırhlıdan iba· cephesinde temizliğe başla- üzere uundan birkaç sene evel 
rettir. mıştır. ihdas edilmiş olan "Air Pyre· 

Cumhuriyetçi ispanya do· Valansiya. 9 (A.A.) -Ara· nees,, kumpanyasına mensup 
nanması, Fransız donaumasının gon cephesinden bildirildiğine bir tayyare dün öğleden sonra 
h~tnaye ve mu haf azası altına göre, cumhuriyetçi kıtaat Pu· Gijon yakınlarında bir Nasyo-
&ınniştir. epla civarında hala birkaç nalist hava filosunun hücu· 
f ~~nt~nde~, . 10 .. (Radyo~ -. noktada muka~e~et göster- ~una uğta~ı~ ... ve .. Ri~desella 
bhtılalcıler,. ~kı _gundenberı Jı- mek_te olan asılerı tardetmiş· cıvarında duşurulmuştur. 
?n şehrını ıhata etmekte- lerdır. Bu suretle mezkfir mm- Tayyarede bulunan Fransız 

dırler. taka tamamile cumhuriyetçile- pilotu ölmüştür. 

llluslar Sosy~~si Konseyi 
dün Cenevrede toplandı 

--·-Filistin hakkındaki proje, komiteye havale edildi. 
Konsey, salı günü tekrar toplanacaktır 

Cenevre, 10 ( Radyo ) - _ , ____ _ 

Uluslar sosyetesi konseyi, bu { ' Askerlik kanunu 
sabah saat 10 da 98 inci içti- Büyük Şefin 
ınamı akdetmiştir. Bu top- ,._.. Manevralar için lzmiri 
lantı, ruznamenin okunma- şereflendirmeleri 
sına inhisar etmi§ ve mütea· muhtemeldfr 
kıben celseye son verilmiştir. Istanbul, 10 (Hususi) 

Konseyi , cumhuriyetçi L, r.sı rhi Amldoluda vAnılArAk 
olan manevralara; İzm"ir Müs· Panya Başvekili B. Negrinin 

riyasetinde açılmıştır. tahkem Mevkiine deniz ve 
lngiltere Hariciye Nazın B. hava kuvvetlerinin hücumuna 

Eden, Filistin ile Maverayi karşı kara ve hnva kuvvetle· 
Ş rımizin mukabelesile başlanı-eria meselesi müzakere edi-
lirken sör söyliyecegw ini bildir- lacağı bildirilmektedir. 

Atatürkle Başvekil General 
tniştir. Bunun üzerine, Roman- İsmet lnönünün manevralarda 
Ya Dış Bakanı B. Antonesko; bulunmak üzere lzmire gel-
Filistin hakkmdaki projenin meleri ~uvvetle muhtemeldir. 
raportörü sıfatile söz almış \... .) 
ve projenin, evvela aid oldu- k 1. . 
ku komiteye gönderilmesi la- tJaşve i ımız 
Zırngeldiğini söylemiştir. Karabüke gidecekler 

Bay Antoneskonun fikrine, 
Lehistan Hariciye Nazırı Ko· 
lonel Bek de iştirak eylemiş 
Ve B. Eden, bu fikri kabul 
~Ylemiştir. 

Reis B. Negrin, İspanya 
tneselesi müzakere edilirken 
riyaset makamını terkedeceğini 
beyan eylemiş ve konsey, ge
lecek hafta Salı günü tekrar 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

8. Zeki Rıza cekildi , 
İstanbul, 10 (Hususi) - B. 

Zeki Rıza, İstanbul futbol 
ajanlığından istifasını vermiştir. 
~· -

Ankara, 10 (Hususi) - Baş· 
vekilimiz ismet İnönü, önü· 
müzdeki pazar günü (yarın) 
Karabüke gidecek ve orada 
mşa edilmekte olan demir ve 
çel1k fabrikalarının inşaatını 

tetkik edecektir. 

Yugoslavyada em
lak bırakan Türkler 

İstanbul, 10 (Hususi) -
Yugoslavyada emlak bırakan 
Türklere para yerine arazi 
verilmesi tekarrür eylemiştir. 

Kızlar da kamplara 
iştirak edecekler 
İstanbul, 10 (Hususi) -

Askerlik kanunu, Milli Müda· ,. . . . ... . - . . 
rafından müştereken haıırlan
maktadır. Bu kanuna göre 
65 yaşına kadar herkes as
kerdir. Kadınların harp za
manında yapacakları işler de 
tesbit edilmektedir. 

Kız mekteblerinde askerlik 
dersleri, sınıf geçmelerde mü· 
essir olacak, kızlar kamplara 
, la iştirak edeceklerdir. 

G 2zino çöktü 
Denize düşenler, yarala

nanlar var 
İstanbul, 10 (Hususi) - Ye

nikapıda bir gazinoda sünnet 
düğünü yapılırken gazinon.un 
ön kısmı çökmüş, eğlentıye 
gelenler denize dökülmüşler
dir. Çoculardan bazıl~rı yara· 
lanmışlardır. 

~ ktısad Vekili 
Ankarada .• 

Ankara, 9 (A.A.) - Tetki
katta bulunmak üzere Zongul
dağa gitmiş olan lktısad Ve· 
kili Celal Bayar lstanbulda 
bulunan Hariciye Vekaleti si· 
yasi müsteşarı Numan Mene
mencioğlu ile her ,jber bugün 

kurtuluşu 
• 

vaziyet· ak? 
Erı>nköy • Çiftebavuzlar 
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MilJi tarihimizin en büyük 
günü 9 E.yluldür. Bu öyle 
müntehadır ki başladığı gün 
kadar azizdir. Milli kıyamın 
yarattığı 9 Eylal, Türkün is· 
tiklal ve hürriyet güniidür. 
Türk tarihinde bugüne erişe
cek bir zafere rastlanamaz. 
Bugünün destanını yazacak 
bir kalem henüz yaratılma· 

Kaldı ki, bir antrenörlük meselesi 
de mevzubahs olabilir! 

mıştır. Ancak bunu Atatürk 
"yaptı ve yazdı,,. Onun için· 
dir ki, 9 Eylulün büyük mana· 
sını Atatürke bırakıyoruz. 

Milletlerin en aziz bildik
leri hürriyet ve istiklal veril
mez, alınır. Türk milleti hür· 
riyet ve istiklalini kanı paha
sına aldı. 

Asırlarca Osmanlı haneda· 
nının esiri ve bendesi yaşamış 
millet, son zamanlarda Av· 
rupa kontrolu içinde binbir 
müdahalelerle perişandı. Ec· 
nebi imtiyazı kapitülasyon be· 
lası, T-ürk milletinin içini ya
kan bir ateşti. Çürümüş im· 
paratorluğun dağılıp parçalan-
dığı günler çöken bu devletin 
elinden tutacak, kaldıracak 
Büyük Halaskar olmasaydı 9 
Eylul yaratılamazdı. Yepyeni 
bir devlet kuran Atatürk 
memleketin güzide ve münev· 
verlerini bir araya toplayarak 
üç buçuk sene mütemadiyen 
binbir müşküllerle:. dövüşe dö· 
vüşe 9 Eylul adlı büyük kah· 
ramanı yarattı. 

Bağrım1za basıp öpüp kok
ladığımız 9 Eylülü bugünde 
kucaklarken bu uğurda kan
larına akıtan Türk millletjne 
ve onun kahraman ordusuna 
ınMc-vazifem=ııaı~~--=-=-= -

Türk güneşinin battığı on 
beş Mayıs karşısında, doğan 
9 Eylul güneşinin bize can 
ve kan veren kudreti önünde 
hürmetle eğilmek borcumuz· 
dur. Bugünün ve yarının Türk 
çocukları 9 Eylfılü bir senbol 
olarak anmalı ve onun uğrun· 
da ölmeği bilmelidir. Niçin 
ve neden yaşadığımızı onun 
içindeki manada bulmalıdır. 
Bu büyük hürriyet ve istiklal 
gününü kutlularken medeni
yet ve kültür kuvvetimizi ar
t1rmak azminden bir an geri 
kalmamalıyız. ilimde, fende, 
san' atta dev adımlarla yürümek 
zaruretinde bulunduğumuzu, 
ilimsiz hürriyetlerin elden kaç· 
ması tehlikesi karşısında kuv· 
vetle, azimle bilgilerimizi ar
tırmağa çahşmahyız. Rejimin 
dayandığı bilgidir. ilimsiz, 
fen siz, san' atsız milletler yer 
yüzünden siliniyor. Türk mille· 

tine bu öğüdü veren 9 Fyliildür. 
Bu emri behemehal yerine ge· 
tireceğiz. Bugünün gençliğin
den zaten bunu bekleriz. Bu 
itibarla da 9 Eylulün kalbi· 

Bugün bir Yahab meselesi, 
yani bir oyuncu meselesi kar
şısındayız. Canım, bir oyuncu 
bir mesele olur mu, demeyi
niz.. Çünkü bu küçüciik ve 
ehemmiyetsiz görünen şeyin 
içinde, başka ve mühim bir 
mesele pek ala gizlenmiş ola
bilir. 

Peşinen söyliyeyim; ben, 
prensip itibarile hiçbir zaman 
bir kulübün şu veya bu şahıs 
mihverinde dönmesi taraftarı 
değilim. Eğer bir kulüb veya 
takım, ancak bir kişiye kal
mışsa, hiç tereddüd etmeden 
"eksik olsunlar" derim. 

Ancak, bu işin, dediğim 
gibi, başka bir cephesi vardır: 

Vahab geldi; oynamak ve 
çalışmak istiyor. Mensub bu· 
lunduğu takım, bölgeye baş
vuruyor. Bölge, keyfiyeti ıner• 

keze bildireceğine, "biz bu 
işi tetkik ve halle salahiyettar 
değiliz, merke1e yazın,, diyor. 
Bu, birinci planda bir savsak
Jamadır. Görüyorsunuz ya, 
samimi davranarak eski kulüb· 
çülüklerin yavaş yavaş kımıl
damağa başladığını ileri sür
müyorum. 

Vahabın kulübü ne yaptı, 
ne düşünüyor bilmem. Vaha
ba gelince, o da istanbul veya 
Ankara takımlarından birine 
girmek için hmirden ayrılacak. 

V.aziyeti kabataslak olarak 
böyle tesbit ettikten sonra, 
tekrar ele alalım: 
vaiiyeti vardır. Fakat Vahab 
bunu istiyerek mi, yapmıştır? 
bayır!.. 

Bu genç, muhakkak ki, Tür
kiyedeki en iyi oyuncuların 
başmda gelir. Bu itibarla, 
milli takımda yer alması la
zımdır. Hem milli takım men· 
faati iktizası, hem de kendi 
hakkı olarak.. Amma, Rusya 
turnuvasında disiplinsizlik gös
termiş; olabilir. Fakat Türki
yede, biz, bu gözlerle n~l~r 
görmüşüzdür, neler?. Nıçın 
başkaları hakkında bu kadar 
titiz davranılmadı da Vahaba 
gelince l.9öyle hareket edildi?· 

Vahab; işte, bundan müte· 
essiren Parise gitti ve profes· 
yonel bir oyuncu oldu. Çünkü 
o; bacaklan ile yaşayan bir 
insandır. Bu itibarladır ki, her 
cürümde olduğu gibi, bunda 
da bir tahfif edici sebep var, 
demektir. 

lımi rl idir. Oııu lzın ir yetiştir
miştir. Böyle bir oyuncunun 
ne kadar zamanda yetiştirile· 
bileceğini ve yetiştikten sonra 
ne kadar faydalı olabileceğini 
uzun uzadı)'a izaha hacet 
yoktur. 

Şu halde? 
Evet, şu halde yapılacak iş, 

Vahabı her şeyden evel lzmire 
mal etmektir. Mıntakanın ver· 
diği cevab, hala kulübçülük 
temayüllerinin ve hissi hare
ketlerin yerinde durduğu şek· 
linde bir kanaat doğmasına 
yeter, artar bile.. Kaldı ki, 
yarın Vahabı başka bir kulüb 
kadrosunda görürsek mıntaka
nın cevab veremiyecek bir 
vaziyete düşmesinden sarfma· 
zar, doğacak ziyanı hıç bir 
kimse telafi edemiyecektir. · 
Biz, gerek mıntakanm, gerekse 
fudbol aianlığınm İzmir kulüb 
ve oyuncularına aid hakları 
üzerinde daha ziyade hassas 
davranmasını istiyoruz. 

** 
Fransanın 
Milli Müdafaası 

Paris, 10 (A.A.)- Radikal 
Sosyalist fırkasıaın icra komi
tesi dün akşam toplanmıştır. 

B. Daladier celseyi açmış 
ve bir nutuk söylemiştir. Mu· 
maileyh bu nutkunda şimdiki 
hükumetin icraatını sena et
miştir. 

Harici vaziyetten bahseden 
lı~ı\!~t: crr~u t:lJJ'ü..\ ...... ,.,· .... uguuu, 
umumi sulliu bütün milletlerin 
haysiyet dairesinde ve serbest 
olarak yaşamak haklarının za· 
manlarım vücuda getirecek 
bir sulhu temin eyliyecek olan 
tahkim, kollektif, emniyet ve 
mütekabil yardım fikrine sa· 
dık bulunduğunu söylemiştir. 

B. Daladier bu emelin ta
hakkuk etmesinin her milletin 
her türlü muhtemel taarruzları 
kırmak için muhataraları göze 
alması İcab edeceğini beyan 
etmiş ve şunları söylemiştir: 

Ademi müdahale siyasetine 
sadık kalmak hususundaki 
arzumuza rağmen bu siyase
tin müstemleke1erimizle olan 
münakalatımızın serbestisini 
tahrib etmesine ve yahut Pi· 
rene hududunda bir tehdit 
şeklini almasına müncer olma· 
sını kabul edemeyiz. 

Hatip, Eransanın milli mü
dafaasınm müessiriyetini aza
mi dereceye çıkarmak zarure
tini kaydetmiştir. 

Türk-İtalyan 
Ticari münasebatı 

ANADOLU 
--·--Günlük siyasal gazete 

Tayfalar 
lstanbula getirildi 

İstanbul, 10 (Hususi) - Yu· 
nan sularında İskalos adası 
yakininde batırılan Rus gemi· 
sinin tayfaları şehrimize geti
rildi. Kaptan beyanatında; ken· 
dilerini batıran denizaltı gemi
sinin Fransız bayrağını çekmiş 
olduğunu fakat bir İtalyan 
tahtelbahiri olduğundan şüphe 
etmediğini söylemiştir. 

Memlekette 20 bin beşyüz 

Ankaraya dönmüşlerdir. 

Vekiller heyeti 
Dün mühim bir top

lantı akdetti 

"'\ mizde yarattığı sevinci bir 
kere daha tes'id ederiz. 

Sonra herşeye rağmen Va
habm hiç bir kulüpte oyuncu 
olarak yer alamıyacağına ka· 
naat getirseydik, biz de Vahabı 
mesela sadece bir antrenör 
olarak çalıştırmağ1 teklif eder
dik. Çünkü Vahab, Avrupada 
fudbol üzerinde epeyce çalış· 

lstanbul, 10 (Hususi - hal· 
ya ile ticari münasebatımızın 
inkişafı için tetkikat yapıl
maktadır. ~ 

Sahip ve bao·azgam 

Haydar Rüşdü ôKT~M . 
O nıumi neşriyat ve yazı ışlen 

ltlüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

İduehanesi : -
İzmir İkinci Beyler eokagt 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Beı yerde 5 k.11ru§Lur -Gtıno geÇmiı nüshalar 25 kurn~tm. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

~ ...................... .. 

rndyo var 
lstanbul, 10 (Hususi) -

Radyo makineleri hakkında 
yapılan bir tetkik neticesinde 
bütün memlekette 20 bin beş· 
yüz radyo mukayyet bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Ankara, 10 (Hususi) -
Vekiller Heyeti, bugün Baş· 
bakanımız Jsmet lnönünün 
başkanlığında toplanmış ve 

uzun müzakerelerde bulun· 
muştur. 

Bu içtimada, Cenevrede 
bulunmakta olan Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüşdü Arasa 
verilecek talimat hakkmda da 
müzakereler cereyan ettiği 
ve mühim talimat verildiği 
sanılıyor. 

\.. 

Hamdi Aksoy 
~~~~----~~~~~ 

Fransızlar 
Akdenize donanma 

yolluyorlar 
Paris, 10 (A.A.) - Beşinci 

torpido fırkası Akdenize git· 
meğe hazırlanmak için emir 
almıştır. Bu fırka orada mü
nakalatı himaye etmekte olan 
diğer fırkaları takviye ede
cektir. 

Mısır Kralı evleniyor 
Kahire, 9 (A.A.) - Kral 

Farukun evlenmesi 21 Hk 
teşrinde yapılacaktır. 

mış ve bugün için bir çok ye· 
nilikler öğrenmiştir. Mesela 
mmtakamızın antrenörüne(250) 
liraya yakın bir para verilmek· 
tedir. Aldığımız randımanı dü· 
şünürsek, bu paranın bir kısmı 
ile Vahabı mükemmelen çalış
tırmağı elbette tercih ederiz. 

Halbuki antrenörlük, ikinci 
dereceye kalıyor. Bu genci, 
başka kulübler pek ala alacak 
ve lisansını da, yukarıdaki 
esasları müdafaa ile, mükem
melen temine .muvaffak ola· 
caktır. Ve net'?lede lzmir kay
bede~ektir. Hafüuki bu genç 

I , 

TAKViM 
Rumi - 1353 ' Arabi-1356 

Ağustos 29 Recep 5 -
1 
9 
3 

Eylül 

11 ~ 
7 7 

Cumartesi - - -
Evkat Ezan V~ ~at Ezan Val!lat\ 
Günee 9,26 4,5ı1 okşoın 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yoteı 1,3~ 20,19 
ikindi 8,48 16,11 imeak 8,5.> 3,40I 
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ANADOLU 

Bu:~an yanm asır evel Japon sularında batan Manisa kurtuluş bayramı 
Ertuğrul gemisinden ku!tulan adam 

Japonya seferini ve· Ertuğ
rul faciasını anlatıyor 

[Ulus refikimizin Bartın hu· 
susi muhabirinden] 

Bundan yarım· asır evel Ja
pon sularında batan Eıtuğrul 
adındaki harb gemimizden 
kurtulanlardan ikisi henüz sağ 
olarak ıehrimizde ve aramızda 
yaşamaktadır. 581 zabit ve 
bahriye ncferimizin ölümüne 
sebeb olan bu faciadan ancak 
60 talili kurtulabilmişti. 

işte şu anda, bu altmış tali
liden, bugüne kadar yaşıya
bilmek bahtiyarlığına kavuşan 
yetmiş beşlik ihtiyarla, Ahmed 
Erkiş ile karş:karşıyayım .. Ah
med Erkiş, yaşını hiç göster· 
miyor, çok <linç ve hafızasma 
çok sahib .. Yüksek dağl arın 
çerçevelediği bir değirmeni n 
kenarında oturuyoruz. O, he· 
nüz feri sönmemiş gözlerini 
yarım asırlık bir geçmişe dal· 
dırıyor, Japon denizinin orta
sındaki facianrn parça parça 
hatıralarını biribirine eklemeğe 
ve o hatıralan yaşamağa ve 
yaşatmağa çalışıyor .. 

Ahmed Erkiş, gittikçe he· 
yccanlanan ve hararetlenen bir 
lisanla faciay1 anlatmağa baş· 
ladı: 

/stanbuldan hareket .. 
- Sene 1305 di. 5 tem

muzda lstanbuldan çıktık .. Er· 
tuğrul, gelin gibi süslenmişti. 
O giin köprüler i\çıldı, büyük 
senliklerle lstanbuldan ayrıldık. 
ıuyu kışı varcıı. uemımız 

a~açtan yapılmıştı. Üç direkli 
idi . 

- Gemide senin vazifen 
ne idi? 

- Ben birinci bölükte bö
lükemini idim. Benim oku
yup yazmam vardı. Geminin 
ıüvariıi Tekirdağlı Ali Beydi. 
Ertuğrulda bir de zam.anın 
bahriye nazırının damadı mi· 
ralay Osman (Bey) vardı. 

Eskiden Eminağaoğlu diye 
anılan bagünkü Ahmed Erkiş, 
elli sene evelki hadisenin bü
tün teferruatını henüz unutma
mamış.. Adeta bir macera ro
manı bir seyahatname okur 
gibi muntazam bir şekilde an· 
latıyor .. 

ilk kaza 
Hava giizelmiş, Çanakkale 

boğazından çıkmışlar, Sakıza 
uğramışlar, Süveyşe hareket 
etmişler. Portsaidde bir gece 
kalmışlar, fakat lsmaiJiyede 
kuma oturmuşlar, iki vapur 
Ertuğrulu çekerek kumdan 
kurtarmış, bu esnada geminin 
ıeminin dümeni kmlna", bu 
yüzden iki ay Süveyşte ha
vuzda kalmışlar, sonra Şapde
nizini geçmişler, Ciddeye gel
mişler ... 

O hararetle devam ediyor : 

HaflfJa ana rJe Adem baba 
- Ciddede Havva anam1· 

zın mezarı var. Onu ziyaret 
ettik. Babilmendep boğazından 
kömür aldık.. Buradan sonra 
müthiş bir fırtına ile karşılaş
tık.. On iki gün geceli gün
düzlü denizler aştık ve niha
yet Bombay' a vardık.. Hindli 
Araplar gemimizi ziyaret etti
ler. Urbalarımıza yüzlerini, 
aözlerini ıürdCiler. Sonra Ko
lomboya vardık. Burası Seren
dip adaıında... Ademin yarat· 

r 
Ahmed Erkişin hatıraları 

Biraz sonra gemi su almıga başlamıştı. Askerler 
geminin armasına tırmanıgo~lardı. ~aka_t dalgalar, 
direk mirek dinlemiyordu. Dırekler, uzerıne tırmanan 

askerlerle beraber çatır çatır yıkılıyordu. Ve artık 
hepimiz birer birer suga dökıilmeğe başlamıştık. Tam_ 
bıı ana baba gününde korkunç bir ses duyuldu. Gemı 
batı_qordu. Devrilen bir direkle beraber . ben ~e 
denize düşmüştüm. Dağ gibi bir dalga yedı. Denı-

Manisa kurtuluş bogramından bozı intibalar. 
Manisa, (Hususi) - Güzel Maııisanın kurtu h.ı ~ bayı arnı, bHün şe h ir ve civa.r ~al kının coş· 

kuıı ve derin heyecanları. geceli gündüzl ü devam eden tezahürleri içinde geç~ıştır. .. 

B , 1 bayram tam manasile tebarüz ettirilmiş ve v~rilen söylevlerde Manısanın, Ataturke, 
u } 1 1 

• · ı d 1 t istiklal mücadelesi kahn. manlarına ve orduya karşı duyduğu sevgi ve sazgı ı 11 e o unmuş ur. 

... •+• ·-------
\.. zin dibini boyladım. J ödemiş kurtuluş bayramı tez~hüratı 

tığı yermiş orası .. 
Ahmed Erkiş, oradan Sin

gapura gittiklerini burada Üs· 
manh şehpenderi Mehmet Sa· 
kaf tarafından bütün gemi 
mürettebatına ziyafetler veril· 
diğini anlattıktan sonra di· 
yor ki: 

- Singapura Eylul iptida
sında vardık. Biraz sonra kış 
bastırdı Kışı geçirmek üzere 
tam altı ay limanda yatmağa 
mecbur olduk. Mart ortaların· 
da buradan kalktık. Yolda 
kılavuz değiştire değiştire Say
gona vardık. 

Ahmed Erkiş birçok Japon 
ve Çin isimli limanlar, şehir· 
ler saydıktan sonra devam 
ediyor: 

Gemi Japongada .. 

- Japonyanın Yezu lima
nına vardık. Geminin direğine 
Japon bayrağını çektik .. Tam 
yüzbir pare top attık.. Japon 
tabiyeleri de karşılık top attı
lar.. Bu selamlaşma o gün 
akşama kadar sürdü. Limanda 
Rusun, lngilizin, başka dev
letlerin gemileri de vardı. On
lerla da selamlaştık.. Bunları, 
21 pare topla selamlıyorduk .. 
Hangi gemiyi selamlıyorsak o 
geminın bayrağım çekiyorduk. 
O gemiler de bizim bayrağı
mız1 çekiyorlardı. Japon bah
riyelileri gemiyi ziyaret ettiler, 
bizimkiler de onlara ziyarete 
gittiler. Sonra bizleri de posta 
posta koyuverdiler .. 

lnıparatora hediye 
lstanbuldan Japon impara-

J 

7 

ödemiş, (Hususi) - Bu yıl 16 da törene başlandı. Töre· reren sürekli alkışlarla alkış-
Ödemişte 3 Eyliil bayrn.m1 nin geçirdiği safhalar halkı ladı, kahraman ordumuzu se-
görülmemiş bir şekilde kut· heyecan dalgaları halinde coş- lamladı, şehitlerimizi şükranla 
lulanmıştır. Halkevinin mura- turmuştur. Törende topçu ta· andılar. 
kabesi altında hazırlık bir burundan Asteğmen B. Rıza Geçit resmi de günün anla· 

Salgırtayla Ôdemişimizin ça· - 1 bı' ' ht•camla ı·fade hafta evel başlamıştı. Çarşı l ar, mmı oze r 1 ·y 
lışkan Halkevi başkanı B. Mu· · · 

evler bayraklarla donatılmış- etmıştır. 
harrem Baran Ödemişin kur- Ô 

ti. Halk' neşe )·çerisinde so- .. - 'h l Üç EylOI törenine demiş tuluş gununün tarı ve an amı 
kakları dolduruyordu. üzerinde çok kuvvetli hitabe- köylüleri ve sporculara da iş· 

Başta Halkevi bandosu ol- )er verdiler. Halk, sevinç ve tirak etmiş, Ödemişliler unu· 
duğu halde asker, kurum mü· şükran heyecanları içerisinde tulmaz bir gün yaşamışttr. 
messilleri senbollerile hükumet En Büyüğümüzü, Dahi Kurta· Gece Halkevi bahçesinde şen· 

jl llll!liSil .. ~~~ .. ~ .................. ~~-~~.-.--.--.. -·.-·.-•• a •• •~•u•ı•n•u•K•er•· ... h•k•le•rllİlyampmımlmllmİışmtı•r•.mi ...... .,, 

ili Facia başlıgor Seviç gözga' /arı kadar getirmişler. Bu seyahat 

toruna büyük hediyeler gö· 
türüyorduk. Hediyeler 80 san
dık kadar tutuyordu. Bu he
diyeleri mavunlara yükliyerek 
karaya çıkardık. 

ilk hatıra,, 
Ben o vakit 25 yaşında idim. 

Japonyada epiy gezdim, toz
dum. Birkaç defa da Tokyoya 
gittim. Bu ziyaretten iki şeyi 
bir türlü unutamadım. Biri Ja· 
ponların misafirseverliği. Bize 
çok hürmet ettiler. Dükkan
lardan alış veriş ederdik. Para 
bile almazlardı.. Biri de insan 
arabaları.. Bu arabaları insan
lar çekiyorlardı. O vakte ka
dar bunu görmemiştim! 

Fakat nedense birgün gemi
ye bir kıran girdi. Günde üç 
beş kişi ölüyordu. Bizi gemi· 
den çıkardılar, cadırJara yatır· 
dılar, gemiyi halatlarına va
rıncıya kadar ilaçladılar.. Bir 
ay içinde yüzlerce kişi öldü. 
Hastalık devam ediyordu. Bu 
yüzden dönmeğe karar verdik. 
Bize "hava bozuk batarsınız,, 

dediler. "Ne olursa olsun çı· 
kalım!,, dedik. 1306 senesinin 
4 Eylulünde yola çıktık. 

Tam dördüncü gündü. Kı
çımızdan müthiş bir fırtına 
yemeğe başladık. Denizin or
tasında yapayalnızdık. Kara 
falan görünmüyordu. Fırtına 
azdıkça azıyor, gemiyi çöp 
gibi oynatıyordu. Fırtına yanı· 
mıza döndü. Deniz kudurmuş 
vaziyette idi. Biz dayanıp gi
diyorduk •. Tam gece alaturka 
beş sularında .... 

1 Ahmed Erkiş çok heyecan- - Artık kurtulmuştum; de- te dört ay dört gün sürmüş .. 
lanmıştı. Derin derin göğüs di. Fakat nerede? Bu azgın Kurtulanlara lstanbulda ma-
geçiriyor, sigarasından bir ne- derya ortasında kurulmanın dalyalar verilmiş .. 
fes daha çekiyor, elite ak sa- imıeanı varmıydı? Yanımda bir Elini koynuna attı kabarık 
kalını karıştırarak facianın en iki arkadaş vardı. Biribirimize bir cüzdan çıkardı. Bu cüzden 
korkunç sahnelerini hatırla· sarıldık. Gözlerimizden sevinç bin bin bir hatıramn kaynaş· 
mağa çalışıyordu. yaşları akıyordu... Yanıbaşı· tığı yerdi. içinden iki Japon 

- Saat beş sularında bü- mızda bir fener görünüyordu. parası aldı. Cüzdanın gözün· 
yük bir dalga yedik. Dağ gibi Baktık orada bizim arkadaşlar den madalyanın beratını, ve 
bir dalga bir daha bir daha. var .. Biz de oraya g!delim de- terhis tezkeresini çıkardı. 
Gemide bir kaynaşma ve bir dik. Ölümle pençeleşe, pen· - Başka hatıran yok mu? 
karışıklık oldu. çeleşe güçbela oraya vardık. Dedim. 

Biraz sonra gemi su almağa Her tarafımız yara bere içinde - Canımı zor kurtardım. 
başlamıştı. Askerler geminin idi. Kolu ayağı kırılan kafası Bu paralar nasıl kaldı bilmi· 
armasına tırmanıyorlardı. Fa· pathyan ararmısın .. Fener ada· yorum! dedi. 
kat dalgalar direk mirek din· sında yetmiş kişi toplanmıştık. ihtiyarı epey heyecanlan· 
lemiyordu. Direkler, ~ üzerine Hepimiz çırıl çıplaktık. Bu dırmış, yormuştum •• 
tırmanan askerlerle beraber adada aç, çıplak, 8usuz dört - Baba, çoluk çocuk var 
çatır çatır yıkılıyordu. Ve ar· gün kaldık.. mı? dedim. 
tık hepimiz birer birer suya Sönmeyen ünıid iki evli imiş, hayatta sekiz 
dökülmeğe başlamıştık. Tam Ümidimiz hiç sönmemişti. kızı, iki oğlu varmış .. Çocuk-
bu ana baba gününde korkunç Ölüm derecesine gelmiştik.. larının da üçer beşer çocuğu 
bir ses duyuldu. Ertuğrul ka- Fakat içimizden bir sese "kur- hatta torunu varmış. Ailesinin 
yalık bir yere oturmuştu. tulacaksmızl,, diyordu. Bir gün yekunu kırk elliye varıyormuş .. 

Nasıl kurtuldum? bir gemi gördük. Hükumetimiz Ertuğrul faci· 
Nasıl kurtulduğumu mu so- Gemi yanaştı .. Bayrağı Al- ası şehidlerinin hatıralarını 

ruyorsun. Onu ne sen sor ne mandı. O dakikaya kadar yarı ebedileştirmek için facianın 
ben söyliyeyim.. Devrilen bir ölü bir vaziyette olduğumuz vukubulduğu yere en yakın 
direkle beraber ben de denize halde birdenbire canlandık.. mahalde Oşima adasında as-
dökülmüştüm. Biraz sonra ya- Deli gibi hareketler yapmağa keri bir abide diktirdi. Bu 
nmdakilerin yardımiJe denizde başladık. abidenin açılış töreni 3 Hazi 
çırpına çırpına bir enkaz yı- Ahmed Erkişin gözleri se- ran 1937 de yapıldı. 
ğınının üstüne çakabildim. Gö- vinçle parlıyor, ve o kurtuluş Bu açalış töreninde Japon 
zumu bir saniye kadar ya ammn heyecanım belki de faz· büyük elçiliğimiz hatıra kart 
açtım ya açmadım. Dağ gibi lasile yaşıyordu. Bazan sesi postalı, hatıra madalyası ile 
bir dalga daha yedim. Deni- kısılarak, bazan gürleşerek, bir de tarihçe vücude getirdi. 
zin dibini gene boyladım. bazan nefesi tıkanarak anlatı- Parti genel sekreterliği, bu 
Tam boğulmak üzere idim. yor anlatıyordu.. Söylediğine hataralan vermek üzere bütün 
Nasıl oldu bilmiyorum. Ken- göre gemi kazaya uğrıyanları Parti teşkilatına tamimler ya-
dimi bir kaya üzerinde bul- almış, hastanesi bulunan bir parak faciadan kurtulanlar· 

dum.. limana götürmüş, hastanede dan saA olanı sordu. Partimi· 
Ahmed Erkiş bunu anlatır

ken silkindi, korkunç rüyadan 
uyanıyormuş gibi, gözleri ha· 
yata kavuşan ~insanların sevin· 
cile tekrar parladı. Derin bir 
nefes daha aldı.. Ve: 

70 gün tedavi edilmişler, son· zin Bartın lıçeyönkurulu bu 
ra iki Japon zırhlısı hepsini facianın canlı tarihini hafıza· 
alarak Jstan bula bırakmış! Bu sın da saklı yan Erkişi bulmakta 
Japon gemilerini izzettin ve gecikmedi Tuhaf bir tesadüf 
Talia vapurları Port Saidde kazadan kurtulan ikinci bab 
karşılanmışlar ve lıtanbula - Sonıı 6 ıncı salai/t1dt1 -
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Nevyorlı mektupları: 

ölmiyen ölü bahriyeli 
Kurtuluş Bayramımız canh 

tezahüratla kutlulandı 
Çin-Japon harbine vesile ittihaz edilen nefer, 

Çinliler arasında yakalandı .. ----------
Eski Çinliler, ''harici barbarlar,, dedikleri ecne

bilere, Şanghay kapısını nasıl açmışlardı? 

Yangtze şehri ağzında, Fransız mülteciler bir vapura nakledilirken 
Nevyork, (Hususi mu- oteller, azim mağazalar, işlek İcab dmiycn yerlere gelerek 

habirimizden): ambarlar, mensucat fabrika- Çinli askerlerine ateş açtıkları 
Çin ve Japonya arasında par· ları, gazete idarehaneleri, rad- ve müdafaa\ nefs için Çinlilerin 

lıyan "llanıharpsiz,, muharebe· yolar, tiyatrolar, Şanghay~a ~.ukabelede bulunduklarınt söy· 
nin en kanlısı Şanghaydadır. maruf bar ve ~~nta~l~rı, guz~I luyorla.~. • 
Şanghayı biraz daha tanımak bulvarları ve gostertşlı evlen Bugun, umumı kanaate göre 
·vukuatı takip etmek için· fay· vardır. Mevcud üç milyon Çin· Japonların Şimali Çini işgal 
dan hali değildir. liye ait sokaklar ve evler daha etmek istedikleri malumdur. 

Bir asır evel Şanghay Çin· mütevazidir. Çin hükumetinin Şimal Vila-
Hlerden başkasına kapalıydı. Şanghayda aslen üç idare yetlerine asker göndermelerini 
Eski Çin imparat;..luğu Çin· üç idare bulunacak yerde ha· tahdid etmek için Şanghaya 
lilerden gayrisini .. harici bar· kikatte dört idare vardır. Çin· taarruzun Japonlarca askeri, 
barlar,, telakki eder ve tica· lilere ait mahallelerin bir şeb· siyasi ve ticari faydası olacağı 
reti ehemmiyetsiz görürlerdi. remini vardır. Ecnebi mahalle- kolayca anlaşılmaktadır. 

1842 Senesinde Yangtze sinin bir kısmı Fransız idare- Şayghayda öldürülüdüğü bil-
nehrinden yukarıya doğru bir sinde ve diğer kısmı beynel· dirilen Japon bahriye neferi-
lngiliz filosu gitti. [iki hafta milel bir idarenin nezareti al- ne gelince; bu nefer izinli 
evel de Japon donanması ha- bndadır. olarak karRya çtkıyor, tayyare 
reket etti]. Bugün Japonların Beynelmilel iskan mahalle- meydanı civarında görünüyor1 

tayYare ile bombaladıkları Nan· sinin şarkında kain Japon kon- gezip dolaşıyor ve eğleniyor. 
king şehrinde İngilizler o za· soloshanesi, Japon bahriye ku· Vapura dönmek için çok geç 
ınan Çinlilerle bir muahede lübü ve Japon mensucat fab- kaldığını anlayınca korkuyor 
imza ettiler. Bu muahede ile rikalanmn bulunduğu kısımsa ve firara karar veriyor. Eline 
Çinliler beş limanı ecnebi ti- 1932 senesinde vukuagelen bir Çinli elbisesi geçirerek 
caretile ecnebilerin iskanına Şanghay harbinden sonra Tok- kıyafetini de değiştiriyor ve 
açtılar. Bugün bu beş liman· yo tarafından idare edilmek- bu suretle kayboluyor .. Veka-
dan en mühimi Şanghaydır. tedir. yi de başhyor. Nefer korku· 

1842 Senesinde Japonlar • *"' sundan hiç ses çıkarmıyor, 
Çinliler gibi kendilerinden baş· Son Şanghay harbine sebep bittabi Çinlilere de birşey söy-
kalanna muhasım ve garp şu vak'a gösterilmektedir: lemiyor. 
usullerine bigineydiler. Bu 9 Ağustosta bir Japon bah· Ateş ve ölümle kavrulan 
yüzden Japonların Şanghay riye neferinin Çinliler tarafın- Şanghaydan kaçmak üzere bir 
iskanında hiçbir alakaları dan Şanghay tayyare meydanı kısım Çinlilerle beraber bir 
Yoktu. civarında öldürüldüğü şayi olu· gemiye biniyor ve nasılsa ora· 
Şangbayda ilk iskana baılı- yor. Bunun üzerine Japonlar da yakayı ele geriyor ve Ja-

Yan lngiliz tüccarlardı. Bunla- 11 Ağustosta Şanghay şehre- pon bahriyesine teslim ediliyor. 

- Başı 1 inci sahifede -
kale itıiikametlerinJen hareketle 
on heı sene evel ordunun İzmire 
ilk girişini tanzir etmişlerdir. Şeh

rin bertarafında toplanan halk 
kahraman ordumuzu hararetle al· 
kıılamııtır. 

HükO.met meydanında: 
Saat 10,15 te Kadifekaleeinden 

atılan topla avvelA kışlaya, sonra 
hükO.met konağına bayrak çekil
miı, kııla ve hülulmet meydanla· 
rında toplanan halk, coıkun teza· 
hürat yapmıştır. İkinci topla her· 
kea ıehidlerimiz için bir dakika 
sıtygı ile hareketeiz kalmış, bu 
emada vapurlar, fabrikalar, trenler 
dddüklerini, otomobil ve otobde
ler kornelerini çalmıılardır. 

Hürmet dakika81nı mGteakıb 

kıılanın balkonundan Vali mey• 
danda\.i halka ve askere hitaben 
bir nutnk irad etmiotir. 

- Sayın yurddatlarım, 

Diye baılamıı, bundan on bet 
sene evel, 9 Eyhll 1922 de lzmi· 
rin, iıgalden kurtulduğunu, üç 
seneden fazla süren esaret devri 
içinde beklediği saadete kavuıtu· 

ğunu ıöylemiı ve kortuluı gününü 
İzmirlilere ve bütün Türk mille· 
tine kutlulıyarak 30 Ağuatoata Ata• 
UlrkGn verdiAi: 

-Hedefiniz Akdenizdir, ileri! 
emrinin 9 Eyldlde yerine getiril· 
diğini eöylemiı ve İzmirin iıgalin· 
den evelki zamandan da bahsede· 
rek harbden naııl mağldb çıkıldı· 

Aını, Osmanlı imparatorluğunun 

son nefesini yaıadığığını, Atatürk.ün 
ra sonradan Amerikahlar ve minine şehirde bulunan as· ---------=--=-==========--------:--
Fransızlar iltihak ettiler. De- kerlerin geri çekilmesi tale· Aydın Kurtuluş Bayramı 
nizden Şanghay limanma gir- binde bulunuyorlar. Çinliler 
lllek için Yangtze nehrine gir- talebi reddediyorlar. Ayni gün-
lllek ve oradan kollarından de Japonlar Şanghaya filo 
biri olan Vangpu nehrine geç- gönderiyor ve asker ihraç edi· 
ınek lazımdır. yorlar. Bir hafta geçmeden 

1842 senelerinde Çin dahi- Şanghay harbin tahrip edici 
linde pek çok vukuat olduğu pençesi altına geçiyor, suçu ve 
İçin bidayette Şanghaya yer· günahı olmıyan halk ezilmeğe 
leımek iıtiyen tüccarlar ev, başlıyor. 
lconsolosbane ve ambarlan için Bir askerin öldürülmesini 
emniyetli bir mahal istediler bahane ederek Şanghaydan 
Ve bu suretle kendilerine bu· umum Çin askerlerinin ihracını 
2Ün •Beynelmilel iskan ma· talep eden Japonlarda fikiri 
hailesi,,. denilen yer verildi. kast olduğuna kani olan Çin· 
Bu .. beynelmilel iskan mahal· liler teklifi bittabi reddedi-
lcsi,, büyüye büyüye vaktiyle yorlar. Red cevabının verile-
hir balıkçı köyü olan Şanghayı ceğini bilen Japonlar ise ha-
hugünkü vasi hale getirdi. Ti· ztrladıkları askerleri hemen 
taretin artmasile Çinliler de şehre çıkartyorlar. 
Çoğaldı. Daha sonra, lngiliz [Teklif kabul edilip Çin as· 
Yardımile kabuğundan çıkan kerleri geri çekilirse Japonla· 
Japonlar da gelmeğe başladı· rın şehri ve civarını habersiz 
lar. Bugün Şanghayda üç bu- işgal edecekleri Çinlilerce ke· 
çuk milyon nüfus vardır. Bir za malum.] 
laır evel bir balıkçı köyünden Japonlar Tiyengçin ve Pey-
ibvet olan Şanghay, şimdi piting askeri harekatına da 
Çinin en büyük ticaret limanı &yni bahane ile başladılar. 
Ve merkezidir. Guya bir şimendifer köprüsü 

Beynelmilel iskan mahalle- civarında Çinli askerler Japon 
•de yüksek katlı pek çok askerlerine ateş açmışlar. Çinli· 
biiyük binalar, ceıim lüks ler ise Japonlann bulunmalan 

Aydında bayram intibalanndan 
Aydın, (Hususi) - Kurtuluş bayramı coşkun tezahüratla 

kutlulandı. Şehir baştanbaşa donatıldı, biiyük caddelere tak· 
lar kuruldu. Sabahleyin, askerimizin şehre girişile merasime 
başlandı. Bayram töreninden sonra söylevler verildi. ôtleden 
sonra muhtelif yerlerde eğlenceler tertib edildi. Gece de Halk· 
evinde (Devrim yolcuları) piyesi temsil edildi. 

memleketi kurtarmağa karar ver· 
diğini anlatmış ve dtmivtir ki: 

•- Biz, yalnız, ietiklAlimizi 
kurtarmak değil, milletimizi dahi· 
len sarmıı olan taassub ve ge· 
riliği de yıkmak ve memleketimizi 
işgal eden mi1Btevlileri yurdumuz· 
dan çıkarırken bunlan da gömmek 
ietiyorduk.ııı 

Vali, bunda nasıl muvaffak 
olduğumuzu veciz bir tarzda anlat• 
mıı, milletin kendi malı olmayan 
belediyeleri, bilAfet ve hmafeleri 
yıkıp attıAını eöyliyerek: 

- Güzel bir vatan yarattık. 
Bizden ıonra gelenlerin eerbeıtçe 

yürümeleri, serbeatçe yükselme
leri için hiçbir engel Jr.almamııtır. 
Vali, Türk milleti hakkında yaolıı 
dücGnenlerin bugdn bizimle elele 
çalııtıklanoı, bu muvaffakıyeti 
bilyiiklerimisiıı baprdıklarını an· 
latmıı ve: 

- Onlano öodnde htırmetle 
eğilir vo (çok yaaalllnlar) derim. 
Sözlerile nutkuna son vermiıtir. 

Ordunun kıolanın balkonunda 
duran Müstahkem Mevki Komu· 
tanı General Rasim Aktuğon önün· 
do yapbğı geçit resmi çok parlak 
olmuııur. 

Zafer alayı: 
Öğleden sonra btıy6k bir zaf~r 

alayı terlib edilmiotir. Alaya muh· 
telif tetekkflllerin huırladıgı tem· 
ailler, izciler, millbakkattao gelen 
Halkevleri bandolan, Kızılay, Ço-

cuk Esirgeme Kurullan, Verem Mil· 
cadele cemiyeti, Manisa dağ ıpor· 
cular, avcılar, balıkçılar, sporcular, 
ciridçi ve kalkaocılarla, iıçi, esnaf 
kurumlan birliği, zeybekler iıtirak 
etmiılerdir. 

Viliyetin her kazasından he· 
yeller geldiği gibi Manisa, Berga· 
ma, Ödemio, Seferihisar, Tire, Ba· 
yındır, 1'urgudlu muzıkalan, cirid· 
çiler, kalkancıları da vardı. 

Alay, cumhuriyet meydanında 

Atatürkün heykeli önüne gelince 
ilktedrieat müfeitişlerinden B. Asım 
İsmet Kültilr veciz bir nutuk 

Geceki merasim: 
Geceleyin karada ve denizde 

büyük fen"ralayları tertib edilmit, 
birçok müessese ve binalar, elek· 
trik lambalarile aydınlatılmııtır. 

Buseneki kurtuluo tezahüratı, çok 
parlak olmuıtur. 

Tebrik telgrafları: 
f zmirin kurtulot bayramı mftnaae. 
betile İzmir belediye reisliğine ve. 

killerden, mebuslardan, muhtelif zevat 
ve oebirlerden 751 tebrik telgrrfı 
gelmiotir. Belediye reisliği tarafın· 
dan da bdyüklerimize tazimat •• 
ıükrao telgraflan çekilmiı, gelen 
telgraflara da tetelldr cevablan 
verilmiıtir. 
~-----, ..... ~~~~~-

Amerika 
Dikkat tavsiye ediyor .. 
Vaşington, 9 (A.A.) - Ame

rika bahriye dairesi Akdenizdc 

sefer yapan gemilere karşı 
vukubulan taarruzlar dolayısile 

Amerikan ticaret gemilerini 
müteyakkız bulunmağa davet 
etmiştir. 

Hariciye Nezareti erkana bu 
ihtarın hükGmetin siyasetinde 

herhangi bir tebeddül vukua 
gelmiş olduğu manasını tazam. 
mun etmemekte bulundu· 
ğunu ve bu siyasetin İspanyol 
limanlarının ablukasını tanı
mamakta olduğunu beyan et· 
mektedirler. 

B. Hull, matbuat konferan· 
sında ltalyan-Sovyet buhranı 
hakkında mütalea beyanından 
imtina etmiş fakat vaziyeti 
dikkatle takip etmekte oldu· 
ğunu beyan ve tehlikeli diye 
tavsif ettiği Akdeniz seferleri 
şeraitini telmih etmiştir. 

iptidai maddeler 
irad etmiı ve sonra halk, mur.ıka- Hususi komisyon rapo-
nıo da iştirakile onuncu cumhuri- runu hazırladı .. 
yet marıını eöylemiıtir. Cenevre, lO (Radyo) _ İp· 

1 
1 

Halkın Dilekleri a tidai maddeler komisyonu, ra· 
.._ __________ _. porunu hazırlamış ve Uluslar 

Alaçatı sosyetesi assamblesine ver-
Doktor istiyor miştir. 

Dün idarehanemize müra· 
Komisyon, iptidai maddeler 

caat eden Alaçatılı B. Yusuf 
son zamanda Çeşmenin Ala- için, bütün devletlerin iyi bir 

çatı nahiyesinde hastalık gö· niyetle çalışmaları ve biribirle· 
rüldüğü, doktor bulunmadığı rile iyi münasebetler tesis et· 
için hastaların bakılamadığını meleri lüzumunu ileri sürmek· 
ve Dr. B. Ekrem Hayrinin tedir. 
oradan geçerken bu hastalar- r 
dan birini muayene ettikten Göz ffekİmİ 
sonra tifo teşhisi koyduğunu 
söylemiş, Çeşme hükumet dok-
toru mezun olduğundan lzmir-
den acele doktor gönderilme· 
sinin teminini rica etmiştir. 

Alaçatıda içme suyu da 
kuyu suyu imif. 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 
15,30 · 17 Tele. 3434 

•ı ........... ııııiııiıiı ....... 



AN~DOLU 

Japon batar:yalar1 deniz konferansı dün 
cehen~e~ .s~çıyor iyonda ıtoplandı 

Japon taarruzunun bırıncl saf ha- - Başı 1 inci sahifede - eylemiş ve Akdeniz konferan· bağlı olan Fransa ile İngiltere 
d • Abl k l madığını illve ve kendi uio. bu sına ihtiyaç olduğunu ilave felakete mani olmak için kafi 

sı sona er ı. u anın zarar arı konferııusıı iıtirak etmek fikrinde 1 . • k ey emıştır. uvvete sahiptirler. 

Şangbny, 10 (Radyo) Ja· 
porı ordusunun birincı taarruz 
~fhas1, büyük muvaffakıyet· 
lerle sona ermiştir. 

Şanghay cebbesindeki Çin 
kuvvetleri, 60 kilometre geri· 
lemiştir. 

Harb, bütün şiddetile devam 
etmekte, Japon top batarya· 
ları, cehennemi bir ateş saç· 
maktadır. 

Şanghayda Fransız mınta· 
kasında bazı hasarat olmuş, 
Fransız konsolushanesi binası, 
atılan mermilerden zarar gör
müştür 

Paosankta bir Çin taburu 
tamamen imha edilmiştir. 

Şanghay, 10 (Radyo) - Ja· 
pon donanmasının, bütün Çin 
sahillerine koymuş olduğu ab
IJkadan dolayı büyük zarar· 
lar husule gelmiştir. 

Muhtelif Çin limanlarında, 
yüz yetmiş bin ton hacminde 
yolcu ve yük vapurları tevak
kuf halinde bekliyorlar. 

Pekin, 10 (Radyo) - Japon 
harb divanı, Şimali Çinde 
tutmuş ve şüpheli diye tevkif 
etmiş olduğu Çinlilerin hep· 
sini idama mahkum eyle
miştir. 

Pekin, 10 (Radyo) - Sabık 
Japonya umum kumandanı 

Tcruhi, Şimali Çindeki Japon 
kuvvetleri umum kumandanlı· 

Fuar kupası maçları 
buıiin baf lıyor 

- Başı 1 inci sahifede -

ğını deruhte etmiştir. 

Tokyo, 1 O (A.A.) - Jn· 
ponyanın Moskova elçisi Tu· 
men nehri mansabının açıkla
rında Sovyetler tarafından mü· 
sadere olunan Japon balıkçı 
gemileri hadisesini protesto 
etmiştir. 

Japon büyük elçisi ayni 
zamanda kömür ve petrol ma· 
denlerinde çalışan Japon me· 
murlarının tevkif edilmiş ol· 
ınalarını da protesto etmiştir. 

Sokyo, 10 (A.A.) - Tebliğ: 
"Japon kıtaatı 9 EylUlde 

saat 14 te Voosungun 4 kilo
metre şimali gar bisinde kain 
Yuan Poo Tien şehrini işgal 
etmişlerdir. Bu işgal Şanghaya 
çıkarılmış olan Japon ordusll' 
nun sağ ve sol cenahların 
irtibatlarını temin etmelerine 
medar olmuştur. 

14 Ağustostan 9 Eylule 
kadar Şanghayda vukuagelen 
askeri harekat esnasında Ja· 
pon donanmasının 22 tayya· 
resi zayi olmuştur. 

Ayni müddet esnasında Çin
lilerin 194 tayyaresi tahrih 
edilmiştir. 

Şimali Çinde Jakon kıtaah 
Shan Si eyaletinde Kalgana 
t 20 kilometre mesafede ve 
Pekin Sui Yuan demiryolu 
üzerinde kain Y ang Kao şeh· 
rini işgal etmişlerdir. 

Ahmed Er-kişin 
hatımları 

Yunanlı 1 üreş çiler Başı 4 ncii sahifede -
bu sabah geliyor tiyan da Bartunda bulundu· 

ruyor. 
Beşjnci Balkan güreş şam· Bu talihli yurddaş da Bar· 

piyonası müsabakaları, 17 Ey- tının llyas geçidi köybnden 
lul Cuma günü başl yacak ve Agvali oğlu Ali adında yet-
ve dört gün devam edecektir. miş beşlik bir ihtiyardır .. 
Balkan güreş şampiyonasına, Onunla da konuştum. Bazı 
beş devlet güreşçileri iştirak küçük tenakuzlara rağmen Ah· 
edecektir. -med Erkişin hatıralarını teyid 

Yunan milli güreş takımı, ediyor. Bu ihtiyar yurddaşm 
be sabah saat 7,S da Zara va- okuyup yazması olmadığından 
purile şehrimize gelecekler ve hatıraları muntazam bir akış 
papurda bölge namına 8. Re· takip etmiyor. 
şad Leblebici, Belediye na· Ahmed Erkişe vaziyeti an· 
mına B. Suad Yurdkoru, spor· )atığım zaman, yarım asırlık 
cular tarafından karşılanacak· macerasının yeni hatıralarına 
lar, kendilerine bir büket veri· kavuşacağı için sonsuz bir 
lecektir. sevinç içindeydi. 

Yunanlı güreşçiler, bir mo· l•----------
törle Pasaportta karaya çıka· Ankaralı sporcular, otobüslerle 
caklar, bu sırada askeri ban- Karantinaya geçmişler, San'at· 
do Türk - Yunan milli marş· lar mektebinde misafir edil
lannı çalacaktır. Bundan sonra mişlerdir. 
kendilerini karşılamağa gelen Bugün, saat 16 da evvela 
sporculara takdim edilecekler Doğu mubtelitile Genç lzmir 
ve kendilerine tahsis olunan muhteliti oynıyacaklar, müte· 
Ankarapalas oteline misafir akıben saat 16,30 da Ankara
edileceklerdir. latanbul muhtelitleri karşıla-

Türk Milli takımı da yarın şacaklardır. 
LSaat 14,30 <fa lzmir vapurile lstanbul muhteliti, pazar 
lstanbuldan gelecek ve mera· günü lzmir muhtelitilc oynı· 
simle karşılanacaktır. yacak, ayni gün saat on beşte 

Bulgar, Yugoslav ve Rumen Doğu takımı ile Genç lzmir 
güreşçileri, 15 Eylul Çarşamba muhteliti de revanş maçlarını 
günü Bandırma ekspresi ile yapacaklardır. Ankara· lzmir 
gelecekler, Basmane istasyo· muhtelitleri maçı, 14 Eylul 
nunda karşılanacaklardır. Gü· salı günüdür. 
reşçiler, müsabaka zamanına Dün gelen lstanbul muhte-
kadar şehirde gezdirilecek· liti üçüncü derecede bir ta· 
)erdir. kımdır. Her nedense Galata· 

Fuar kupası maçları bugün saray, Beşiktaş, Güneş ve 
betlıyor Fenerli oyunculardan hiçbiri 

Şehirler arası fuar kupası muhtelitte yer almamıştır. 

maçlarına bugün başlanacaktır. Oyuncuların kulüb ve isimle
lstanbul ve Ankara muhtelit rını yazıyoruz: 
takımları, dün akşam Afyon Beykozdan: Safa, Bahadır, 
trenile ıebrimize srelmiıler ve Kemal, Sadeddin, Turhan, 
Balmabane istasyonunda kar· Şahab. 

ı ı n ışlardır. lstanbullu ve Süleymaniyeden: Ruhi, Da· 

olmudığıuı kayde>J.,.ruietir. j 
Müteakıb<!n, nailtere Hari· Berlin, 10 (A.A.) - Al· 

Nı)oıı, 10 (RaJyu) Hugüıı, e 
dıtba ababıa 1 lıir har.,.lrnt müıahf'· ciye Nazırı B. Eden söz almış, man mutbuatı Akdeniz kon· 
de edıliyordo Akdeniz konferansı· konfNansın siyasi olmadığırıı feransının Almanya ve ltal-
na ııtJrak to°dr. el.: d"vl tlc.r ınuıoab· ve bu itibarla, celseye son yanın iştiraki olmaksızın açı· 
ha lorı, oıomobill.-ırle Cenevıedeo verilerek derhal bir komite lacağından dolayı infial gös· 
gelnıi> uıı~l>ımıılardı. teşkil edilerek teknik hususa· termektedir. 

Saat 16 da, jyon bekJiye k F tın tetki edilmesini ve hemen rankfurter Zeituna diyor ki·. reisi doktor Krom Akdeniz konfe· 6 

ranımı açtı. bir protokol kaleme alınma· Niyon konferansı Almanya 
Aroa' udluk, ce\ ab verm diğin· smı teklif etmiştir. ve ltalyasız ne meselenin 

den, bu hilkumet için ayrılan kür· B. Edenin teklifi kabul edil- halline ne de Akdeniz vaziye· 
su boştu. Alman'a ve ftalya kon· miş ve hususi bir celse akdo- tindeki gerginliğin izalesine 
feransa iıtirak etmiyeceklerini bil· lunarak faaliyete geçilmesi te· yarıyacaktır. Bu konferansı 
dirdiklerindeo, bu iki hükumet 
için kursil tahsis edilmemiıti. karrür eylemiştir. toplantıya çağıran devletler 

iyon Belediye reisi, ima bir Fransa; konferansa verdiği konferansın münasebetsiz bir 
so> ıe,Je muralıbaslara hoıgeldiııiz. bir projede, ticaret gemileri- hattı hareketle vaziyeti büs· 
Demiş ve konferans için iyon nin, harp gemilerinin seyrü· bütün vahimleştirmemesine iti· 
ıehrini tercih ettiklerinden dolayı sefer etmeleri, Akdenizde üç na etmelidirler. 
tetekkürde bulunduktan ııonra, kon· mıntaka ayrılmasile her devle· Konferans nihayet teknik 
feransa bir reis ~meleıini davet fın sularile açık suların tefrik teklifler hazırlamalıdır. Ve bu 
eylemiıtir. Bunun uzeriue, logilte· 
re Hıuiciye uın ayağa kalkarak, edilmesi ve bundan başka, teklifler de konferansta temsil 
Fransa Harjciye azm B. lvon harp gemileri için hususi bir edilmiyen alakadar devletler 
Delbosu teklif etwi, ve hu teklif, mıntaka ayrılması lüzumunu tarafından tetkik olunmalıdır. 
müttefik.an kabul edilmiıtir. göstermektedir. Bunun haricinde yapılacak her 

Kanferaoe mebafili! bu intiha· N 10 (R d ) Ak iyon, a yo - · şey bir anlaşmadan ziyade 
bı yerinde bulmamakta, konferan· Akdeniz konferansı, akşam gayri dostane bir hareket ola
san, teknik mahiyette olması üzeri yaptığı bir toplantıda, caktır. 
hasebile, riyaset hakkını, in-

i 
Fransız projesi reddedilmiş Germania gazetesi böyle 

gi iz Amiralı Çeryalda gör· 1 ve ngiliz proı' esinin, Akdeni· eksik bir konferaosın ne aı'b"ı 
mektedir. o 

Konferans reisi B. lvon zin ikiye ayrılması hakkındaki neticeler elde edebilecetini 

D 
maddesi tasvib olunmuştur. .soruyor ve diyor ki: 

elbos, riyaset kürsüsünü iş- 1 ngiliz projesine göre, Ak- Alınacak kararlarda Al· 
ışgal eyledikten sonra; lngil· denizin; Maltadan itibaren manya ile ltalva gı"bi aozu 
tere ve Fransa tarafından vu· 1 

kubulan davete icabet ederek garb kısmı, lngiliz Fransız geçen iki deniz devletinin bu· 
donanmasına ve Maltadan lunmaması yüzünden kollektif 

konferansa gcldiklerindenldo· 
layı murahhaslara teşekkür Çanakkaleye kadar olan kis· tedbirler ve deniz mukavele· 

mı da diğer devletlerin harb leri akdi çok tehlikeli ola· 
etmiş ve Akdenizde meçhul gemilerine hasrolunacaktır. caktır. 
denizaltı gemileri tarafından Ticaret vapurlarının, Çanak· Berliner Borsen Zeituna, 
vukubulan taarruzları öne sü- o 
rerek, bu hale bir an evel kale boğazından gelib geçme· muvaffak olamıyan bir t.eşeb-

mani olmak için tedbir alın· 
leri için konferansta hususi Lir büs başlığı altında diyor ki: 
rejim teemmül olunmaktadır. Esasen konferansın i,.timaa 

ması lüzumundan bahseyle· 1 y Londra, 1 O (Radyo) - n· davetine hikim olan uırtlar 
miştir. ~ 

1 giliz gazeteleri, Akdeniz kon· çağmlacak devletler üzerinde· 
B. von Delbos, sözlerine feransının, müsbet bir netice ki münAı,_e-lar bu konferansta 

devam ederek demiştir ki: ~ 
vermiyeceğini ve yarın (bugün) karıştırılmak istenilen bazı 

- Almanya ile ltalyanın dağılacağını bildiriyorlar. tali maksadlar ve konferansın 
konferansa iştirak etmemele- Atina, 10 (Radyo) - Elef- hazırlığı etnasanda ortaya çı
rinden dolayı müteessiriz. Ma- tron Vima ııazetesi, Akdeniz kan diğer bazı hadiseler hiç 
amafih, bu iki devlet, konfe- konferansından bahisle yaz· te Almanyaya Nyona aitmek 
ransın kararlarından haberdar o· dığı makalede, verilecek ka· cesaretini verecek mahiyette 
edilecektir. 

rarların mahdud olacağını ve de~ildir. Bütün bu mü-külata 
Konferans, süratle hareket 5 

._. 
bu vaziyet karşısında, yeni ve rağmen alilaivettar Alman 

etmeli ve yeni hadiselere mani ·ı 
müessif hadiselere intizar et· makamatı "f&yet ~etler bir· 

olmak için tedbirler alınma- .,.,,., 
hdır. mek lizımgeldiğini kaydeyle· Jiği Almaayanın kabul edemi· 

O mektedir. yeceği bir tarzda müdahalede 
mid ederiz ki, verilecek 

k 
Paris, 10 (A.A.) - Eko bulunmayı münuib göriinme-

ararlar, büyük bir enerji ile Dö Paris diyor ki: de idi. Nyon konferanaana 
infaz edilecek, Akdenizde ta· B. Daladier dünkü Nazırlar ittİr'ak etmete mütemayil bu· 
haddüs eden tedhiş vaziyetine meclisinde cvelce tarif edilmiş lunuwwdu. Şimdi Londunın 
son verilecektir." ı-· 

olan tasavwratından ula vaz~ her ne olursa olsun mezku"r 
Rus murahhası B. Litvinof 

ı geçmemiş olduğunu ve Ber· konfaranata bir karara vanlsa 
da söz söylemiş ve talya ile linle Romanın birdenbire na· bile bu kararın tatbik edile-
Almanyanın konferansa iştirak zarlarını çevirmiş oldukları Lon· bileceğinden kimse emin 
etmemelerinden teessürünü bil- dra komitesinde bu tuavvura· olamaz. 
dirmekle beraber, bu iki dev· tın tezahür etmek fırsatını bu· Niyon, 10 (Radyo) - Ak-
letin, Akdeniz hadiselerini ika lacağını söylemek ister gibi deniz konferansı riyasetinden 
edenlerle müşterek oldukların· bir lisan kullanmıştır. matbuata bir tebliğ verilmiş, 
dan endişe ettiğini söyliycrek k Ami Du Peuple aazete· onferanaın bugünkü celscsin· 
Akdeniz taarruzlarını takbih 0 

sinden: de Akdeniz hadiseleri hak· 

nış. 

Vefadan: Muhteşem, Mus· 
taf a. 

Hilalden: Nimet. 
Anadoludan: Salih, Liva. 
Topkapıdan: Saliheddin. 
Eyübden: Halid. 

Balkan hitltot mtt .. baka· 
eına glrecellz 

lstanbul, (Huausi) - Tirk 
Spor Kurumu, Balkan futbol 
müsabakalarına iştirak etme· 
miz hakkında bir karar ver· 
miıtir. 
BUkre,teki atletizm mü

sabakaları 
lstanbul, (Hususi) - Bük· 

reşteki atletizm müsabakala· 
rında bir ikincilik, iki de üçü
cülü kazandık. Fakat puvan 
heıabile dördüncüyüz. Yunan· 
lılar 78 puvanla başa geçtiler. 

Ehemmiyeti her ne olursa kında müzakereler cereyan et· 
olsun Niyon konferansı dikta· tiği bildirilmiş, yarın (bugün) 
törlüklerin takib etmekte ol- tekrar toplanılacağı işaret olun· 
duğu ihtirasların sulhu maruz ı uıtur. 

~------~-----------~ 
bırakmakta olduğu muhataralı Hırsızlık 
maske inmelidir. R0111a ile Namazgahta Hüseyin aoka· 
Berlinin ispanya ve merkezi ğmda kahveci Osman otlu 
Avnpa izerilMleki emellerin· Litifin evine giren hırsız tara· 
den hiçbirini Urlı.-emiı ol· fından 37 lira çalınmııtır.Hır· 
duldarını iyi bilelim. Btından sız, henüz yakalanamamlfbr. 
oaıka lt.lya Uak ..,kta in- Meçlıal gtln/umci 
giltere üzerinde bir tazyik icra Baımanede Mehmet otlu 
etmek ve hu Wllta ile Londra Muıtafanın yanma sokulan hü· 
ile olan müzakerelerini tacil viyeti belirsiz bir yanketici 
etmek için Japonya ile de bir tarafından 30 lirası çalmmıı· 
itilaf hazırlamaktadır. Fransa tır.Yankesici henüz yakelanama-
ile lngiltere her noktadan mü- mıştır. 
teyakkız davranmak mecburi· Kadın me•leıi 
yetindedirler. ~refpaşa caddesinde latan· 

Figaro yazızor: bullu lbrahim ve Veysel, bir 
Niyonda olsun, baıka yerde kadın meteleıinden amel4; Hü

olsun biribirinc sıkı bir surette aeyini başından yaralamıılardır. 

• 

.aoRSA 
OzDm •etttterı 

Ç. Alıcı K. S. 
1247 Alyoti bir. 14 
600 M. J. Taran. 13 
206 Ş. Remzi 14 50 
199 A. R. Üzüm. ıs 50 
172 J. Tar. Mab. 14 
115 Ş. Rıza Ha. 16 50 
109 Paters,>n 15 50 
90 Y. 1. Talat 16 25 
88 Betikçi o. 16 50 
74 Vitel 16 50 
67 D. Arditi 15 
58 O. Kurumu 18 50 
56 A. C. Sipa. 16 
SS T. Erman 17 
50 Albayrak ti. 16 7 5 
44 H. Beaim 18 
37 B. Alazraki 14 25 
33 j. Kohen 15 50 
30 S. Gomel 14 25 
19 P. Paci 13 125 
18 S. Erkin 17 
12 S. Öktem 15 15 
12 S. Beyazıt 19 
1 O Ş. Bencuya 17 50 
7 O. L. o. Sa. 14 
3 Kaptan Meh. 21 

3469 
39397 
42866 

incir ••lltları 

K. S. 
21 
21 
18 
17 75 
16 2S 
17 75 
16 so 
16 2S 
17 
17 
20 
21 
19 25 
18 
16 15 
20 
ıs 25 
19 
15 so 
19 
17 75 
15 25 
19 
17 50 
22 
21 

Ç. Alacı K. S. K. S. 
816 Tütsü ile te. 6 15 15 
297 lzzi ve Ali 7 675 7 675 
195 Ş. Rıza Ha. 6 625 13 
1S H. Mustafa 8 15 10 
1S Ş. Remzi 12 12 
71 Benmayor 8 SO 8 50 
14 J. Taranto 10 10 
13 8. Alazraki 11 75 13 
1556 

38796 
40352 

Zahire ut&f)arı 
Kilo Cin.si S. K. K. S. 

10000 P•muk 42 50 
Piyasa flatleri 

10-9-937 tarihinde kuru 
üzüm mümeyyiz heyetimizce 
teabit edilmiş elan çekirdebiz 
üzüm pirasuı fiatleridir. 

No. 7 14 'JS 15 25 
,, s ıs 50 t6 
• 9 17 17 50 
• 10 18 50 19 50 
• 11 21 50 22 50 
• l 2 Mal yoktur 

Tabılan Pflnlıaici 
Fenipqa but..ında ahı· 

kahlardan Hayım adında biri 
Ali LOtlu Mehmedin 335 kUl'Uf 
panını çaluken tu~ur. 

Hırsızlık te,.66iüii 
Fuar sabası ölriinde otobüs 

içinde biletçi Süleyman otlu 
Mebmedin cebine elini aoka· 
rak para çahqağa tqebbü• 
eden Halim oğlu Hamid tu• 
tulmuştur. 

Yine luulın me•lesi 
F evzipqa bulvannda Nu· 

man oğlu Selim ile Ômer 
oğlu amele Hasan, kadın mr 

ıeleıinden tütün amelai Meb· 
med otlu Hakkı, berber Ha• 
an ve· Muatafa ile bvp etmif· 
lerdir. Selim bıçakla Huanı 
baldırl .. ndan Jlll'8lamqbr. 

Stulantılı/c 
Fuar sahasında ko1takca Ha" 

san Nuri, bllbuı Ramiz ile 
gezinmekta elan 16 11•..-I• 
Aneye elle 1arkınblılc ettiti~ 
den J} ı' alan••ftır. 
T.,,u M•11ıl w au'rı•1' 

8iıinci U. •ıhda T..,us 
Ahmed ve u.• ned; Gelil 
ojla :amel~::S.ainin ymke1i
ıcilik •retile-f>WIDI çlldııl.la• 
nndan bltulmatlanlır. 
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- lsmir Komutanlı«ı ilanları 
fZmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

Aalcaradaki askeri bir müessesede elektrik ve telefon tesi· 
laalorifer ve su tesisatmı idare edecek iki Türk müte· 

~il memura ihtiyaç vardır. 
20/El./937 tarıhinde Ankarada M. M. V. fen ve san'at •'Un müdürlüğünde yapılacak müsabaka imtthanı neticesinde 

liaterilecek liyakat ve iktidara göre yüz elli liradan iki yüz 
eli liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanların ellerindeki 
llhadetnamelerile bonservislerini hamilen mezkur müdürlüğe 
~tları ilin olunur. 11 14 16 

........ 

lznıir MST. MV. K. SAT. AL. KO. RS. den: 
1 - Çanakkale MST. MV. birlikleri için kapalı zarfla 

(65000) kilo sığır eti satın alınacaktır. . 
2 - Sıtır etinin beher kilosu (30) kuruştan (19500) lıra 

biçilmiştir. 
3 - ihalesi 24-9-937 tarih cuma günü saat (16) da Ça

nakkale MST. MV. satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan (1463) lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde vesaik ile bir saat evvel komisyona 
müracaatları. 5 11 16 21 3095 

lzmirMst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için .. ~pah 

zarfla eksiltmede bulanan ve 24-8-937 Sah gunu saat 
16 da ihalesi yabılacak olan (110200) kilo sığır etinin 
lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan 
ilan edildiğine dair telgraf gelmediğinden ihalesi yapı-
lamamış ve yeniden kapalı zarf usulile 13·9-937 ~a· 
zartesi günü saat 16,30 da kışlada satın alma komıs-
yonunda yapılacaktır. . .. 

ı - Şartnamesi 152 kuruş muka~ilin~~ tedarik edılebılır. 
Arzu edenler komisyonda gorebılırler. . . 

3 - Muhammen bedeli (30305) lira olup dk temınatı 
(2273) liradır. 

4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtla olması şarttır· 
5 - isteklilerin 2400 sayılı kanunun 2 v_e 3 cü maddele· 

rinde yazıla vesikaları muvakkat temmat makbuzu ve 
teklif mektuplarmı ihale saatinden en az bir saat ev-

...._ vel komisyona vermiş bulunmalaır 27 6- 11 1 

lzınir Mat. Mev. sat. al. ko. nundan: 
Cinıi Mikdarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Kilo Kuruş S. Lira 
~ 14600 12 00 132 
ICuftİfaaW,.16450 12 00 149 
Nolaut 10800 8 00 45 
1 - Menemendeki piyade alayı ihti,.. için yukarıda cins

leri yazılı iiç blem erzak müaakaaya kon~lmuflur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Me~e~d.~ P.ı~ade alayı 

satın alma komisyonunda her gun gorulebılır. 
a - Mriaıbıııı 22.9.937 çarfalllba ıüaii saat l S de Me

... endeki alay sabn alma komiayoaunda yapılacaktır. 
4 - Ekailtme açık eksiltme iledir. 
S - Mahammen fiat ve muvakkat teminat miktarları yu· 

bnda yazılıdır. . 
6 - istekli olanlar belH gün ve saatinde ıntıvakkat teıN· 

nat ve Ticaret odasında yazılı olduklarına dair ve~i
kalan ile birlikte Menemende alay satan alma komıs· 

......._,, yonuna müracaatları. 7 11 16 21 

llmir Mıt. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: .. 
1 - lzmir Mst. Mv. sahil kıtaatının kapah zarfla munaka· 

uda bulunan 427 ton Linit maden kömürü ihti!acm~ 
verilen fiat bahalı görüldüiünden pazarlıkla ıhalesı 
icra kılınacaktır. . 

2 - ihalesi 13 Eylül 937 pazartesi günü saat 11 de lzmırde 
katlada Mat. Mv. sabn alma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Tabmin edilen mecmu tutan 6298 lira 20 kuruş olup 
ilk teminatı 427 lira 37 kuruştur. 

4 - Şanpaıaeai her gün komisyonda görülebilir. 
S - lltekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vuika göstermek mecburiyetindedirler .. 
6 - Pazarlıta iıtirak edecekler 2490 ~yılı kanunun 2. ve 

3 üneü maddelerinde ve şartnamemnde yazılı vesıka· 
ı.,. ve teminatı muvakkate makbuzu veya mektuplarile 

........,, birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

ız;;;ir Mat. Mv. K. ut. al. ko. ra. den: 
1 - Manisada Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı için kapa~ı 

zarfla münakasaya konulan 24 ton sadeyağına tekhf 
edilen fiat babalı rörülmekle 2490 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 
almacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olar~k ~a .. nisa·d·a Tümen sabn 
alma komisyonunda her gun goralebıbr. 

1 - M1aılraaa11 29 Eylul 937 çarf811lba günü saat 16 da 
Manisada Tümen sabn alma komisyonunda yapıla· 

caktır. akkat 
4 - Kilosunun muhammen bedeli 97 kuruı ve muv 

teminab 17 46 liradır. • 
S - l1tekliler Ticaret odasında mukayyed olduldanna daır 

veıika gösterecekler ve muvalCkat temi~atlarile bir~e 
belli pn ve saatte satın alma komıayonuna mora· 

'-..., caatlın. 11 16 21 26 

"IRellmec Gazetemizin 2·5·9 EylUI 937 tarihli nüabala· 
"-da netrolunan Müstahkem Mevki sabn alma komiayonu ser· 
~ı illntnda 180,000 metre kaputluk kumlf ile 230,000 
..... el1'ilelik kumaş ilinımn befinci maddeaiain üçüncü ıab· 
!'lada hldif melmıblan ihale saatlanndan en az bir aaat evel 
t.l.M.\lekiteti l8tm alma komisyonuna vermeleri yazılacak iken 
~ Miirtahn Mevki sabn alma komiaJ01NDa verme
lt.t ltldinde diiilmiftir. Diileltiriz. 

ANADOUJ 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
23/9/937 Perşembe günü saat 11 de Ankarada. M. M. 

Vekaleti Sabn Alma komisyonunda kapalı zarfla ihaleli icra 
lcdacatı Anadolu gazetesinin 4 • 9 • Eylul • 937 tarihli niilbuile 
ilin edilen (5000) metre kurşunu renkte kaputluk kumaşın 
şimdilik ihalesinden sarfınazar edildiği ilin olunur. ., _ 

Devlet Demiryollannd1in: 
12, 19, 26/EylQl/937 tarihlerine müsadif pazar günleri Buca 

koşY alanında yapılacak Sonbahar atkoşuları münasebetile 
Alsancaktan saat 12.20 hareket eden 337 No. lu Seydiköy 
banliyö treninden mada mezkıir günlerde Alsancaktan koşu 
mahalline saat 13, 13.40 ve 14.20 de hareket etmek üzere 
ayn üç hususi yolcu treni seyrüsefere konacaktır. Bu trenlerle 
koşuya gidecek yolcuların avdetleri için lüzumu kadar dönüş 
treni yapılmıştır. Bu trenlere Kemer istasyonundan dahi yolcu 
kabul edileceği muhterem halka ilin olunur. 3161 

~EKTA 

1000 Metre uzatı 
gösterir.. diy_e 
yalan soylemı· 
yoruz. Harsız 

mı kovalayacaksmız? Düşman 
mı tarassut edeceksiniz? Hayır 
değil mi? şu halde size 30 met· 
reyi vazıh hır surette fÖsteren 

JUNIOR 

Fuarda ıatıı yeri TRAKYA pav. 
yonu karşısında 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

27/9/937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi· 
leceği Ankarada Ulus ve lstanbulda Cumhuriyet gazetelerinde 

1 5, 7,9,11 ve lzmirde Anadolu gazetesinde 5, 7, 1O,12 Ağustos 
P A T --ıım11ı.. 937 günlerinde ilin edilen bir adet buhar Lokomotifinin şart· 

Basur memelerinin namesinde deeiıiklik yapılmasına ıüzum görüldügünden mez· 
ukr günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 7 9 11 13 3096 Antiviriis De t;diviai Baymdırhk direktörlüğünden 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlanmış fistüllerde, kanayan busur me
elıerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ark ıepençiyari laboratuvarı, lıtanbul 

Telefon değifmesi 
Üzüm Kurumundan: 
lmıir incir ve üzüm tarım satış kooperatifleri birliği ile 

Türkiye iş ve ziraat bankaları üzüm kurumu limited şirketine 
aid telefon numaralan aşatıdaki tekilde tadil edilmiftir. 

Santral numaraları 
201'1 -- 2018 

Santrala batlı olan telef onlar 
Direktör muavinleri • muhasebe - muhaberat • üzüm ihracat

incir ihracat - yaş sebze, mevya • levazım 

Yönetgemizin 1000 kuruş asli aylıklı mukayyitliği açılmış· 
br. Bu ödeve orta okuldan çıkmış ve askerliğini yapmış 
istekliler arasandan müsabaka ile biri seçilerek ahnacaknr. 

l.teklilerin orta okul diploma~ı. askerlik ve hüsnühal bel· 
gelenle birlikte müsabaka günü olan 20-9-937 pazartesi günü 
saat on bire kadar Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları 

T. C. Ziraat bankası ödemiş 
şubesinden: 

2836 sayılı Tarım kredi kooperatifleri kanuuuna uyıun 
olarak meydana getirilmiş olan buçsuz ve zindirleme ıuravlı 
749 ..,.ıı Bezdegüme Tanm kredi kooperatifinin kuruluşu 
Ekonomi Bakanlığınca kabul edilmiş ve noterlikçe de tescili 
yapılmıı oldutundan sosyetenin resmen işe başladığı ilin 
oluaar. 3145 

Santrala bağlı olmıyan telef onlar 
4160 Birlik genci direktörlüğü ve Kurum direktörlüğü, 2808 

ambalajlar servisi, 2512 üzüm, incir işletme hanı, 2387 şarap, 

lzmir inhisılrlar başmiidürlü· 
ğünden: 

1 Kizım Dirik caddesindeki idaremize ait arsa etrafına yap· 
bnlacak muhafaza duvan inşaata açık eksiltmeye konulmuştur . şira servisi. 

Bayan aranıyor 
Üzüm Kurumundan: 
Ozüm Kurumu telefon santralında çahımak üz- bu işi 

bilir bir Türk bayana ihtiyacımız vardır. lıtiyealeria phsen 
kurum muhat> rat şefli,tine müracaatları. 

•m11111111m111•ı•.. Doktor ,.-1111111•1 
5 1 A. Kemal Tanay 1 

1 
Balcterigoloı ve bulaşıcı, salgın: luutalılcluı f5_ 

Birinci Sınıf Mutahaaıııı ii= 
(Verem v_e .saire) 

Baıımahane ietaıyonu karpmıdlli Dibek eo.kak bapnda SO uyıb § i 09 ve mua~ eabah saat 8 den akpm aut 6 ya § 

•mnn11111111111n111u11111İıiİtrn11iittüiııUü ~:l.ıon: 41s1 ıu11111i 
Din 

"Pamuk tacirleine ve preıe fabrikalarına,, 
lzmir ticaret ve ıanayi odaıınılan: 

ı - Pamuklarımızın nefasetini muhafaza ve dıı pazarlarda 
sürüm ve fiatlerini tutabilmek için karııık ve ıslak 
preıe edilmemesi ve a~balijlanoın cazip ve biç kul
lanılmamış yeni kanavıçelerden yapılması h.ıckında 
Odaa meclisi tarafından ittihaz olunan umumi mukar
rerat, pamuk yetittiren mantaka Ticaret odalanna 

evvelce bildirilmit ve bu defa yeni mahsul prese if' 
lerinin bqlamak üzere bulunm... dolayıaile keyfiyet 
tekrar tamim edilmiştir. 

Bu karar bilifına olarak lzmir piyua11na gönde· 
rilecek kanıık, ıslak ve bilhaua elki ve yırtık kana

viçelerle preselenmiı bir tek balya için dahi cezai 
hükümler tatbik cdilecetüıdea pamuk itile ilrili tacir· 
lerimizin ve prese fabrikalarının, memleket menafiini 
alakadar eden bu iıde çok ~iklcatli bulunmalan. 

2 - lzmirdeki ticarethaneler elinde geçen 936 yılı mahsu· 
lünden kalmıt ve eski kanaviçe ile preselenmiı bal· 

yalar varsa hunlann miktarı bir beyanname ile nihayet 
15 EylQl 937 akpmına kadar Ticaret oduına bildiri· 

lecektir. Bildirilmediği takdirde geçen yıl mahlulünden 
eski kanaviçe ile prıaelenmiı balyalar dahi yeni ytl 
mahsulünde oldutu aibi cezai hükümlere tabi tutu· 
lacaktır. 3158 

Keıif bedeli 250,50 muvakkat teminatı 18,79 lır~dır. 
Kefif ve tartnamesi muhasebe şubemizde •görülebilir. istek· 

in.in 22 191 937 günü saat 15 te Başmüdürlüğüm6zdeki ko· 
misyona gelmeleri. 11 14 3153 

lzmir ikinci icra Memurlu· lan ve tayin edilen zamandan 
tundan: 937/4382 artırma bedeli, gayri menku· 
Gayrimenkul açık arttırma lün % 75·ini bulmadığı takdir· 

ilanı 
1 

de en son artrımanın taahhü 
lzmirde Makbuleye nafaka· dü baki kalmak üzere arttır

dan borçlu Eşrefpaşada 2-nci manın 15 gün daha temdit 
Süleymaniye mahallesinde mu· edilmek suretlle 28-10·937 tari· 
kim kayıkçı Yuaufun işbu bor- hine tesadüf perşembe günü 
cundan dolayı mutasarrıf bu- saat 14 de gayri menkul en 
lundujıı 2-nci Süleymaniye ma· çok arttır.ana ihale edilecektir. 
balleainin Abdüuelim yolunda Mal bedeli alınmadan teslim 
ve tapunun 377 esas 148 ada edilmez, mal bedeli verilmez 
3 parsel sayıda kayıtlı 8 kapu ise ihale kararı fesb edilir, ve 
sayılı ve 11 tajlı ve 400 lira kendinden evvel en yüksek 
kıymeti muhammenli ve içinde teklihe bulunan kimıe arz et• 
bir küçük bahçe içinde sarmcı, miş olduğu bedel ile almata 
bir erik, bir badem ve bir de razı olursa ona ihale edilir o 
asma fidanını havi hanenin da razı olmaz vey.a bulunmaz· 
tarihi ilindan itibaren 30 gün sa icra dairesince hemen 15 
müddetle açık arttırmaya çı· gün müddetle artbrınaya çıka
karılmıştır. Tahp olanların kıy· rıhr bu artbrmaya alakadar· 
metli muhammeninin % 7 bu· lara tebliğe hacet olmayıp yal
çutu nisbetinde pey akçası nız ilin la iktifa olunarak en 
veya MıUi Banlranın teminat çok arttıran& ihale edilerek 
mektubu vermeleri ve arttırma her iki halde birinci ihale 
14-10-937 tarıbine müsadif edilen kimse iki ihale arasında 
eden pertembe günü saat 14 ki farktan ve diğer zırarlar
de, dairede icra olunacaktır, dan mes'ul olduğu ve tapa 
müşterilere ait bu hususun barcının belediye ve vakıf ica· 
daireye talik olunan açık art· rının ve yüzde iki buçuk del· 
brma prtnamesini 10-10..937 laliyenin müşteriye ait oldutu 
tarihinden, itibaren okuyabilir ilan olunur. 31.56 
hakları tapu sicili ile sabit ol· r 
mayan ipotekli, alacaklılar ile Kitapçı Hüaeyin 
diğer alacaklalann ve irtifak Avni 
bak sahiplerinin bu haklarının Her lisandan eaki ldtablar, ga· 
ve bu hususta faiz ve masa· zete, mecmua ve Tomanlar alınll' 
rife dair olan iddialarını ev· ve satılır. Sorulacak ıuallere veri· 
rakı müıbitelerile 20 gün için- lecek cevablar için altı kul'Ufluk 
de inra dairesine bildirmeleri pul konulmaeı lhlmdır. Hariçt• 

akl·ı halde hakları tapu sicili ııipariı kabul olupar. 
Ege kiıap eri Biurikıl 

sabit olmadıkçaubş bedelinin Numara 4-6 
paylaşmuından, hariç kalacak-




