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evrada 
Ok v üyük Menderesmne-

hirleri arasındaki mıntakada 
sahile asker çıkarılacaktır 

Tele/oıa: %116 

Mareşallmız 
Bu ayın yirmisinde "'ugos

lavyaya ıidecek 

Balkan güreşleri yarın 
akşam başllyor 

Yugoslavyalı misafirlerimiz gel
diler. Rumen: ve YunanJgiirefçi

leri de bugiin bekleniyor 

Mil it giireı takımımızın diin beledige reisi Dr. Belıçet 
Uza zigaretleri inti6alarıntlan 

lyle bir ihracın muoalf akıyeti takdirinde bunun ne aıiretle 
kovulacağı ve boğulacağı eaası O.zerinde durulacaktır 

Bir lnıillz w6 ıe111iai 
Parla, 15 ( Radyo ) - Niyou kAfi miktanla cleuUı 1ayyareli p• 

protokolana lmselamıt oltıu 9 dev· deqaifdr. 
let, yanudau itibaren faaliytte ge• lıoaclradau uı.r ftJ'ihtiliM 
prek, protokolan ahklmını ta&Wb _..., İllgllt.ereaia Geıo krava6rl .....,..... n. 8 inci lolpido -altriW. farbll 

ln111at Akdeafs ıaluuua iki J.agaa Akdeubıe hueket .a.lfdr, 
lırka deelrOJV, 4 f'nb torpido AlabUr M•leder ıdelepıayoa-

••IM w l* la111ft ........ -lo• J,_. ~-

BiJyiilı Şelin 

U. Sosyetesi Asamble
sinde görüşülenler 

Çin muralalaaaı, Ulualar So.yeteai ni~m
nameainin on, on bir ve on yedinci 

matltlelerinin tatbikini iatedi -,,,,,,.,., Fenl ça.M 
İttubal, ıs (Banal) - Gellll 

Kurmay Bafkamam Maretal Feftl 
Çakm•k, Yagoela"J• Genel ltarmay 
Batkanı General NetiçiD dHed 
berine ba •ym 20 ude burada 
Adatepe torpidoea ile Y ag01I•..,_. 
nuı Split limamu gidecek •• o ... 
dau Belgrad• geçerek dolt " 
mO.ttef ik devletin uked ricalW 
siyaret eMcıektir. 

Çeımenin kartaluıu 

C....ne, ıs (n.iyo) - uı .... 
br -,.teel ........ hagtm lp ..._ ri,....._. top' ı ıwur. 

llalalellf ........ ..... .... 
........... " raesmı•ı . ,...a. 
.... 111. eln6ada aMi 'fiıArleı; 
.... llJluliflmlir. 

Çta ••••• v• •• ıt .. 
-- Wr ll7ln ...... - jlpo•· 
1- ııın•- MWlik ealkaea 
.... ÇWa .......... ... . 
.-.....ı ...... 411iwiit,ja· 
,_,...., ÇiM ıillbla boyan et· 
dinaek iltecligini beyan eylemif, 
...ıyeda çok vahim olda&wuı klJ· 

BaglD Çefmenin do,mudan deylemittfr. 
kurtulaıauau 15 inci Jlhl6a6ma. Çia marahha11, b6tlD devle&-
dlr. Çefmede pulK teulatlnt •e leriu, Çiaiu baglnkil vuiyetiai 
merulm yıpdaeakbr • .Beyak km· 11111n almak meeburiyeaiacle 9 
lalat glDID6 ÇetmeJilen caadu laudaklanm abi faamle, japoa 
katlalana. teblik91iaia ı.eh diyarlara dı y. 

~. ________ _....,.i Jdacatım e&,ıe.fttlr. 

B. ven_.p• ~ U1t111ar .,.. 
yeteli ... •isa•um..UW., 10, 11 

•• 17 - ·····••rlDiD ...... 
r.111111 ialemif.U. 

Aamblede ı...u bal..... de
Jeguyoalar, B. V elingkou it•• 
lhl•rinl allutlamıflardır • 

Çin-jıpou meeeled, beals tet
kik edilmit d91il4ir. 

~-------------------Bir ciıtayet 
16 Senelik kanaı•ı 

IHdDrdO .. 
lıtanbul, 15 (Hu1U11 - Bu· 

gün burada bir cinayet olmuı, 
16 senelik kansı Şüluüyeyi 
sucu Halil, b0f8Dm• için mab· 
kemeye giderken wrup öldür
müftür. 

Katil zabıtaca )'•kalanmlfbr. 



~,, ... -------------------------------- ANADOLU 

HAREKET 
Anadolupı dola,ıp 

0 
·len hir otomobil a enta ının hutun ıuem eket 

yollarında bil yük bir fark g •rduğunil yazmı§tıni. A) ni ne nta lıer ene 
vaeati utrnalı:ıa olduğu 1400 arabanın, bu sene 4000" ) ıkla tığını beher 
verdi. Bük meı lı~oııoi ııı•uılatııınklıı ur.1hıı kullanmak ınıkiiııını arıtır· 
mı 1tır. lak.at t:u bafl11 uıuuuıi k:allunmııuıu k"irıui ziL;rl'l ıııek 1 :murlır. 

Fuarı 
511,640 kişi gezdi 

Talebe 
ve soyadları --······---Evelki ukşaııııı kndur lznıir 

Enterııas>•orıııl F•ıarını 5l 1,6'IO Talebe velilerine ko. l'ıi'Zllr günlen letaııhulıla LS0,000 ki~ınin lı rı>kf't ~trııe-lı:tr olduğunu 

g.ı.etelt:rıft: ok.uaııı turu. Fakııt şehrin lıfUOn pıılık: e\lerı, 011 odulıırrnıı 

kadar kiracılarla dolnıu~ıur. Hunların çoeu Anıulolud o gelmiştir. iç. 
turizm Lilyük bir hızla inkişaf ediyor: Kışuı ıcıık Akdt>nb:r ' p k:ırlı 
<laglara doğru ııkrnlıır bu lıarekeıi tamanılıyacıılı:tır. 

kişı zıyaıet etıni~tiı. Yalnız f f•~ •• t ·ı k 
evelki gece ziyaret eut·ııleriıı ay "n gos erı ece 
sayısı 9940 kişidir. Nüfus dairelerindeki işlerin 

çokluğu yüzünden soyadlarını 
İngiliz koopera- tescil ettirme meselesinin va-l:oll 

~imdi bütün memleketin ağzında bir parola var: ) ol! tı.fcı·lerı· tandaşlar için müşkül ve sıkı-
Uluda~ın kış spor mevsimi, vusturyıı daAlarrndn daha lıızln. ve 

Lizim ı:tına da!ının iee ona müsavi oldu unu (4 ay i!lki!) ;porculnrdan 

iı,itiyoruz. Ankaradau Umadağı, kı,ın neılınak imkfıo~u: olon 16 kilo· 
metrelik: mesafededir: l Judağa ba\'8 )Olu ı;ıkı~ 1110 rafının da 300 hia 

liradan fazla olmadıgıudan balı ediyorlar. 

, şık bir vaziyet doğurduğu 
Aydmda gördüklerini unu- görülmüştür. Halkın kabaha
tamıyacaklarımsöylllyorlar tinden ileri gelnı.iyen bir va· 

Şehrimizde bulunan lngilte· ziyeti daha fazla ağırlaştırma
renin maruf :>edi kooperatif mak H.ızumu düşünülerek soy
şirketi mümessilleri, dün tek- adını tcsçil ettirmemiş olan
rar Türkofis müdiriyetini ziya- !anların okullara kabulden 
ret etmişler, Aydın incir mın- imtina edilmemesi muvafık 
takasında yaptıkları seyahatin görülmüştür. Buna dair evelce 
kendilerinde unutulmaz inti- okullar direktörlüklerine teb-

hkat Lir de Ba~buknnımı1.a eormnlı: Kimbilir cebinde lıı r Jıiri 300 

bin lira ile bitirherccck kaç bin bo)le i, projeei nr! 1 aıoy 
~,,,_,,., ~:>X><><> ~ 

OUldUren şöhretleri 
Yirminci asrın umumi harb· 

den sonraki kısmının en ma
ruf güldüren şahsiyetleri dört· 
tür: Satti, Bastur Kit, Şarli 
Şaplin, ve Harlod Luidl Sıctti 
• hakh veya haksız· bir cürüm 
isnadma maruz kalmış ve 
Amcrikada kadınlarla ruhani
lerın boykotuna maruz kal· 
mı ı r; binaenaleyh ölmüş de
mektir. Bastur Kit servetini 
kayb tmiştir. Bu sebcle aklıse-
limden mahrum demektir. Şar
li de faaliyetten kalmış dene-
cek kadar az çalışmaktadır. 
"Hocam dikkat et!11 filimin· 
den sonra beyaz sahne aie
minden çekilmiştir. 
Şu halde? Sinema alemi 

komiksiz mi kalıyor?. 
Karıncalar ve insanlar 
insanların her yaptığını ka

rıncalar da yaparlar, dersek 
mübaliga etmiş olmıyacağızl 

lsbatı da şudur: 
insanların silahlandığı şu 

sırada karmcdlar da silahlan
maktadırlar. Bu haberi bize 
Londra hayvanat bahçesi me· 
hafili vermektedir: 

Bahçenin sun'i gölündeki 
sun'i üç adacıkta 40,000 or· 
man karıncası vardır. Karın
caların gelip gitmelerini temin 
için adacıklar ve gölün kenarı 
arasında küçük köprücükler 
de yapılmıştır. Bahçe idaresi, 
gördüğü lüzum üzerine adalar 
arasındaki köprüleri kesmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

ligatta bulunulmuştu. Bazı 
balar bıraktığını, Türk koope· okullarda bu tebligata riayet 
ratifçileri ile görüşmelerinin 

edilmediği anlaşılmıştır. 
çok faydalı olduğunu, Türk Tekrar gönderilen bir emir-
ve lngiliz kooperatifçileri ara de çocuk velilerinin kapı kapı 
sında teşriki mesai edilebile- süründürülmemesi bildirilmiştir. 

Yeni bir parti -..1-ı:a ceği kanaatine vardıklarını 
Fransada Filiber Besan yeni söylemişlerdir. /lkmekteblerde 

bir parti kurmağa teşebbüs Ofis müdürü, muhtelif mah- DUndenberi derslere 
etmiştir. Bu parti sermayedar- sullerimizin vaziyetleri ve üzüm başlanmışhr 

çalışanlar partisidir. Yani spe· kontrolü nizamnamesi hakkın· Şehrimizdeki ilkmektebler 
külatörcü sermayedarlık değil da kendilerine izahat vermiştir. dün sabah açılmış ve derhal 
çahşan ve çalıştıran sermaye· İngiliz kooperatifçileri, mem· derslere başlanmıştır. Talebe, 
darlık esasına müstenittir. leketimizde bulundukları müd· öğleye kadar sınıflarına yer-

Bu parti yepyenidir.Tarihte detçe gerek resmi makamatta leşmiş, hocalarile tanışmış, öğ· 
bunun eşini bulmak mümkün ve gerekse hususi müessese- leden sonra da derslere baş-
değildir. lerde gördükleri hüsnü kabul Jamıştır. 

iyi midir? Bu hususta henüz ve yüksek alakr.Adan pek ziya- Busene ilkmekteblerin bi-
hiç bir kimse bir şey söylemek de mütehassis olduklarını be- rinci sınıflarına 925 - 930 do· 
cesaretini kendisinde bulma- yan eylemişler; lktısad Vekili ğumlu çocuklar alınmıştır. 
mıştır. B. Celal Bayara karşı olan Kayıd muameleleri bitirilmiş 

Tuhaf bir işi derin hürmetlerinin arzını rica olanların, yakın okullardan 
Hindli Abdülhan adında etmişlerdir. birine nakil kağıdı almak is-

bir adam, Belgradda çok tuhaf Pıyasadan bir miktar üzüm tiyenlerin bu arzuları yerine 
bir sebeple tevkif edilmiştir. ve incir almış bulunan İngıliz getirilmiyecektir. Ancak nakil 
Bu Hindi nin tevkifine sebep mümessilleri, yarın Lamartin suret.le bir başka yerden ge-
nedir, bilir misiniz? vapurile ve İstanbul yolile lecek talebeler, hiçbir zorlukla 

Gözleri! Londraya gideceklerdir. lngi· karşılaşmadan İlkokullara yer-
Sebep garib olmakla bera- liz kooperatifçileri, memleket· leşebileceklerdir. 

ber belki de haksız değildir. lerine döndükten sonra daha lzmir Kültür direktörlüğün
Çünkü bu adamın gözlerinde esaslı faaliyete geçebilecekle- den ilkokullar başöğretmen· 

rini, mühim işler yapacaklarını ı · · d ·ı b' d müdhiş bir manyatizme kud- erme gon erı en ır yazı a, 
bildirmişlerdir. 1 · · · 1 k" b"'t" t 1 b · reti vardır ve 18 yaşında bu· ----- zmır ıçınae ı u un a e enın 

lunan Marya Kratka adlı bir Tür kkuşa çocukları s1Z1ltıya meydan bırakılmadan 
kızı, gelin olurken uyutmuştur! Ay sonunda kamptan ilkmekteblere yerleştirilmeleri 

He, Jngı·ıı·z dönüyorlar.. bildirilmiştir. Nakil suretile 
mektebe kabul edilecek tale-

H · ı .ıc. in önü kampında uçuş talim· ıç o mazsa 20 sı!:llır belerin semt ve yerleri ve 
i leri görmekte olan Türkkuşu Y yor ayakkabı vaziyetleri nazarı 

Harb ihtimalleri çoğaldı; çocukları, Eylul nihayetinde dikkate alınacaktır. 
ı kamptan döneceklerdir. 

bunun için ngilterenin harb Lise ve Ortaokullarda 
Turkkuşu çocukları, kışın bu· 

zamanındaki yiyecek ihtiyaç· Lise ve Ortaokullarda da 
rada derslere devam edecekler, 

lan üzerinde tekikata daha ikmal imtihanlarına devam 
f 

seneye motorlü tayyare kam-
azla bir ehemmiyet verilmiş· edilmektedir. 20 Eylüle kadar 

I pına gideceklerdir. 
tir. Daha şimdiden ngilizlerin imtihanların sonu alınacak, 
hakiki rozbıf düşmanı olduk· mtn'Cfln 1'!TS ~ 'd~il bir Teşrinievelden itıbaren 
lan anlaşılmıştır! Yani her in- ağır hır sıklettir. tedrisata başlanacaktır. 
giliz senede 140 kilo et ye· Bu yüz tonun 12·15 tonu Esrar bulunda 
mektedir. 75 sene yaşamış ekmek, 7 10 tonu et, 2·3tonu Kemerde Kağıdlıane cad-
olan bir lngilizin 100 ton gıda yağ, 10 tonu da meyvedir. desinde Zeki oğlu çoban Nu· 
maddesi yediği hesaplanmış· 7-1 O ton et şöyle böyle 20 rrnın üzerinde 1 S santigram 
hr. Bu miktarise vasat sıklette iri sığır demektırl. esrar bulunmuştur. 
---------------~------.:__~ ·~-----------

~ 

Tütün sapları 
Sökülüp yakılmak 

lazımdır .. 
Tütün kırınn zamanı bitmiş 

ve her yerde mahsul toplana· 
rak sergilere konmuştur. Son· 
bahar yağmurları başlayınca 
tütün tarlalarında kalan tütün 
sapları göz sürgünü vermekte 
ve toprağı zayıf düşürmekte· 

dir. Buna meydan vermemek 
için tütün tarlalarındaki sap· 
larm söktürülmesine başlan· 
mıştır. Bir ay içinde sap
ların köklerile birlikte sökülüp 
yakılması lazımdır ve bu, ka
nuni bir mecburiyettir. 

Bir ay zarfında tütün tar· 
!alarmda kalan tütün saplara 
sökülmediği takdirde hükumet, 
bunları söktürecek ve cezası 
ile birlikte masrafı, tarla sa
hiplerinden alınacaktır. Tütün 
sapları, ayni zamanda birçok 
haşeratın da ürediğ'i yuvalar
dır. 

Saylav/arımız Anka. 
raya gidiyorlar 
Tatil münasebetile şehri

mizde bulunan saylavlar, Bü· 
yük Millet Meclisinin fevkali
de içtimaında hazır bulunmak 
üzere yarın sabahki ekspresle 
Ankara ya gideceklerdir. 

Vali Selanite gitti 
Vali B. F azh Güleç, davetli 

bulunduğu Selanik fuarını zi· 
yaret etmek üzere dün ltalyan 
bandralı Zora vapurile ve Pire 
yolile Selaniğe hareket et
miştir. 

B. Ali Rıza 
DUn de tedkiklerine 

~evaQl etti 
lktısad Vekaleti Siyasi Müs· 

teşarı B. Ali Rıza Törel, dün
de Türkofiste meuul olmuş, 
tedkiklerine devam etmiştir. 
B. Ali Rıza Törelin, Yunan 
hükumetinin daveti üz~rine 
Selaniğe gideceği haberi doğ
ru değildir. 

B. A i Rıza Törel, Cuma 
günkü ekspresle Ankaraya 
hareket edecek ve Büyük Mil· 
let Meclisinin 18 Eyhll fevka· 
iade içtinıaında hazır buluna· 
caktır. 

Balık tatarken 
Denize dU9mU9 •• 

Bahribabada deniz kenarın· 
da balak avlamakta olan Ali 
oğlu 13 yaşında Cemal, ayağı 
kayarak denize düşmüş ve 
ayağından yaralanmıştır. Yaralı 
denizden çıkarılmış ve hasta• 
neye kaldırılmıştır. 

Bu sayede de üç ada ka
rıncaları arasındaki boğuşma· 
ğa nihayet vermiştir. Fakat bu 
vaziyPt karıncalar tarafından 
başka şekilde telakki edilmiş 
ve her üç adacık karıncaları 
arasında büyük bir harb ha· 
zırlığı faaliyeti başlamıştır. Ka
rmcaların bir kısmı tahta par· 
çalarından istifade ederek di· 
ğer adalara taarruz hazırlık
larında bile bulunmuşlardır! 

Tayyare Sineması 2 büyÜk
0

İilimie A<;ILDI 
Sihirbaz mı idi? 

Mermet adlı bir başpapaz 
Fransada ölmüştür. Bu zatın 
ölüsü tabiidir ki büyük bir 
mana ve ziya ifade etmez.Fa
kat bu adam 1919 senesi 12 
Mayısında kendiıinden 1015 
kilometre uzakta bulunan di
ğer bir başpapazın, Pornik 
papazı Rasinönün evinde bulu
nan altın ve gümüş yerlerini 
ve hakiki miktarlarını plase 
üzerinde tesbit etmiştir. Ölü· 
münden ancak bu hadise do
layısile bahsetmek lazımgel· 
miştir. 

temsil olunan 

Emsalsiz bir film... Çok kuvvetli bir mevzu 
12 gaşındaki artist F. BORTELOMO'nun zafer tacını kazanmasına 11esile olan 

KCIJÇOK LORD 
Hatıralardan cbediyyen ııilinmiye("ek derecede kuvveıli menu• malik his "e fazilet filmi 

Diğer rolleri temsil eden BARYMOUR ve DOLORES KOSTELLO bu filme ayn 
bir zevk ayrı bir heyecan vermiştir. 

AYRICA Meşhur operet ve revü filimleri san'atkirlan 

Dik Povelle • R ıby Keller • Pat Obrien 
Ba an IF.!!! rc=ı N le=' RA L HAVANEN ŞARKILARILA 'VJ ~ ~ lb. bezenmiş aşk ve neş' e filmi 

ilaveten: M 1 K J A G U S T O S B ô C E G / 

S tl • • Hergfln: Kiiçük Lord 2 - 5,35 - ı F • tl 30 40 50 k tu eanS 8QQ erı. 9,15 de Bayan General 4 ve 9,35 de IQ er: • • DrUf r 
Cumırteai ve Pazar günleri: 12,25 de Bayan General ile baılar Cumart~ Talebe aeaneı Tardır fiıt 15 kuruıtur 

Kaymakıımlar 
kongresi .• 

Kaza kaymakamlarının vila
yette toplandıklarını ve vapı
lacak muhtelif işler üzerinde 

:görüştüklerini yazmııttk. Kay· 
makamlar kongresinde bu yıl 
vilayetimizin muhtelif yerlerin· 
de yapılacak mektep, yol, 
köprü, göçmen evleri teabit 
edilmiştir. Derhal icraata baş· 
lanacalctır. 

Yukarıdaki resim, kayma· 
kamlar kongresine aid bir in· 
tibadır. 

Paraıütten atlıyQ.11111 

lar çof lı,or 
Kültürparktaki parqüt ku

lesinde atlamalara devam edil· 
mektedir. Kuleden .ılımak 
;stiyenler Hava Kurumunun 
doktoru tarahndan muayene 
edilmekte ve parqüt muallim· 
lerinin nezareti altında atla· 
malarma müsaade edilmek· 
tcdir. 

Dün athyan on beş kiti ile 
birlikte, son üç gün zarfında 
kuleden 60 kişi atlamı,tır. 
Hava müsaid oldukça, atla· 
malara devam edilecektir. 

Damlacık dereıi 
15 bin lira aarflle bir 

lll)ım açılacaktır 
Belediye reisi doktor Bay 

Behçet Uz, dün yukan ma· 
ballittaki yol ve lağım işlerini 
tehiş etmiş, faaliyeti gözden 
geçirmiştir. 

y .,karı nıa~all'"'ki o~ 
·cık derctsl, üstü ~.-Jlr..ı 
analağım haline ifrağ edil· 
mektedir. Bu lağım, parkın 
üzerindeki yolu taıypcn bas· 
tanenin arkaaana kadar indi· 
rilecek, oradan Bahribabı 
önündeki büyük l~ımla A.irr 
lettirilerek denize batlana· 
caktır. 1 S bin lira sarf edilerek 
vücude getirilecek olan bu 
lağım, şiddetli yağmurlarda 
yukarı mahallittan Babribaba 
önüne toplanan suları, denize, 
ğötürecek; daima zarar yapıp, 
park civarına yığdıtı topr-"• 
larla tramvaylann iılemrline 
mani teşkil eden seyliblarıll 
önünü alacaktır .• 
. Lağımın, geçtiği ulu mezarlı~ 

iki tarafı da birleıtirilerek p~ 
haline konacaktır. 

Menemen ıaya 
ltavuıayor 

Bale,dlyaler bankaaındall 
Menemen için laUkru 

yapalacak 

Menemen, (Hususi) - Me
nemenin en büyük derdi ollll 
su meselesi de halledilmiştir• 
Evelce fen heyetleri tarafur 
dan keıfi yapılan Yamanlatt 
Karagöl mevkiindeki sularıll 
demir borularla ıehre indiril" 
meıi projesi kabul edilmif 'il 
bu iı için sarJolunat.ak 14' 
bin lira; Dahiliye Vekiletiaİ' 
müsaadeıilc ve istikraz ıure
tile Belediyeler bankuındaf 
temin edilmiştir. 

Dün fevkalide olarak top
lanan belediye umumi heyetif 
gümrükler rüsumu hiıaelİ ~ 
tılık gösterilmek ıuretile Bel~ 
led!yeler bankasından iıtikr-' 
yapılmalı hülpnda bel~id 
riya1eıiqe ..ı~et verqa_İftil.-
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_,Kamutayın fevkalade 
~~ ~ toplantlsı münasebetile. 
::==:=:=:===-===-::::::=ı:.:ı - Başı 1 inei saluf ede - 1 /" ) 

B• • edec<>l.:lt-rdir. Hariciye Vekilimiz Ce-
ff arbden başka kolera da var ır pıyes \ ckiller ~e eayladıır, meclis nevreden dönüyor 

K ki d b • d yirmi beş lira ~:~~:1:~a;·ur~oa;:r,!tiu:uı~~~~: Ceneue, 15 (Radyo) -

an ton açı arın a ır e- mi?~:ı~.~~~0~~~:·~ .. ~~: daAb;l~YunOllcnaUak:.,O•~ferGflSl ~::;t ~~;~C i);,.~:k~~y:ı: 
I"f• Millet Meclisinin Cumartesi • h b • Jd sioi artırmak maksadile, piyes toplanacak mı? günkü fevkalade toplantısırı-

D J Z mu are esı o u ~:n:~!rle~;::a~~:··n~~s::~!~~ - Başı 1 inci sahifede - da bulunmak üzere bugün 
açarak piyeste kazanana 25 ları, posta ve yük vapurlarının tayyare ile Ankaraya müte-

• geçecekleri yolu bugün sarih bir veccihan hareket etmiştir. Çİn faıvvare/erİ, Japon donanmasını bombardıman lira, şiirde kazanana da mü- şekilde tesbit edecekler ve derhal B. Tevfik Rü~tü Aras, ge-
._, J nasib bir hediye verileceği biitön devletlere bildireceklerdir. 

k Ç k b t lecek hafta tekrar buraya eftniR, 'dponlar da i i in TUVaZÖTÜnÜ alırmış ır yazılı idi. İtalyanın ·bötiin ıerarlara rağ· dönecektir. 
Y J j Evvela, bayrak sevgısı ve men· .Niyon protokolooı dahil ol· 

Şanghay, 15 ( Radyo ) - Japon donanması da Can- · detli bir mukabelede bulun- bayrağa hürmet terbiyesi üze- mak ızhrannı duyacağı söyleniyor. Dahiliye Vekaletinin tebliği 
Japon donanması, yan Neceto ton nehrinin mansabındaki muştur. rinde sık sık kalem kullanmış iyi malumat alan mehaf il, Ni· Ankara, ı 5 (A.A.) - Da-
rıehrı' .. de, Çı' n mültecilerile Bias körfezi sahillerini bom- Çin tayyarelerı, Kanton açık.· k b yon konferansının, cuma günü tek· biliye Vekili ve C. H. P. Ge-

.. bir muharrir olara • u te- rar toplanac9ğı iddia olunuyor. 
do•u bazı romo"rko'" rlerı· bom- bardıman etmiştir. Bu bom· lannd. a .vu.kua gele.n denız bbH .. f'k · · k b nel sekreteri B. Şükrü Kaya, 1 

k J şe usun eıu ı rım ÇO e· İngiltere; vazife aldığı takdirde bardıınan ederek batırmış- bardıman müfrezenin keraya harbıne ıştıra . e~~ış ve a- ğendiğimi söylemek iıterim. İtalyan donanmasının Malta ıula· Umumi müfettişliklere, Va-
lardır. çıkmasına medar olmuştur. pdon harb ~e1mıdl~rını bombar- Fakat ilave edeyim ki, biz bu nna giruıesioe wüsaade etıniye· lilere, Kaza kaymakamlarına 

. .. .. D 1 t L d ıman etmış er ır. d k' · .. d Denize düıen yedıyuz mul- onanmanın top arı araıın an 5 (R d ) J terbiye ve sevaiyi yalnaz böyle cektir. aşağı a ı tamimı gon er-
h. d'I b "f Şanghay 1 a yo - a- o Alın t 1 . r\' tecinin dörtyüzü boğulmuştur. ımaye e 1 en u mu reze 'r i b .. piyeslere ve şiirlere bırakacak an gaze e en, ıyon pro· miştir: 

Şanghay 15 ( Radyo ) - körfezin kalelerinden birine pon b~enertab ı t ro~a, · ıuıg~n! d h k .. d tokolunu beğenmemekte Tc bıı pro- 1 - Türkiye Cumhurreisi 
• .. . . ecne ı ma ua mumessı erını olursak, a 8 ço uzun mu · tokolun tadilini istemektedirler 

Kolera, bütün şiddetile de- h~cum ıle zapt~tbtıkten ~onra karargahına· davet etmiş ve det yaya kalacağız. Berlin, 15 (Radyo) -İngiliz Atatürkün yüksek tebliğleri 
vaın ediyor. dort topu tahrı etmış ve beyanatta bulunarak, Japon Neyse, benim bu sütunlar- ve Fransız sefirleri, bugün ikinci maddededir. 

Dün 444 musabdan 60 şı barut depolarını berhava et- ordularının icabında Şençu· da bahse mevzu tutmak is- Almanya Hariciye Nezaretine 2 - Niyonda, devletlerle 
0lnıüıtür. miştir. vanı i~gal 'edeceklerini söyle- tediğim şey, bugünlük, bunlar giderek, Niyon protokolunun yaptığımız mukaveleyi tetkik 

Şanghay, 15 (Radyo) - Çin l '.{ Eylulde Japon donanması miştir. değildir. Ben, sadece bir pi- birer suretini vermişlerdir. ve tasdik etmek üzere Tür-
Aianst haber veriyor: bu körfezin diğer noktalaeım Tokyo, 15 (Radyo) - Kan- yese, hem de müsabakaya Haber verildiğine göre, Al- kiye Büyük Millet Meclisini 

Japonyanın; Pekin, Tiençin bombardımana devam etmiştir. ton üssü ~ahrlsi, bugün .Japo~ girib kazanacak bir piyese, manya, lngiltere ve Fransaya 18/9/ 1937 cumartesi günü 
Ve dab'l~ M golistan havali- Onkon, 15 (Radya) - Ja- tayyarelerı tarafından şıddetlı davalı ve tezli bir piyese cevab vermiyecektir. saat 14 de içtimaa davet edi-

1 ı on b .. K b d d'I 
sini iht· t k üzere tama- pon donanması, ugun ap· bir surette bom ar ıman e 1 - takdir edilen şu haysiyetşiken Roma, 1 S (Radyo) - Tür- yorum. • ıva e me d '"h' h t M 
ınen muhtar bir Çin hükumeti lan körfezini bombar ıman mtş ve mu ım asara yap- rakam üzerinde duracağım. kiye cumhuriyeti Büyük il· Türkiye Reisicumhuru 
tesis etmek tasavvurunda bu- etmiş ve Çin istihkamatı, şid· mtşbr. Fikri eserlerin kıymeti ve let Meclisi, cumartesi günü K. Atatürk 

luQduğu söyleniyor. -- telif haysiyeti üzerinde büyük toplanacak ve Niyon proto- 3 - Bu tebliğ, Anadolu 
T J r "\ Manevralar koluna tasdik edecektir. okyo, 14 (A.A.) - apon Atatu••rk bir lakaydiye ipret eden şu Ajansı ile neşir ve tamim 

o d E ı ld b hl · Ba..:ı 7 inci sahifede - ı. d h · d' ? Türkiye, Niyon protokolu d 
1 

. . 
r uıu, 13 y u e sa a eyın r rakam ne 1L8 ar azm ır mucı'bı'nce, kendı· kara suları e i mıştır. 

s 8 50 d Ş h · ldin ve muhtemel bfitiln müdafaa fik 1 k'"l B b" ~ · l 1 beaaletdı'y'e daı'eresı·naı·ngı.ı;:gaaylınetnyıeı.:: Ankarayı şeref. ve mukabele imkAnlımnı meflfiç Evet, bizde 1. ri eıer.er,l uk- içinde karakol vazifesini göre- l 4 -d u te t~g~ ad ır abmlaz 
.,. 'I l d kl •? i b 1 tür seviyemize muvızı o ara cek olan harb gemı' lerı"ne de- e iniz e ve emrınız e u u· en irece ir mı. ve imkansız bir bate geı re i meır.: 

tir. Çin orduları kumandanlı- yolunu endirekt olarak araotırmak.- en geri saflarda, perişan, niz tayyareleri de terfik ede· nau resmi ve hususi her va-
tının merkezi olan belediya İstanbul, 15 ( Hususi ) tudıdar. Yani, bir taarruz eeası takdirsiz, alakasız bulunurlar cektir. sıta ile keyfiyetin Vilayetiniz· 
da. · · · ı· d nra Ja Reı·sı"cumhur Atatürku"n, bir d b b" b. ı H lk k d b ı S ı l b' ıresının ışga ın en so • vardır, bir e u laarruau tama· amma, az, ıç o mazsa a · General Meta sas e u unan ay,av ara ız-
Pon kıtaatı Kiangwan ve gar- iki gün için Ankarayı şeref- nıile akim bırakıp mütearrızı de· evi gibi içtimai, milli ve kül- Sellnik seyahatini geri zat ve şahsen iblağını ve 
be doğru ilerlemişlerdir. Ayni lendirmeleri ihtimalinden bah· nize dökmek.. türel bir teşekkül tarafından bıraktl sayın Saylavların 

0 
gün iç-

giinde Japon tayyareleri, sa· solunmaktadır. Topraklarımızın ebedi selameti olsun onun müdafaasınl ister· Atina, 
15 

(Radyo) _ Yu- timada bulunabilmelerini te-
bahley1'n Kı"angwan şehrini ve \. J ve emniyeti uğrunda, her fedakar· d'k T · d'l mu"sabaka mı'n edecek bı'lcu"mle vesaı"tı'n 
Ş k . lığa seve seve atılan Türk milleti, 1 • ayın e 1 en nan Başvekili General Metak-
anghayın cenubunda aın Y edikulede kendi kahraman ordusunun mü· tarihine naz.aran bir ayda ha- sas, ahval dolayısile Selanik emirlerine ihzar edilmesini 

longhoua tayyare meydanını kemmel kumanda heyetleri ve on· zırJanacak olan bu eserin kıy· seyahatini tehir eylemiştir. ve hazır bulundurulmasını rica 
bombardıman ederek, Çinlileri Büyük bir yangın, lacın büyük uima~lan sayesinde meti 25 lira olacaktır. Bu L.I • • 'iT k ·ı · • 
mühim zayiata uğratmışlardır. üç fabrika yandı eriııtigi mu~affakıyete k.arıı derin yirmi beş lira ise, ayni müd- .r:ıarıcıye ye ı ımı-

Şimali Çinde 12 Eylul tari- bic şükranla müıehassistir. Ocdu- det zarfında bir bakkal çırak- zin müracaati 
h. . l İstanbul, 15 ( Hususi ) - muz güuden güne disiplini, intiza· d k 
ınde Chulpon şehrini ışga lıgvı yapan bir vatan aşın a- Cenevre, 14 (A.A.) - Tür· Y edikulede, Gazlıçeşme mev· mı, hıırb kaLiliyeti, kumaaoanla-

·etnıiş olan Japonlar, Tatung k k l f b 'k rına sevri ve hürmeti, talim ve zanacağı paradır. Hatta o, kiye Hariciye Vekili Rüşdü kiinde ain üç öse e a n ası v 

ıstikametinne Çinlıleri takip d I b ' terhiyetti, edindi~i modern teçhizat, otuz lira bile alır. Aras Milletler Cemiyeti genel dün gece çıkan şid et i ır k 
Ve Tatungu işgal etmişlerdir. )eni leknak vımtaları ve motörize Gerek amatör, gere se pro· sekreterliğine gönderdiği bir 

P H Yangın neticesinde yanmıştır· · k ·ıı ı d l 
ekin-Sulyan ve Pekin· an- §ekilleri ile bugün buço wı t:t er fesyonel olsun yazı a am an- mektupta Akdenizde sulhun 

ko d b ı t Fabrikalar, mubtelıf sigorta sevi}·esini •·oklan ııvmıc, geçmiş, h d t l 1 ·ı~ A lh · · 
v arasın a u unan mm a- .. na, em e gaze e er e ı an tarsininin vrupa su u ıçın 

L d k · şirketlerinde 12 milyon Fran· hatta Trakya mauenalarıuda bariz d l 

ederim. 
5 - İşbu emri aldığınızı 

ve hükumlerini ifa ettiğinizi 
ve hangi saylav arkadaşlara 
tebligatta bulundunuzsa bun
ların adlarını telgrafla ma
kine başında bana bildirme· 
nizi dilerim. 

6 - Müfettişi umumilere, 
"a a ccnub, garp isti ametm- ederek, böyle sa aka ar uzat- mühim bir amil olduğunu be-d sız frangı için sıgortalı idi. bir gıpta ve takdiı:Je kar~ılaoınıştır. 

e ilerlemekte olan Japonlar, 11 · • mak biç te doğru olmamıştır. yan ile sekizinci Milletler Ce- miştir. 1 Zarar, biz.im para ile yarım Bu vaziyet, Atatürk ıni etının 
3 Evlul tarihinde saat 10 da git Türkiyede kalem erbabının miyeti assamblesinden Türki- 7 - işin müstaceliyetine 

bütün valilere tebliğ edil-

S milyon raddesindedir. Zabıtaca göğsündeki emniyet ve gururu • 
hansi eyaletinin hududunda tikçe artırmaktadır. içinde yaşadığı mütevazı ha- yenin MiUetler Cemiyeti kon- binaen ve ihtiyaten bu teb-k" tahkikata devam olunuyor. 
ain Kwangliang mevkiini iş- Kahraman ordumuzun yapaca· yatı ve san'at eserlerinin re- seyindeki azalığının tecdidine liğin bir sureti bütün kayma-

ıal etmişlerdir. Bu işgal üze· Aydınhlar lstanbula ğı manevra hakkında her gün vaçsız, biçare vaziyetini esas karar vermesini istemek şek- kanılara da verilmiştir. 
tine Tchahar eyaleti düşman· gidiyorlar okurlarımıza malumat vermek.le tutarak tayin edilen bu .ra· linde bulunduiunu bildirmiştir. Dahiliye Vekili 
dan tamamile tathir eeilmiş Aydın ( Hususi ) - Türk biz de zevk duyacağız. kam, kendi aramtzda izzeti s B a treni C.H.P. Genel sekreteri 
bulunmaktadır. tarıhi Kurultayına iştirak ede- Seyi .. Rıza nefsimizi esas tutarak sşkla· aray- osn Ş. Kaya 

cek olan B. Etem Kadri Men- d ğ · .. .. - - o"yle feci Yoldan çıkll, iki kişi ötdü \ / Cenubi Çinde Japon do· EIAzı"ze sevkedildi.. ı ımız ıçyuzumuzu v· 15 (R d ) Ha , ___________ ..,,, 
il 2 dres ile ortaokul direktörü B. CI bir şekilde aleme gösteri- ıyana, a yo - . 1 k annıasının tayyareleri 

1 İstanbul, 15 (HususAı) - Se- val.arın muhalefeti yüzünden ra ta E. ı d k' Refik Yılmmtelii, tarih mual- yor ki .. 
y ülde Swatov yakının a ı yı·t Rıza, ElaA zı'ze sevkedilmiştir. bugün Saray-Bosna treni hat-l<"t d lımi B. Hulusi Aksudoğan bu- Bu itirazıma karşı: 1 

Yang tayyare mey anının · S d d h keme tan çıkmış ve ı' kı' kı' şı· ölmüş-v C d · gün Jstanbula hareket etmiş- erger e, ora a mu a - Maksad, şu veya btt 
e anton Kovloon emıryo- lerdı' r. edı.lecektı'r. tür. Mostardan alman haber-ha d b 11 değildir. Bu para da eserin 
nun tam ortasın a uıunan • l K • • 1 - Bosnada seylaplar 

Sheklung şehrini bombardı- B. lzzeddin Genera arını hakiki kıymetinin takdirinden ere gore, 
:,,an etmişlerdir. Vali oluyor Desiyede öldU doğmuş birşcy sayılamaz. olmuştur. .-,aaı ___ _ 
1

11111111

-------.. -•• Ankara, 15 (Hususi) - Em- Adis-Ababa, 15 (Radyo)-· Denilecek ise, benim vere· delmektir. Hatta oıJa bıle lü· ANADOLU niyet umum müdür muavini İtalyan Generali Karini, dün ceğim cevab da şu olacaktır: zum yoktur. Vatandaşın, ken· 
--· B. lzzeddinin valıliklerden bi- Desiyede ölmüştür. - Şu halde, Halkevi tara- di ruhundan, kendi varlıiın-

~ünlük siyasal gazete rine tayinile yerine hukuk iş· General Karini, on aydan- fından yapılacak şey, bu gibi dan böyle bir eser istenir ve 
Sahip ve başyazgam leri müdür muavini B. Üs· beri (Gologala) havalisi umum eserler için de -bpkı şiirde bu hasbi külfete mukabıl sa-

Haydar Rüşdü ÔKTEM mamn getirilmesi mukarrerdir. valisi idi. yapıldığı gibi- bir hediye va- dece bir teşekküne, yahud 
llnuııni neşriyat ve yazı i@leri • -ilin olunmaksızın- bu küçük 

~Clrfl: Bıı=._Nüzhet Çançar .. lzmirlilere Müide hediye ile iktifa olunabilırdi. 
cı.rehaneei : ~ Bir piyeıin ne kadar za-İtıııir İkinci Beyler sokağı ld 
c. Balk Partiei bina81 içinde E u A li:5l tr::!!. A ~ ao N o s u N DA manda, nasıl yazı ığını ve 
Telgraf: İzmir _ ANADOLU U- li='t ~ ~ onu kimlerin yazabileceğini 

1'etefon: 2776 •• Posta kutoau 405 düşünmek icab eder. Bir piyes 

ABONE ŞERAiTi B • • •• k v t yüz kilo soğan olmadığı gili, 
Yıllığı 1200, alu aylığı 700. üç - ~ uy· u arye e beş hasta muayenesi, üç met-

yh&ı 500 kuro§tur. relik kumaş ayar ve kıyme-Yabaneı memleketler için senelik 
abone dereli 27 liradır I M kö ki 1 i ha tinde değildir. 

Pe'teden getirtilen artistlerin nefis numara arı.· acar pe er n n Y· h k' ve Heı yerde 5 k.uruıtur k d d Fikir ayatma mev ı 
~. - rele şayan marifetleri • dünya bisiklet şampıyonunun a ılları ur u- k d .

1 
h l -..na geçmio nftehalar 25 kuruoıuı. I hak verme eğı , iç o · 

racak cambazhk arı. 
ANADOLU MATBAASINDA .J 

HA~JLMTŞTIR 
I mazsa hürmet gösterelim. 

w: Bütün bunları görmek i in Fuar gazinoauna kofunuz. Orhan Rahmi Gökçe 

Kralı düşürmek isı 
tiyen bir cemiyet 

meydana çıkarıldı. 
Bağdad, 15 (Radyo) -

Son dakıkada alınan haber· 
lere göre, Irak Kralı Gaziyül
evveli düşürmek ve Cumhuri
yet ilan etmek istiyen bir ce
miyet yakalanmıştır. 

Zabıta, geçenlerde Musulda 
öldürülen erkamhabiyei umumi-
ye reisi Bekir Sıdkı Paşanın 
evinde bazı araştırmalar yap-
mış bir takım evraklar e1de 
etmiştir. 

Şüpheli görülenler yakala
narak tevkif edilmişlerdir. 
B. Nureddin tetkiklerde 

bulundu 
San'at mektebleri umum 

müdürlüğü şube müdürlerin· 
den B. Nureddin, dün Kız 
Enstitüsünü gezmiş, yeni ya· 
pılacak bina hakkında ma 10-
mat almış, tetkiklerde bulun
muştur. 



ANADOLU 

Tirede tli
tün mahsulü: 
Busene çok iyi 
bir vaziyettedir .. 

Tire, ( Hususi ) - Buyıl 
Tire tütünleri , Küçük Mende· 
res havzası içerisinde evsafının 
yüksekliği, istihsaldeki terbiye
sinin mükemmeliyeti itibaı ile 
mücavir mıntakalara nazaran 
cidden çok nefis bir durum
dadır. Muhtelif Amerikan fir· 
malarile F eiemenk, Ostro, Her
man kumpanyaları ve yerli 
tüccarlanmlz iki aydanberi Ti
rede yapmakta bulundukları 
tetkik ve tesbitlerde, mahsulün 
vaziyetinden büyük bir mem
nuniyet beyan etmişlt!r ve İz. 
mirdeki merkezlerine muhtelif 
nümuneler göndermişlerdir .. 
Gene ayni alıcılar piyasada 
geçen yıl mübayaatmdan daha 
fazla hareket ve f aaJiyet gös· 
terebilmek üzere şimdiden bazı 
tedbirler almağa başlamışlardır. 

Yapılan tespitlerde Tire tü
tünlerinin istihsal mevsiminde 
kurak ve sıcak rüzgarlı geç
mesine ra~men yetiştirme usul
lerinde fenni tarzlann tatbiki 
ve ayni zamanda çiftçinin 2506 
sayılı kanun ahkamına riayet 
etmesi mahsulün kalitesinin 
yüksekli~ni temin etmiştir. 

Geçen 936 senesinde (2663) 
hektar zer'iyattan iki milyon 
668 bin kilo tütün alınmıştı. 
Piyasanm en yüksek fiati de 
93 kuruşu bulmuştu. istihsalin 
iki milyon 592,100 kilosu bir 
buçuk ay gibi kısa bir zaman 
içinde 64·88 kuruş vasati fiatle 
satılarak tütün ekicileri tara· 
fından Tireye bir milyon 681 
bin 790 lira bırakılmıştı. 
inhisarlar idaresi ise bilinmi· 
yen bir sebepten dolayı piya· 
ıaya iştirak etmemiş, yalnız 

tonga tütünlerden 3,64 kuruş 
vasati fiatle 7 3.000 kilosunu 
almış mütebakisini yakmıştı. 

Tire müstahsiline yılda düz 
hesapla bir milyon 682 bin 
lira gibi muazzam bir gelir 
temin eden tütün, bundan do-
layıdır ki, Tirede her yıl artan 
bir rağbet ve alaka görmek· 
tedir. Nitekim buyıl geçen 
seneden 663 hektar fazlasile 
3226 hektar zer'iyat yapılmış· 
tır. Mevsimin normal tesirleri
nin istibsalat üzerinde husule 
getirdiği gayri tabii neticelere 
rağmen alman tedbirler saye
sinde yetişen tütün iki milyon 
48 bin kilo tahmin edilmiştir. 
Maahaıa bu miktar, kaza re
koltesinin kat'i bir ifadesi sa· 
yılamamaktadır. Ne de olsa, 
iki buçuk milyon kiloyu bula
cağı zannedilmektedir. Mahsu
lün üstün evsafı sebebile ge
çen sene fiatlerinden herhalde 
daha fazlasına satılacağı da 
ümit edilmektedir. 

Aydında: 
fi •HU ... 

Su meselesi hallediliyor 

Baseneki mezun talebe 
Aydın, 14 (Hususi) - Cum· teftişe memur Kastamonu say· 

huriyet idaresinin Aydında ya· lavı Doktor Şükrü Şenozan 
rattığı f eyiz!i eserlerden birisi evelki gün Aydına gelerek 
de 936 ders yıh başmda Sü- Parti ve HaJkevi muamelatını, 
reyya Diker adında Aydınlı spor kurumunu teftiş etmiştir. 
bir Türk kızının kurduğu (Türk Aydın su işleri.: 

k k Şehre getirilecek su işini 
kadınları biç ivedi iş yurdu)- takib için Ankaraya giden be· 
dur. Aydında çok büyük bir lediye reisimiz Nafiz Karabu
ihtiyacı karşılıyan yurda; ge- dak dün geldi. Aydın suyunun 
çen y1l 31 talebe devam etmiş, şehre gdirilmesi için tanzim 
bunlardan 15 i mütehassıs bir olunan keşif raporuna boru 
heyet huzurunda muvaffakı· ve malzeme fiatlerinin yük
yetle imtihanlarmı vererek dip· selmesinden 20,000 lira daha 
lomalarım almışlardır. eklenmiş ve yeni projeye göre 

Parti işleri: eksiltmeye konulması karar-
ilimiz Parti ve Halkevlerini laştarılmıştar. 

Paris sokaklarında 
patlıyan bombalar 

Hadise ile alakadar olduğu zan-
• 

nedilen bir ltalyan yakalandı 
Paris, 15 (Radyo) - (Pet· 

resburg) ve (Layoasyer) so
kaklarmda pallıyan bomba
lardan sonra Pariıte hasıl olan 
vaziyet, zabıtayı harekete ge
tirmiştir. 

Başbakan B. Şotan, dünı. 
gaıetecilere beyanatta bulun
muş ve bu hadiseler etrafın· 
daki zabıta tahkikatının, bü
yük bir ciddiyetle devam et
mekte bulunduğunu söylemiş, 
esrar perdesinin henüz ·kalk· 
madığını beyan ettikten sonra 
Fransada yaşıyan ecnebiler 
baklanda yeni bir kanun ya· 
pılacakını, bu kanunda, na· 
muskarane çalışmak istiyen 
ecnebilerle. Fransayı karıştır· 
tırmak için hariçten gelen ya
bancıların, tefrik edileceğini 
ve ikincilerin, zabıtanın mü
temadi nezareti altında bu
lundurulacağını, Fransanm mi
fırperver olduğunu ve fakat, 
asayişini bozmak hevesinde 
bulunan ecnebilerin, Fransız 

topraklarında fazla durmala
larının çok zevksiz bir man· 

zara teşkil ettiğini ilave eyle· 
miştir. 

Paris, 1 S (Radyo) - Son 
dakikada alınan bir habere 
göre> ltalyan olduğu anlaşılan 
(Angelotanvorini) isminde bir 
anarşist, (Riyohro) da yakalan
mıştır. Bu adamın Paris so
kaklarında patlıyan bomalar 
liadisesile alakadar olduğu 
tahmin ediliyor. 

Parisde 
Dinamit hldiseleri 
etrafındaki tahkikat 

Paris, 15 (Radyo)-Dinamit 
hadiseleri etrafındaki tahki-
kata devam olunuyor. Elde 
edilen neticeler hakkında ma· 
lumat verilmemektedir. 

Hadise esnasında ölen iki 
polisin cenazesi, bugün mera· 
simle kaldırılmıştır. 

B. Musiski haşta 
Varşova, 15 (Radyo) - Le

histan Cumhurreisi B. Musis-
ki, dündenberi grip hRstalığm· 
dan muztariptir. Bu münase· 
betle, hiçbir ziyaret kabul et
memiştir. 

i Ciizli Cihangir 1 merdiveninde göründü. Siyah 
ve fevkalade bir tuvalet giy· 
miş ve merdivenlerden ağır, 
ağır iniyordu. Lidyanın bu 
siyah tuvalet altında güzelliği 
büsbütün artmış, gerdanı, bo
yun ve kolları harikulade bir 
şekil arzediyordu. 

_ 54 _ Nakleden: F.Şemsaddin Benlioğlu 

duğunuzu bilmiyordum doğ· Lldya birdenbire: 
rusu!. - Bay pro.... hayır Bay 

- Ben de sizden bana Roz, odama döneceğim; mü· 
boskolastik ve profesör unva· saadenizi rica ederim. 
nile hitab etmemenizi rica Dedi ve profesörü bıraka-
edeceğim. rak aşağıya indi. · 

Lidyanın yüzü birdr.nbire Vapurda akşam hayatı baş· 
ciddileşti; grub etmekte olan lamışb. Mükemmel bir orkes· 
ııüneşe bakmıya başladı. Gü- tra çalıyor, salonlardan bol 
neş Okyanus suları arasında ışıklar ve nqeli kahkahalar 
tamamile . kaybolduktan son- taşıyordu. 
ra, Lidya: Profesör Roz, salon müdü-

- Bu da bitti, dedi. Bil- rünün kendisine gösterdiği 
mem neden, güneşin gurubu yeri işgal etti ve "Jliidüre: 
bende daima bir elem ve - Bayani' bekliyeceğiml 
ııtırab husule getirir. Dedi. 

- Cidden garibıinizl Biraz sonra Lidya salonun 

Salon müdürü Lidyayı bü
yük bir hürmetle kar~ıladı ve 
profesör Rozun bulunduğu 
yere kadar getirdi. 

Profesör Roz, Lidyanın bu 
akşamki güzelliği önünde bü· 
tün irade ve şuurunu kaybet
mişti. Lidya: 

- Oturunuz rica ederim, 
bana böyle niçin bakıyor· 
sun uz? 

Dedi. 
Profesör Roz genç kadına 

bakmakta devam etti. Gözle· 
rinde yaş vardı. Fakat bu 

Başından yaralamış 
lkiçeşmelikte Morehane so· 

kağında Niyazi karısı 20 ya· 
şında Seher ve Osman kızı 

40 yaşında Makbule, bir çocuk 
meselesinden Şevki kansı 19 
yaşında Mukaddesi başından 

yaralamışlardır. 
Kadınları döven memur 

Kemerde Sürmeli sokağında 
Süleyman oğlu buğday koru
ma memuru Alaeddin, umumi 
kadınlatdan Mustafa kızı Hu
riye ve Mehmet kızı Naciyeyi 
dövdüğünden tutulmuştur, 

Motörde bir vak'a 
Dolmada Amasya motörün· 

de kaptan Ömer oğlu Ahmet, 
Rıdvan oğlu Osman ve Osman 
oğlu lsmail, ayni motörde tay
fa Ahmed oğlu Süleymam 
dövdüklerinden yakalanmışlar· 
dır. 

Sarkıntılık 
Birincikordonda Kıbrısh Mus

tafa oğlu Zihni, Hasan kızı 
Kerimam zorla arabadan in· 
dirmek istiyerek sarkıntılıkta 
bulunduğundan tutulmuştur. 

Memur süsü fJermiş 

Manifaturacı Ali Rıza oğlu 
Ödemişli Yakub, fuar saha· 
sında gezinen B. Hakkı Nafize: 

- Senin üzerini anyacağım. 
Diye kendisine memur süsü 
verdiğinden tutulmuştur. 

Otomobil kazası 
Şoför Yusuf oğlu Yusuf, 

idaresindeki otomobili lkiçeş· 
melik caddesinde Osman kızı 
40 yaşlarında Eşrefe çarph· 
rarak başından yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Dllflardan atlamış 
Kemerde Sürmeli ıokakta 

Ahmed oğlu İsmail, umum· 
hanelerin kapalı bulunduğu 
sırada duvardan atlamak su· 
retile çaça Meleğin umumi 
evine girdiğinden tutulmuştur. 

Bekçiyi ta.Jı/r.i, 
Seyyar satıcı Mebmed, iki

çeşmelik caddesinde kendisin· 
den şüphe eden bekçi Mev
lude hakaret etmiştir. 

Sil8.lı ta.şıyanlar 
Evelki gece sarhoş olan ve 

halkın rahabm bozan beş kişi, 
bıçak ve kama taşıyan iki kişi 
zabıtaca tutulmuşlardır. 

TramrJag kazası 
Vatman Hüseyinin idaresin

deki 9 sayıla tramvay arabası, 
Güzelyalı tramvay caddesinde 
Osman oğlu rençber Safere 
çarpmış ve yaralamıştır. 

Yangın 
Çorakkapıda Merdivenli so

kağında 7 numaralı evde Mus· 
tafa kızı Fatma ve Bedianın 
attıkları yanık sigaradan min
der tutuşmuş ve yangan çık· 
mışsa da söndürülmütşür. 

yaşlar, saadet göz yaşları idi. 
Lidya birden ciddiyet alarak: 

- Ne güzel salon!. 
Dedi ve etralma baktı. 
Yemek esnasında Lidya 

çok şen göründü, o kadar ki 
Lidyayı bu hali ile herkese 
mahsus bir kadın farzetmek 
bile mümkündü. 

Yemekten sonra salondaki 
yolcular kağıd oynamak üzere 
dağı'dılar. Bir kısmı da vapu
run sinemasına gittiler. 

Profesör Roz, Lidyaya: 
- Yukarıda bir gezinti 

yapmak ister misiniz? 
Teklifinde bulundu. 
Lid)a: 
- Burada daha iyi değil 

miyiz? 
Diye bu teklifi reddetti. 
Salonda kalabalık ve ıhk 

bir hava vardı. Caz füze) ve 
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Rus konsolosu dağlara iltica etti, 
Kepo Delyano tehdid savuruyor 
Mazarikin ölümü 
Teessür uyandırdı, dün 
tazigetlerde bulundular 
Cenevre, 15 (Radyo)- Çe· 

koslovakya Hariciye Nazın B. 
Krof ta, Mazarikin cenaze me
rasiminde hazır bulunmak iiz~ 
re bugün buradan hareket 
etmiştir. Önümüzdeki Çarşam
ba günü dönmesi muhtemeldir. 

Paris, 15 (Radyo) -Fransa 
Dahiliye Nazırı 8. Maks Dor
moga, bütün Valilere verdiği 
bir tamimde, Mazarik gömü
lünceye kadar bayrakların ya
rıya çekilmiş bir halde kalma· 
sım emreylemiştir. 

Prah, 15 (Radyo)-Bir Fran
sız tayyaresi, bugün F orlami 
şatosunun üstüne gelmiş ve 
Fransa namına Mazarik için 
bir buket atmıştır. · 

Paris, 14 (A.A.)- B. Maza· 
rikin ölümü haberi Pariste 
derin bir teessür uyandarmlşbr. 
Fransız efkan umumiyesine 
göre, Mazarik, Çekoslovakya 
vatanının baselbadeJmevtini 
ve Çekoslovak cumhuriyetinin 
teessüsünü hemen hemen ef· 
sanevi bir tarzda temsil etmek
te idi. 

Çekoslovakyanm birinci dev· 
let reisi, oynamakta Qiduğu 
beynelmilel rolü ve düıünce
sinin yüksekliği itibJlrile mem
leketine menıub olduğu ka
dar Avrupay,a da aid bir M}i
siyet idi. 

Fransız cfkirı umumiyesi 
hayat i~tirakinin ve menafi te
sanüdünün bağlamakta olduğu 
doıst ve müttefik milletin ma .. 
temine heyecanla metbu bir 
sem patile iştirak eder. 

* * • 
Mazarikin ölümü münasebe· 

tile şehrimizdeki ecnebi kon
solosbanelerin bayraklan ya· 
rıya indirilmiştir. 

Konsoloslar, Çekoslovakya 
konsolosu B. Artor F eıeri zi· 
yaret ederek hükümetleri na· 
mına taziyette bulunmuşlardır. 

ltalyanlar 
Şanghaya aakar çtkar

dılar 

Şaeghay., 15 (Radyo) - On 
bin tonluk bir ltalyan kruva· 
zörü, dün buraya gelmiştir. Bu 
kruvazörle, Şanghay limanında 
ltalyanın üç brrb gemisi vardır. 

Kafaya çıkarılan hir ltalyan 
alayı, imtiyazlı mıntakada y~ 
almıştır. 

tesirli idi. Yarı çıplak, güzel 
ve hepsi de çılgın kadınlar 
vaziyete tam bir hlkimiyet 
kurmuşlardı. 

Lidya yumuşak ve rahat 
bir koltukta, gözleri yan ka
palı, dalgın ve dü~ünceli idi. 
Profesör Roz da yanıDda otu
ruyordu. 

Profesör Roz bir an, elini 
yavaş yavaş uzattı ve Lidy• 
nın elini tuttu; ayni zamanda 
yüzüne de dikkatle baktl. 

Roı, bu halde bir müddet 
kaldı. Lidyanın elinden vücu
düne sıcak ve tatlı bir cere
yanın dağıldığını sanır gibi 
oldu. Bu garib bal ile Roı_, 
hatta nerede oldutua.u unuttu. 

Lidya kendi elini, profesö
rün eli altındau yavaş yav~ 
çektiji vakit, Roz keadiao 

. Paris, 15 (Radyo) - Astur
yada İsyan çıkmış ve belediye 
dairesi işgal edilmiştir. Bu 
isyanda general Frankonun 
eli olduğu söyleniyor. 

Yihon Rus konsolosu, dağ· 
lara iltica etmiştir. 

Sevilli, 15 (Radyo) - Ge
neral Franko erdusu kuman· 
danlarından General Kepo 
Delyano cumhuriyetçi İspan· 
yaya benzin, petrol, erzak ve 
mühimmat götürmek istiyec~k 
olan posta vapurlarının şid
detle takib olunacağını 'le 
hangi devletin bandırasını ha· 
mil olursa olsunlar, batmla
cağını söylemiştir. 

Perpinan, 15 (Radyo) - iki 
asi tayyare, dün öğleden 
sonra (F oryo) şimndüfer hat· 
tını bombardıman etmişler ve 
köprüleri yıkarak, Fransa ile 
olan muvaeala yolunu kesmiş· 
lerdir. 
~~~--~---~~~~~ 

Fransada 
Ordu manevraları 

devam eJi~or 
Pariı, 15 (Radyo) - Fra • 

sız ordusunun, Franıanın gar· 
hında başladığı manevralar, 
bugün de Falez ve Arjantey 
arasında devam etmiştir. Bu 
manevraları, ecnebi devletler 
askeri heyetleri takib etmiş· 
!erdir. 

Fransız Harbiye Nazırı 8. 
Daladiye, manevra ıabumda 
lngiltere Harbiye Nazırı ile 
Erkimharbiyei umumiye reui 
şerefine bir ziyafet vermip. 

Londrada 
Bir deniz taggaresi kagboltlrı 

Londra, 15 (Radyo) - Dün, 
bir deniz tayyaresi kaybolmuş; 
bütün araşbrmalara rağmen 
bir türlü bulun(lmamışbr. 

Beledige memuru rJe 

otobi1sçil 
Konak otobüs durağında 

İstanbullu Ali, otobüse fazla 
müşteri aldığmdan kendisini 
menetmek iıtiyen belediye 
zabıta memuru 8. Ayözü tah· 
kir etmiştir. 

Danimarka kraliçeıı 
Yapılan amalilal muvaf· 

fakıyetle neticelendi 
Kopenhag, 15 (Radyo) -

Danimarka kraliçesi Aleksan· 
drinaya ya~ılan ameliyat, mu· 
vaffakıyetle neticelenmiştir. 

Kral Kristiyan, ameliyatm 
yapıldığı ht.ısusi dairede kal· 
mLŞtır. 

geldi. Ancak bu zaman muzı· 
ği duydu ve dans edenleri 
görebildi. 

- Nerede bulunuyoruml. 
Diye sordu. 
Lidya ciddi bir tavırla: 
- Fazl• içtiniz azizim! 
Dedi. 
Profesör, Lidyanm bu tözü· 

ne karşı kızdı ve: 

- Cidden tuhaf bir ka· 
dınıunızt 

Demekten kendisini al-· 
madı. 

Lidya bunun üzerine billürı 
bir kahkaha ile güldü ve: 

- Beraber dans edelim m· 
Diye sordu. 
Kalktılar ve dans eden çift· 

lerin ar&Jına katıldılar. Daıı 
evvela ciddi ve uıulünd 

- Sonıı ""' -
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~ınerika mektupları: 

Amerika, 
hakkında ne 

~~~-----~-----~~-M. Hull, prensibimiz sulh olduğu için umumi si-
Dünkü gazete sütunlarında, 

Par1ste bir facianın tafsilatı 
vardı: 

lah terki taraftarıyız, diyor .. 

Amerika donanması bir merasim gecesinde 

Bir kadınla bir erkek se
vişmişler, bir kız çocukları 
dünyaya gelmiş. Baba olacak 
heıif, çocuğu istememiş, kun· 
dağı ile beraber yakalıyarak 
bir lağımın içine fırlatmış. Sağ 
olan yavrucuk ağlamağa baş· 
lamış ve gelip geçenler, on· 

' cağızı çıkarmışlar, mesele de 
meydana çıkmış ve herif, ha· 
pisbaneyi boylamış .. 

. Vicdansızhğın dehşetinde 
j ! ve azametinde tereddüde ma

ı hal yoktur. Hep beraber o 

herifi tel'in edebiliriz. Fakat 

hakikatte, mücrim olan yalnız 
o herif midir, yalnız o anne 
midir? Eğer dünyadaki helalar, 
tenha köşeler, kuyular, çukur· 

. Nevyork ( Hususi muababi- temaslar yaparlar. Bu temas· m.in e~ecek maddeler çok 
tırnizden)-Dün gece Amerika lar şahıslarla olur. Bu. ş~hıslar dığerlermd~ .yoktur. ~u mu: 
Başvekalet vekili Mister Hull ise bilerek veya bılmıyerek vazene temım çok muterakkı 
kolombiya radyosu ile yarım iyi veya kötü bir çok vak'alar ve yeni bir usul mübadele ça· 
~aat havayı işgal etti. Radyo meydana getirirler. Kötülerini relerini bulmakla kabildir. 

lar, sahiller, bahçe köşeleri 
dile gelseydi, henüz anne 
karnında iken düşürülmüş ve
ya doğduktan sonra gırtlağın· 
dan yakalanarak diri diri bo· 
ğulmuş ne kadar yavruların 
cesedinden, kemiklerinden, ÇÜ· 

rüyüp toprak olan zerrelerin· 
den bize haber verirlerdi. 

ıle aöylediklerini yazmadan düzeltmek ve daima iyi müna· iyi komşu olmak için diğer 
eve( mister Hullün resmi sebetler temin etmek her memleketlerin dahili işlerine 
l'Dt•kii hakkında biraz malu· meQlleketin Dış BakanlıAı va· karışmamak lazımdır. Bunu 
"'-t vermek faydalı olur. zifesidir. Bunun için Dış Ba· samimiyetle yapıyoruz. lspan· 

Birleşik Amerik.a hükumeti kanlığına •sulh bakanlığı,, de· ya vukuatına ve Çin-Japon 
k•~incsi sadedir. Reisicumhur mck çok yerinde bir tabirdir. münasebetlerine karışmıyoruz. 
hona cumhur reisljX-i hem de Bazı memleket idarecileri bu Ç d k 
b 6 in e gemilerimiz ve as er· 
•ıvekalet vazifesini görür. sade noktayı göremiyor v.e lerimiz tehlike altında tama-

Jl .. _vekı'I ı"se ınal;ye, mı'll"'ı memleketlerindeki şahsi kuv· 
..,., • mile bitaraf ve yalnız Ameri· 

lllidafaa, L-brı"ye, dahı'lı"ye, vet ve mevkilerini muhafaza 
1H1 kalıların canlarmı kurtarmakla 

'11\ctle ve poata vekaletleri iş· etmek için beynelmilel iş bo· vazifedardır. 
l
1
eri .. nin haricinde kalan vazife- zanlığı yapıyorlar. Bugün, bun· 

1 • k 1 f' iyi komculuk ve anlacma· 

h..ie
''' yapar. Başlıca faaliyeti ar gen a mış men ı ve za- y y 

l k t d 1 d larla icin halledilebileceğine iye umurudur. Hühumet rar ı urunu vus a a am arı ır. y 

11\ilhürij Baıvekildedir. Ziraat, Prensipimizi tatbik etmez ve dünyada harbe lüzum ol. 
nafıa adl' .. ..ı_ isek bu prensipin dünyaca ka· madığma kaniiz. Bunun için 

. ' ıye ve gumru .. , ma· silah terki konferan•larına aa-
'rif ti.... t · · 1 · d bul edilmesini istemek garib .. ~ ._re , aanayı, ış ~rı a· mimiyetle iıtirak ettik. Fakat 
~Ye vekaleti tarafında görü- olur. içinden taarruz etmej'c karar 

· Oen~ t~yye,xeleri bahriye· Prenıipimize sadık olduğu- verrniı olen ve bunu açıkça 
/~• ~. tayy,aıeleri millimü· muzu iş ile göstermek için söylemiyen bazı me~leket 
~~a. tict(et tayyareleri da· Amerika kıt'aıında bulunan idarecileri silah terki anlaş-
'Wıl}'eye ve post'- t'Yyareleri bütün hükı'.imetlerle hep bir- malarını bozdular. Aksine si-
~ ve~iletine merbuttur. den ademi taarruz ve dostluk lahlandıkça silahlandılar. Bu· 

kij tQ.rler ve meb\l.ll~ müsta· ahdı yaptık. nun karşısında, silah terket· 
~ ~-r. M•tAkil olan üçünçü Beynelmilel ticaret artacak mck iıtiyen ve bu yoldaki 

l ~VV. ~tli beyct ili mal\keme· olursa her memlekette refah 
cj samimiyetlerini göstermek için r U'. Bqvekil cumhur reisi çoğal•~ğına kani olduğumuz· silah imalini durdurmuş olan 

.ulunrnadığı zaman kabipeye dan her memleketle ticaret bazı kuvvetli hükumeter-biz de 
'1Y~t eder. muahedeleri yapma~a başla· k M 6 dahil-büyük mikyasta te rar 
q . · Hull dün ıece Başvkil dık ve bir çoğuyla yaptık. silah imaline başladık. Mua· 
~iıl (akıt dı.ş bak(lnı sıfatile Bazı memleketler iptidai mad· hedelerin maatteessüf tanın· 
~ söyledi. Kışanm kısası delere muhtaçtırlar. Memleket· mamakta olduğu bu devirde 
~Yl~dilderinin mi~li aşa· (erinde yetiştirdikleri mallan 
4ud c;l muvazeneyi temin etmek için • ır: diğerlerine satamazlarsa refah 

A bu yoldan gitmeğe sevke-.... rC"\Q\erika hükfımeti halk ta· ve terakkilerini temin etmek 
.... d dildilc. "'lın an halktan hıtlk için ku· için muhtaç oldukları bu ipti-
l ~Uı\ur. Bunqn için veka· dai maddeleri alamazlar ve bu 
he~Oliıin idaresi ve faaliyeti maddelerin yokluğundan bir 
ıa' kında ahaliye umumi ma- çok ihtiyaçlarını temin ede-
~~t vermek burcumuzdur. mezler. Bu suretle dahili ra· 

ıe ~. f9kti(te kqmtqlar boş hatsızlık başlar ve bu rahat· 
)(~nırse o yer güzel olur. sızlık yavaş yavaş harice ak-
~lard,n birj veya birkaçı seder ve tıpkı fena bir komşu 
t "t• YBPNlttM so~ııtın di· gibi diğer memleketleri de 
r 'h evlerinde oturanlar da mutlak sükunetten mahrum 
ca. •tsız olur. Dünyada mev· bırakır. 
.:~muhtelif memleketler ayni Birçok müsqet hükOmetler 
dt A'ın komşuıudur. Bunlar· serbest ticar~te mümkün ol-
~İri veya bir kaçı iş bo- duğu kadar yol ıçmata baş· 
le . Y•paraa diief hükumet· ladılar. Sunun fayd&latn gö-

•ı1t h . "t . l -ı kt d' L. eıuı mu eeasır o ur. ru me e ır. 

.,,aya vukuatı, Çin ve Ja· Bu münasebatı genişletmek ::n Çarpışmaları teeuür uyan· ve mevddı iptidaiyesi noksan •a misallerdir. olan memleketlere bu mad· 
,ır., liükunıetimizin prensibi di· deleri istedikleri miktarda 
~t .. h "k ~ u umetlerin hepsile dost alabilecekleri fiatlere verme· 
ot k ve hiç birini rahatsız nin yollarını bulmak lazımdır. 

inen.ektir. Muharebeler daha derin olan 

kQ Ba,~ekiletin vazifesi ise hü- ,ebeblerin zahiri akisleridir: 
ı.. rn.etırniz namına bu prensipi Her memleketin ahalisi yük· 
~~ etmektir. Fakat ticareti aelmek, daha iyi yaıamak ve 
Ilı .,. ve b.rriye yüzünden mürt=ffeh olmak aımincls;dir. 
eınleketler birbirlerile çok Bazı memleketlerde refahı tc-

Prensibimiz sulh olduğu için 
umumi silah terki taraftarıyız. 

Memleketlerde büyük silah 
imalatı yüzünden hasıl olan 
muvakkat refahın çökeceğine 

kaniiz. Daimi refahın ahaliyi 
rahatlandıracak sınai, zirai ve 
ticari, beyti, ilmi, fenni, sıhhi 
ve ilb .. gibi müsbet bereket· 
lerin çpğaltılması ile temin 

edilebileceğine bittecrübe ima· 
nıjijız vardır. Dünyamızm umu· 
mi ref@hı ise sulh, iyi kom· 
şuluk ve beynelmilel ticaret 
ve anlaşmalar ile kabildir. 

Bu işleri başarabilmek için 
sulh vekaletinizin harçte 386 
esas memuru vardır. Bunlar 
bize günü gününe malumat ve 
bizden günü gününe prensi· 
bimize muvafık muhtasar ce· 
vahlar alırlar. Bu mühim işler 
için vekaletimiz ahalinin ver· 
diği verginin yüzde birinin 
beşte birini kullanır. Bu mik· 
tar ordu büdçeıinin an~ yğz· 
de biri miktarındadır. 

Çocuk düşürmek için ecza
hanelere doktorlara başwran· 

ların sayısı da ayrıdır. Ayni 
marifeti işlemeğe kalkarken, 

bizzat kendilerini de ölüme 
sürükleyip gidenler, keza bir 
başka ayrı rakam tutarlar. 

Hele bugünkü modem ka· 
dın, yirminci aıır kadını, ana 

şefkatinin pınannı kuruttuktan 
sonra, evlad doğurmağa düı

man olmuş, saniyen doiacak 
yavruyu daha bir iki aylık 

iken yolda ilaçlarla, aletlerle 
öldürmeğe alıımış veya hiç 

olmazsa doğduktan sonra onu 
hiç sevmemeğe yemin etmiştir. 
Fakirler: 

- A, doğrusu nasıl ba· 
kalım? 

Zengin ve modern olanlar: 

- Doğrusu ya, gebelik VÜ· 

cudümü bozacak, doğuran 
kadın güzelliğinden birçok 
şeyler kaybeder. 

Kenarda, bucakta günah 
işleyip te gebe kalanlar ise: 

- Üstüme iyilik sağlık, 
şunun bir çaresine bakayım, 
çünkü rezil olacağım. 

Diye diye zavallı yavrucuk· 
ların canlarına kıyıyorlar. 

Bu gizli katliam, çok eıki· 
den başlamıştır amma, rekor· 
ların kırılması, yirminci ~ra 
düşüyor. 

Bu gibilere sormak gerektir: 

- Siz küçükken ayni şeyi 
size yapsalardı ve ıiz de Üs· 

tünüzden dökülen ilaçların, 
ana rahminde bacaklarınızdan 
yakalayan 11.letlerin, boğazları· 
nıza sarılan ana, baba par· 
maklannın acısını duysaydınız, 
bir çukura diri diri fırlatıl· 
manın ıstırabını hiışetıeydiniz, 

ne yapardınız? Çi•dik 
---;-~~~~'------~~ 

Ruaya 
Japonyaya karşıhk iki 

konsoloshaneyi kapattı •. 
Tokyo, 15 (Radyo) - Sov· 

yet Rusya; Japonyanm Man· 
çuride kap,attıtı iki Rus kon· 
ıoloshanesine mukabil, Odesa 
ve Tyrosiıki Japon konwlos· 
hanelerini kaP.atmııtır. 

• 
Bizans imparatoru, //yas Beyi bir 

oyunla gemisine davet etti ve 
alıp götürdü .. 

-----
Ondördüncü yüzyılın baş

larında Anadoluda, Bizans ve 
Selçukların idaresizlikleri yü· 
zünden şiddetli karışıkhklar 
hüküm sürüyordu. Adetleri 
gittikçe, çoğalan korsanlar, sa
hil şehirlerine, ticaret gemi· 
lerine hücum ederek birçok 
zavallıların canlarını yakmıya 
başlamışlardı. 

Yeni türeyen hükumetlerden 
bazıları, korsanlığı kendilerine 
gaye edinmişler, ve teşkil et· 
tikleri donanmalarla adalara, 
Makedonya, Tesalya sahilleri· 
ne bir sıra akınlar yaparak 
oralardaki Rum şehirlerini 
yağmaya başlamışlardı. O sı· 

ralarda Selçuklar, ilhanlılar 
karşısında tamamile aciz bir 
vaziyete düşerek bütün ener· 
jilerini kaybetmişler, batı ta· 
raftaki Bizanslılar iıe, gerek 
dahili harpler ve gerekse Sel
çuk Födal sövalyelerinin mü· 
temadi hücumları yüzünden 
merhamete muhtaç bir hale 
gel_mişlerdi. Sahil şehir ve ka· 
sahalarındaki ahalinin ekserisi 
deniz haydutluğuna başlamış· 
lardı. Bu yüzden d«!niz ticareti 
ve seyahatler adeta imkansız 
bir hale gelmiş bulunuyordu. 
Bu vaziyetler, fasıla ile hemen 
bütün ondördüncü asır müd· 
detince devam etmiştir. 

•t3S7.M . ., senesi ilkbahar 
aylarında Ege denizi sahilin· 
deki Foça [Phocee] kalesi ge· 
ne böyle bir korsanlık mesc· 
lesi yüzünden Bizans ve Sa
ruhan ordu ve donanmaları 
tarafın dan muhasara edilmişti. 
Foçalıların bu kadar şiddetle 
tecziye edilmek istenmelerine 
sebep vardı. Çünkü o sıralar
dı Anadolu şövalyeleri içinde 
en kuvctlisi olan [Orhan Gazi] 
nin sevgil4 oğlu •Halil ibra· 
him,, i kaçırmışlardı. Orhan 
Gazinin doğrudan doğruya ha· 
rekatı icra etmesine coğrafi 
vaziyet mani olduğundan, oğ· 
lunun kurtarılması için impa· 
ratora müracaat etmiş, bunun 
üzerine Bizans donanması F o· 
çayı şiddetle muhasaraya baş
lamıştı. [1] Fakat denizden hü· 
cum kafi gelmiyordu. Ayni 
şiddeti kara tarafından da 
göstermek lazımdı. Buna ise 
F oçanın müttefiki bulunan Sa· 
ruhan tövalyeıi "Fahreddin 
llyas,. bey mani oluyordu. İm· 
parator bu müşkülü kaldırmak 
için bu zata elçiler ve bedi· 
yeler gön~ererek F o~dan ay· 
rıhp kendi tarafına çekmeğe 
muvaffak oldu. Artık işler yo· 
luna girmişti. Kaleyi deniz ve 
karadan sıkııtırmıya başladılar. 

Muhasara hattında bizzat 
imparator da bulunuyordu. Fır· 
~t buldukça Saruhan beyine 
misafirliğe gider, sofrasında 
yemek yer, beraber ava çı· 
karlar, ve şehir tamamile tes· 
lim olmadıkça muhasarayı kal· 
dırmıyacağını söylerdi. Fah· 
reddin llyas bey, kendisine 
gösterilen bu tcveccühlerden 
ziyadesile memnun oluyordu. 
O da misafirine her suretle, 
elinden ıclditi kadar mukabil 

saygı gösteriyordu. 
Bir gün gene böyle bir av 

peşinde Foça civarındaki te
pelerde dolaşırlarken aklına 
parlak bir fikir geldi. Ve ken· 
di kendine düşünmcğe baş· 
ladı: 

- Bu kafir kralı bana iyi
ce alıştı. Onu gene böyle bir 
gezinti babanesile hapsederek 
yüklerle altınlar, güzel şehir
ler, kasabalar aldıktan sonra 
salıversem nasıl olur? .• Bu fi. 
kir onu akşama kadar meş· 
gul etti. Karargahına avdet 
edince emniyet ettiği iki ku· 
mandanını yanına çağırdı. On· 
lara da bu düşünceiini açtı, 
muvafık buldular ve tevkif 
planını da birlikte kararlaştır
dılar ... 

Fahreddin llyas bey sevin· 
cinden adeta uçuyordu.. Talib 
kendisine gülüyor demekti. Bu 
muvaffakıyetinden sonra komşu 
hükumetler nazarında kıyme· 
tini kimbilir nekadar çıkarta· 
caktı... Yeni elde edeceği şe· 
birleri kimlerin idare~ine vere· 
ceğini, alacası altınları nere· 
lerde saklıyacağım daha ıim· 
diden kararlaıtırmata bql•· 
mışb. 

Aradan birkaç gün geçtik· 
ten sonra bir sabah impara· 
tora at gönderdi. V c çok he
yecanlı geçecek bir av gezi
sine, zevk safası ziyade ola· 
cak bir ziyafete davet etti. 
Adamlarım gönderdikten ıon· 
ra kendi de tevkif hazırhkla· 
rile meşgul olmağa bqladı .. 

imparator o sabah pek neı· 
esizdi. Sırtında pelerini, asabi 
adımlarla gemisinin içinde bir 
aşağı, bir yukarı dolaşıyor, 
olmıyacak şeyleri bahane ede· 
rek etrafındakileri kmp geçi
riyordu. Gelen davetcilere: 

- Hükümdannızla mühim 
bir iş için biraz gizli konuı· 
mak istiyorum. Eğer vakitleri 
müsaitse lütfen gemiye teşrif 
buyursunlar, sonra gene gezin· 
tiye çıkarız. 

Dedi. lıyas beyin bu teklife 
canı sıkılmakla beraber gene 
kabul etti. Bugün olmazsa ya· 

· rm muhakkak surette impara· 
toru esir edecek ve muradına 
nail olacaktı. Derhal hazırlandı 
ve maiyetile beraber impara-

. torun yanına gitti. Kendisini 
hürmetle karşıladılar, fakat 
içeri girer girmez balatlar çö· 
zülerek gemi yelkenlerini açtı 
ve sahilden uzaklaşmağa baı· 
)adı. llyas bey şaşırıp kalmıştı. 
Bu da ne oluyordu, acaba pek 
mühim birşey mi vardı? 

Yoksa kurdutu tuzaktan im· 
para toru haberdar mı f etmiş· 
lerdi? Bu şaşkın vaziyette iken 
etrafını saran müsellah haHa 
askerleri onu, imparatorun da 
hazır olduğu bir meclisin hu· 
zuruna götürdüler. Kendisine 
hiç kimse hürmet göstermedi, 
artık mukabil bir tuzağa dü
şürüldüğünün farkına varmıştı. 
Meclis huzurunda uzun uzun 
isticvap ettiler, maksadım ta· 
mamile açığa vurmağa mec· 

- Lütfen çeviriniz -
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Numara 88 Yazan : M. Ayhr" o Buca cinayeti davası 

... N.Q8SA Bay· Hamidi öldüren ta
K. s. banca otomatik değilmiş Üzlim satışları 

Ç. AJıcı K. S. 
727 Ü. Kurumu 15 w - --· 

19 25 Maznun Alinin vekili on üç mii· 
~~ 2s daf aa şahidi gösterdi 

435 K. Taner 13 75 

Y 1 D k •ı 1 220 F. Solari 16 75 ur.an 1 prenses O a 1 e ya DiZ 206 inhisar 14 ıs 

b k 1 D v d • tt• .i 136 Vitel 15 50 
ıra ı masını ogan an rıca e ı ---- 111 A. H. Naz1114 15 

19 Buca nahiyesinde Giritli B. Dedi. Mahkemece bu şahit· 
21 50 Haınidi öldüren fırıncı Demir )erin ve icrada bulunan da~• 

ikincisini de söyliyeyim: Doka, gayri ihtiyari: ı daha füsunkar, dalın dilber 64 ş. Remzi 14 75 
Sizi şimdi burada bağlar ve - Sulh mu teklif ediyor- ve muhteşem bir kadın haline 49 ş. Rıza H. 15 50 

17 Alinin muhakemesine dün şeh· dosyasının celbir.c karar ve· 

bir esir olarak alır, götürebi· sunuz? giren lriniye, sonsuz bir ihti· 21 A. R. Üzüm. 16 
16 50 rimiz Ağırceza mahkemesinde rildi, muhakeme, başka bir 

lirim .. Ve bunu o kadar ko· - Dedi. ras ve hayranlıkla bakıyordu. 14 S. Erkin 18 
16 devam edilmiştir. güne bırakıldı. 

laylıkla yaparım ki, Venediğin - Evet, hem karada, hem - Haklısın ·dedi· öyleyim.. 12 H. Güneş 15 50 
18 Maznun, cinayet esnasında 'I:' • • • 
15 50 kullandığı silahın otomatik ol· r rengı var mı ımıı 

ruhu bile işitmez. denizde sulh .. Bunu, sizin Do· Fakat senin bu . gençle alakan 1295 
Doka vaziyetin ne kadar kalığınızın şeref ve haysiyeti nereden? 50434 

Maznıın Hamdııllalıın ra
duğunu söylemiş ve: 

- Ben tetiğe bir defa do- poru gelmedi 
tehlikeli olduğunu anlamıştı. namına size teklif ediyorum. _ Şimdilik arzedemiyece· 52429 
Yavaş yavaş terlemeğe baş- Emin olabilirsiniz ki, sizi bu- ğim bazı mühim menfaatler. 

kundum ve bir mermi atmak Tilkilikte Sıvaslı Turanı öl· 

lamıştı. radan gemime götürebilirim. Amma şunu da biliniz ki, 0 

Zahire satışları istedim, fakat tabanca otoma- dürmekle maznun Hasan oğlu 
K. S. tik olduğundan içindeki bü- Hamdullahın muhakemesine 

- Söyl~ muhterem Doka!.. Gene emin olabilirsiniz ki, 
Bunları Yapabilecr.k iktidarda bir korsan değildir. 

Venedik donanmasının Adri- V D k k l 

KHo Cinsi S. K. 
840 Buğday 6 625 

101947 Kilo Arpa 
6 125 
4125 
7 

tün mermiler birer birer ateş dün şehrimiz Ağırceza mah· 
aldı ve Hamit öldü. kemeıinde devam edilmiıtir. 

Demişti. Tabancanın mua- Maznun Hamdullah, bundan 4 Börülce 

mıyım, değil miyim? e, yavaşça o anın u a· 
yatik denizine çıkartmam. Ya· v ğ·ıd· 

Doka sık sık nefes alıyor gına e ı ı: 
ni, bayrahmızı sular üstünde O l ı t b ve Doğana bakıyordu. Doğan: tS - sınan ı sa tana mm a· 

- Şimdi -dedi- muhterem göremezsiniz. Böyle bir vazi- şında bulunanların kanındar.dır. 20000 Kilo Pamuk 
10000 ,, Yapak 

42 
60 

yenesine dair ehli vukuftan evelki celsede, kendisinde 
gelen rapor okundu. Bunda frengi hastılığı bulunduğunu ve 

Doka!. Vaziyeti kavradığım7.a yete, tahammül edebileceğinizi Doka şaşırdı: 
hiç şüphe etmem. Ayni za- hiç sanmıyorum. Çünkü dev- - Yaaaal. Piyasa fiatleri tabancanın tetiğine el ile do· hastalığın şuuruna dokundu· 

manda görüyorsunuz ki, ben, !etinizin haysiyeti zillet içinde _ Eveti. 15·9·937 de Borsa üzüm 
mümeyyiz heyeti tarafından 
tesbit edilen çekirdeksiz üzüm 
fiatleri: 

kundukça ateş alan cinsten ğunu iddia etmiş ve müşahe· 

sizin zannettiğiniz gibi bir sürünecek. - Şu halde bu korsanlık 
olduğu ve otomatik olmadığı de altına alınmasına mahke· 

haydut değilim. Belki, efen- - Meçhul bir Korsan, Ve- neye?. 
1 

bildiriliyordu. Maznunun ve- mece karar verilmişti. Ham· 
kili, söz alarak evciden H&mİ· dullah mahkemeye getiril· 

dimiz kadar asaletim vardır. nediği yerinde çiviledi. Ne 
Siz beni yakalamış olsaydınız, donanması, ne askeri, ne de 

- Korsanlık değil, bu kah· 
No. 7 
" 8 
" 9 

14 75 
15 50 
17 00 
18 50 
21 50 
23 50 

15 25 
16 00 
17 50 
19 50 
22 50 
25 ()() 

din nasıl bir adam olduğunu mişti. Reis kendisine: 

d 1 ramanlıklar nicin, diye sor· 
eminim ki, beni erha zın· Dokası para ediyor? mahkemede söylemek üz:ere - Müşaheden bitti mi? 

maklığınız lazım. Onunla uğ· 
danlarınızın en korkuncuna ata· Denecektir. Teklifim hem 

Cak Ve kl.mbı·1,· r, belkı' de ken- raşmak hiç bir zaman menfa· 

13 müdafaa şahidi gösterdi. 
- Bu adam herkese çatı· 

yordu. Bir kuyu meselesinden 
müekkilimi yıllarca mahkeme· 
lerde süründürdü. Müekkilim 
namuslu ve masum bir adım 
olduğu için her zaman mah· 
kemelere gelmekten korku· 
yordu. Lütfen bu şahitler celb 
edilsin, dinlensin. Kuyu dava· 
sına aid dosya icra dairesin
dedir. O dosya da getirilsin 

çok mcrtçedir, hem de men· d K 
dl. ellerı·n,·zle boğacaktınız. f d K L. alinize uygun üşmez. iyarayı aatinize uygun ur. ayoetmez, 1 
Halbuki ben size, bir sulh hatırından çıkarma ısın .. 

.. 10 
" 11 
.. 12 

teklif ediyorum .. ..................... 
bur oldu. 

Muasır Bizans vak'anüvisle· 
rinden "Gregoras., ın anlattı· 

ğına göre, "Şahitler huzurunda 
fasit ve garip niyetini ikrar 
eyledi ve kalbinde gizli olarak 
kurduğu tuzağı meydana vur
du... Buna pek kızan im para· 
tor da hapsini emretti .. 

• 
* * llyas beyin bu vaziyete düş· 

mesi Saruhanlılar için pek 
elim bir tehlike idi. Bu hadise 
duyulur duyulmaz diğer kom· 
şu hükumetlerin hücumuna 
uğramak muhakkaktı. Müşkül 
bir durumda kalan karısı bir
kaç gün sonra yanına çocuk
larını da alarak imparatorun 
huzuruna geldi ve: 

- Eğer kocamı hemen iade 
etmezseniz komşularımız Ay· 
dm, Menteşe, Karesi, Germi· 
yan beylerinin hücumlarına 

maruz kalacağım. ihtimal beni 
de çocuklarımla birlikte esir 
edeceklerdir. Bu tehlikeden 
kurtulmak için Manisadaki ko· 
nağıma vasıl olunca başka bi
risile evleneceğim. 

Dedi. 
il yas beyin daha fazla hap

sinden kendine bir fayda gel· 
miyeceğini ve hatta zarar bile 
göreceğini anlıyan impa"'ator 
ıeadmın getirdiği altınları aldı 
ve fazla istediği miktar için de 
çocuklarını rehin olarak alı
koyduktan sonra İlyas beyi 
salıverdi. Bu hadise yüzünden 
Foça muhasarası o sene biti· 
tir. _medi, ancak ertesi sene 
sulh yolile Orhan Gazinin oğ· 
lu kurtarılabildi, bunun için de 
Foça kumandanı .. Kalofet,, e 
yüz bin altın verildi •.. 

Manisa: Ôğretmen 
Haydar Berk.öz 

(1) Orhan Gazi, Bizans impıt• 
raturu ")° uvanispaleologos Vu ile 
ayni zamanda bacanak idi. 1340 
eenesiode imparalorluk başvekili 

olan "Canaıacuzenc,, in bayük kızı 
güzel 11Teodorn,. ile e\1enuıi~. bun· 
dan bir sene sonra da impıırator 

Yuvanio, Kantakiizenin henüz 13 
yapndnki kızı Eleniyi almı~tı. on. 
ğ4o1eri, ııra]ardo Ayaeofyanm ıark 
ktsmmm yıkık olmasıodoo .. y14. 
geroıı,, l!Broyında yapılruı~ıı. 

Haydar Btrköz 

kazanırsınız. Benimle uğraş· _ Ya sen? .. Sen ne ola· 
maklığınızdan elinize geçecek 
hiç bir şey yoktur. 

Doka, daha fazla terlemeğe 
başlamıştı. Yırtık, körük gibi 
hırıldıyarak soluyordu. Cevab 
veremiyordu. 

irini, yavaş yavaş Dokaya 
yaklaştı. Onu kolundan tuttu: 

- Muhterem Doka hazret
leri, ben de ayni şeyi rica 
ediyorum. Evet, barışınız, yani 
barışalım. Kiyara artık sizin 
için tamamile bir yabancıdır. 

O, bir Türk korsanının karı· 

sıdır, islam olmuştur ve adı da 
Mehlikadır. 

Doka, Kiyaraya doğru koştu: 
- Sahih mi bu duydukla· 

ram bedbaht. 
Diye bağırdı. Mehlika ba· 

şını eğdi. Fakat ciddiyetle 
cevab verdi: 

- Evet, sahihtir. Fakat 
bedbaht değil, mesudum muh· 
terem Doka .. 

Doka sendeledi, 8ir koltuğa 
yığıldı. Her taraftan darbe 
yiyordu. Her tuttuğu dal, kırı· 
lıb elinde kalmıştı. İrini onun 
yanına geldi. Ve arkadaşlarına 
bakh: 

- Beni biraz Doka hazret
leri ile yalnız bırakmaklığmızı 
rica edeceğim .. 

Doğan, Mehlika ve Dorota 
sessiz adımlarla odaya girdiler. 
itini, Dokanm elini tuttu ve 
sıktı: 

- Doka, bana bak, lriniye 
baki.. 

Doka çok bitkin ve peri
şandı. Derin bir inilti çıkardı: 

- Bilmezsin irini ·dedi
seni kaybt-ttim, onu kaybettim, 
rezil oldum. Böyle bir herif 
beni maskaraya çevirdi. 

- Hayır, yanlışsfn .. Bütün 
bu ahvale sebebiyet veren 
sensin.. Bu genç kız onu se· 
viyor ve nikahları olub bit· 
nıiştir. Kimbilir, belki hamile
dir de.. Bana gelince, senin 
şuursuz hareketlerinden kork· 
tum. Çok sabırsız, çok heye· 
canlı, hislerile fazla uğraşan 
bir insansın Doka .. 

irini, Dokayı sanki manya· 
tize etmişti. Doka1 gözlerini 
açmış, koyun kaval dinler gibi 
dinliyor ve bir sene içinde, 

caksın? . 
- Benim için de biraz sabır! 
Doka, irininin çıplak göğüs· 

!erine, beyaz omuzlarına bir 
azgın kurd gibi bakıyordu: 

- Sabır, sabır, ne vakte 
kadar sabır?. 

- Sonu Var 

B. Ahmet Naili 
lzmir Erkek Lisesine 

tayin edildi .. 
Manisa vilayeti Maarif mü

dürü Bay Ahmet Naili, lzmir 
Erkek Lisesi tarih ve coğrafya 
muallimliğine tayin edilmiştir. ve tedkik edilsin. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
C. No. 

153 

175 

209 

210 

Yeri 

Ahmet ağa M. Şamlı çıkmazı S. 

No. su 
Eski Yeni 

Ada 179 parsel 19 35,3511,35/2,35/3 
Kasap Hızır M. Palancılar so· 
kak Ada 331 parsel 11 • 
Karşıyaka Alaybey Hakikat S. 
Ada 8 parsel 8 
Akdeniz Mab. Açık sokak 
Ada 981 parsel 14 

17 21 

12 

85,22,6 
226,258,259 Selimiye mahallesi tramvay 

228 

239 

248 

257 

caddesi. Ada 480 parsel 5 174, 176, 178 
ikinci Süleymaniye M. yüzbaşı 
Hasan ağa S. Ada 1232 parsel 21 
Karşıyaka Alaybey M. eski Hayal 
yeni Hakikat S. Ada 16 parsel 38 
Karşıyaka Bahariye M. Yemişçipaşa 
S. Ada 162 parsel 14 
Kokaryah ikinci Şeref sokak 

73, 73/1 

9, 11 

15 

Nev'i 

Ev 

Mağaza 

Ev 

Depozitosu 
T. L. 

1.000.-

160.-

180.-

Mağaza 200.-
lki ev on üç odayı müş· 
temil yahut hane 1.600.-

Ev ve dükkan 240.-

Ev 90.-

Ev 200.-

Ada 1787 parsel 16 yeni eski 3 9 taj Ev 140.-
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle ihaleleri 29/9/1937 çarıamba günü 

saat on birde yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girme· 

leri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 16 26 3189 
...................................... ı.;:m ......................... . 

Lise ve 
nundan: 

Cinsi 

Haki dahili elbise 
Harici elbise 
Siyah iş elbisesi 
Siyah iskarpin 
Sarı postal 
izci ceketi 

Ortaokullar 

Mikdarı 

225 takım 
225 .. 
225 .. 
225 çift 
225 .. 
56 adet 

Beherinin 
fi ati 

Kuruş 
470 

1900 
450 
450 
350 
620 

satın alma komisyo-

Tutarı 

Kuruş 
105750 
427500 
101250 
101250 
78750 
34720 

ilk teminatı 

Kuruş 

7935 
32300 

7600 
7600 
5910 

Pazarlıktan sonra ihale be· 
dellerine göre kat'i temi· 
nat alınacaktır. 

İzci şapkası 45 ,, 250 11250 .. ,, ,, 
Siyah izci pantalonu 40 ,, 320 12800 ,, ,, .. 
Talebe kasketi 225 ,, 140 31500 • ,, ,, 

Bölge Sanat okulu yatılı talebesi için mevcut nümunelerine göre yaptırılacak olan yukarda 
mikdarları yazılı haki dahili elbise, harici elbise, siyah iş elbisesi, siyah iskarpin ve sarı pos· 
talın açık eksiltme ile, izci ceketi, izci şapkası, siyah izci pantalonu, talebe kasketi de pazar 
lıkla üsteriJecektir. 

Eksiltme ve kazarlıklar 5 Birinciteşrin 1937 salı günü saat 16 da lzmir Hükumet kona
ğında Kültür yardirelrtörlüğü odasında ayrı ayrı yapılacaktır. Nümunelerle şartnameyi görmek 
iıtiyenler her gün Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

Eksilt meyt. ve pazarlığa girmeğ~ istekli olanların da 2490 sayılı kanununun üçüncü mad 
desinde yazılı ahkam dahilinde teminat alıtları ile birlikte belli gün ve aaatında komiıyona 
başvurmaları ilin olunur. 16 19 23 30 

Diye sormuş, maznun da: 

- Evet bitti ve beni bura· 
ya gönderdiler. 

Cevabını vermiıtir. Tetkik 
edilen dosyada maznuna ait 
müşahede raporunun gelmedij'i 
görülmüş ve muhakeme rapo· 
run celbi için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Ören köyü hldlsasi 
Kemalpaşa kazasının Ören 

köyünde Mehmed Aliyi döve· 
rek ölümüne sebebiye vermekle 
maznun köy bekçisi Osmanın 
muhakemesine dün şebrimiı 

Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edilmiştir. 

Bu celsede on kadar mü· 
dafaa şahidi dinlenmiş ve şa· 
bitler, vak'a günü köye gelen 
bir temsil heyeti önünde bekçi 
tarafından Mehmet Aliye to
kat vurulduğunu, Mehmet Ali· 
nin yere düşerek bayıldığın• 
ve hastaneye nakledilerek ora· 
da öldüğünü söylemişlerdir. 
Gelmiyen şahitlerin celbi için 
muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Bir mıılıtarın beraeti .• 
Menemenin Tuzculu köyii 

muhtarı iken ihtilas suretile 
zimmetine para geçirmek ve 
memuriyet vazifesini suiistimal 
etmekten maznun eski muhtar 
Ahmed oğlu Tahsin Akay111 
bu suçları işlediği sabit olma· 
dığından Ağırceza mehkeme· 
sinde beraetine ve tahliyesine 
karar verilmiştiştir. 

Bir ihtiyar öldiJ 
Mahallebici, dükktJ
nında çıplak halde 

bulundu •• 
Orhaniye mahallesinde Kut• 

şunlu sokağında 35 sayılı dük• 
kanda mahallebicilik eden Ali 
oğlu 70 yaşlarında B. Mal,. 
mudun dükkanı üç gündell' 
beri kapalı bulunuyordu. Sd 
vaziyetten ıüpbe eden kod' 
şuları, zabıtaya haber vermif' 
ler ve mahalle mümeuili de 
mevcut olduğu halde gicliP 
dükkanda araştırma yapm,!f' 
)ardır. B. Mahmut, dükkan•" 
içinde çıplak vaziyette ve öla 
bulunmuştur. 

Doktor tarafından yapıı.ı' 
muayenesinde kalp durma••"' 
dan öldütü anlaşılm1Jtır. 
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...._ lzmir Komut nlığı ilanları 
lzmır. MST. MV. K. SAT. AL. KO. RS. 
1 - Bir metre ine tahmin t:dilen fiatı (315) kuruş olnu 

(180000) metre kaputluk kumaş ile bir metresine tah· 
min edilen fintı 290 kuruş olan (230000) kışlık dbi
selik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrt nlınncuktlr. 

2 - Kaputluk kumaşın şartnamesini 2835 kuruşa ve elbi
selık kumaşın şartnamesini 3 .. 35 kuruşa t\lmak ve 
örneklerini görmek istiyerılerin h<-ı gün komisyoııa 

3 
gdmeleri. 
Knputluk kuıııaşııı ilk teıniııcılı 26430 yirmi nltıbin 
dörtyüz otuz ve elbiseliğin de 30430 otuzbiıı dörtyüz 
liradır) 

4 - Kaputİuk kumasın ihalesi 17 I EYL./ 937 cuma günü 
saat 11 de, elbiselik kum ın ihalesi 18/EYL./937 
cumartesi günü saat 11 dedir. 

.5 - Mü,µakasalara gireceklerin 3490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesıkaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihnle saatlerinden en 
az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Komisyonuna 
vermeleri. 2 5 10 16 3064 ............... _____________________ --!" ____________________ ~ 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden; 
1 - Bir metreine tahmin edilen fiati 24 kuruş 25 aantim 

olan 85 santim eninde (120 000) ila (167 000) metre 
çamaşırlk bez ile bir tanesine tahmin edilen fiatı iki 
yüz elli kuruş olan 15 bin tane yün fanila ve beher 
kilosuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15 20000 kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Çamaşırlık bezin ilk teminatı 3097 lira 32 kuruş ve 
ve şartnamesi 205 kuruş, yün fanilanın ilk teminatı 
2812 lira 50 kunş ve şartname bedeli 188 kuruş, 
yün çorap ipliğinin ilk teminatı 3675 lira ve şartna· 

me bedeli 245 kuruş. 
3 - Çamaşırlık bezin ihalesi 30-9-937 Perşembe günü saat 

11 de ve yün fanilanın ihalesi ayni günde saat 14 te 
ve yün çorap ipliğinin ihalesi ayni günde saat tStedir. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rinde yazılı ve teminat ve bir saat evve\ M. M. V. 
satın alma komısyonuna vermeleri tekli~ mektuplarile 
birlikte belli gün ve saatinden en az hır saat evvel. 

3199 14 16 20 27 
.............._~------------------------------------------~ lımir Mst. Mev. sat. al. ko. nundan: 

Cinsi Mikdarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 
Kilo Kuruş S. Lira 

Qula-ur 14600 12 00 132 
~urufasulya 16450 12 00 149 
'~Ohut 10800 8 00 45 
1 - Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda cins

leri yazılı üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alayı 

satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Münakasası 22·9-937 çarşamba günü saat 15 de Me· 

nemendeki alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme iledir. 
S - Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarları yu· 

karıda yazılıdır. 
6 - istekli olanlar belli gün ve saatinde muvakkat temi· 

nat ve Ticaret odasında yazılı olduklarına dair ve~i
kaları ile birlikte Menemende alay satın alma komıs-

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

zmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisada Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı için kapa!• 

zarfla münakasaya konulan 24 ton sadeyağına teklıf 
edilen fiat bahalı görülmekle 2490 sayılı kanunun 
40 mcı maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Münakasası 29 Eylul 937 çarşamba günü saat 16 da 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. 

4 - Kilosunun muhammen bedeli 97 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1746 liradır. 

S - lsteklileı Ticaret odasında muknyyed olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
belli gün ve saatte satın alma komisyonuna müra· 

..........._ caatları. 11 16 21 26 

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

(65000) kilo sığır eti satın alınacaktır. 
~ - Sığır etinin behc:r kilosu (30) kuruştan (19500) lira 

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

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

4 - lsteklilerin 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 

lzrnir Mst. Mev. Sa. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - lzmir Hava komutanlığına ait (14534) lira bedeli ke· 

şifli tayyare şehitliğinin ıslah ve imarı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 29-EYL.-937 çarşamba günü saat on yedide 
lzmirde Mst. Mv. satın atma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi (1091) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 
lardtr 12 16 21 26 

ANADOLU Sayfa 7 

Şarbon hastalığı 
Buyıl iki kişi öldü .. 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Buyıl şarbon hastalığından 

iki köylü ölmüştür. Bazı yer· 
lerde koyunlarda ~arbon has· 
ta lığı görülünce köylüler, his· 
talıklı hayvanları kesmektt". ve 

dikkatsiılikl~ hayvanlardaki 
hııstalığa nşı laııııı:ıktad ırlar. Za· 
manında tedbir alındığı tak
dirde aşı ilr lınstalığı önlemek 
mümkünse de köylüler, cksa
riya buna ehemmiyet atfetme· 
mektedirler. Bu yüzden iki 

Kilo min tutarı teminatı :,;eklı 
Lira Lira 

Un 280000 Menemen 35000 1875 Kapalt 
Açı 

27 9 937 
22 9/937 
22 9 93 

Pazart s 
Çarşamba 

16 
15 
ıs 

Bulgur 14600 ,, 1752 132 
Kuru fasulye 164SQ ., 1974 149 At; ık 

.~çık 
., 

Nohut 10800 ., 864 45 
1 Yukarda mikdar ve ııı halli yazılı 4 k lem NZ k lıizalarınJo yazılı şekıl \ c taı ihleı dr 

olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 Umum tabrnin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün Menemen satın alma komisyonunda gcirülebılir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesıkalaler in birlikte 

teminatı muvakkate v~ banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını münakasn saa· 
tinden bir saat evvel ve açık eksiltme suretile yapılacaklar için de hizalarında yaıah 
teminatı muvakkatelerile muayyen vaktinde Menemendeki piyade alayı satın alma ko· 

köylü ölmüştür. misyonuna ııelmeleri. 9 12 16 19 3 I 25 

fzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
Ankaradaki askeri bir müessesede elektrik ve telefon tesi· 

satile kalorifer ve su tesisatını idare edecek iki Türk müte
hassıs memura ihtiyaç vardır. 

20/El./937 tarıhinde Ankarada M. M. V. fen ve san'at 
umum müdürlüğünde yapılacak müsabaka imtıhanı neticesinde 
gösterilecek liyakat ve iktidara göre yüz elli liradan iki yüz 
elli liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanların ellerindeki 
şahadetnamelerile bonservislerini hamilen mezkur müdürlüğe 
müracaatları ilan olunur. 3166 11 14 J 6 

lımir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin fiati ihale tarihi saati Teminatı şek. 

Kuruş Lira K. 
Sabun 34800 45 28/9/937 16 l 17 5 Kapalı 
Sabun 4500 45 28/9/937 1 152 Açık 

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için yukarıda cins ve 
mikdarları yazılı iki kalem sabun iki kıta şartname 
ile ayrı ayrı biri kapalı diğeri açık eksiltme ile müna
kasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Ça
nakkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - İst~ kliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair ve· 

5 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kaları teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir snat evvel komisyona '/ermiş bulunmaları. 

12 16 21 25 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıt'at ve müessesat hay· 

vanlarının senelik ihtiyacı olan (541800) kilo arpa 
veyahut yulaf kapala zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri arpanının (149) ve yulafın (163) kuruş 
mukabilinde Manisada tümen satınalma komisyonun
dan alınabilir. 

3 . - Münakasaları 24 Eylul 937 cuma günü saat 10 da 
arpanın saat 17 de yulafın Manisada tömen sabnalma 
komisyonunda yapılacak ve tümence arpa veyahut 
yulata teklif edilecek fiyatler üzerinden tahkikat yapı· 

4 
!arak birisinin ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedelleri arpanın kilosu 5,5 ve yulafın 6 
kuruştur. Muvakkat teminatları arpanın (2235) lira 
yulafın (2439) liradır. 

5 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gosterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat
ten en az bir saat evvel komisyona vermiş olacak-
lardır. 3094 4 10 16 22 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - lzmir Hava kıtaatmın göstereceği yerde (48443) lira 

altmış kuruş bedeli keşifli korutma ve ıslı.hı kapalı 

2 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 28-EYL.-937 salı günü saat 17 de fzmirde 
kışlada Mst. MV. satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi (3634) liradır. 
4 Şsrtname ve keşifname ve resmi her gun ko· 

misyonda görülebilir. 
s 

6 

istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikaları ve bu işi yapabileceklerine dair lzmir Na· 
fıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün evvel 
alacakları vesikalarını göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları, teklif mektuplarını, teminat veya makbuzlarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 12 16 21 26 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. res. den: 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ka· 

palı zarfla ihalesi 8/Birinciteşrin/937 Cuma günü saat 
16 <.fa yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 lira 
64 kuruştur. Şartnamesi hergün öğleden evci komis· 
yonda görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazıh vesikaları ile beraber ihale 
saatından en az bir saat evveline kadar teklif mek· 
t"-Plarım fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna: 
vermeler. 16 21 26 1 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burnavadaki topçu alayının senelik ihtiyacı olup 10-

9.937 cuma günü saat 10 da açık tksiltmesi yapılan 
21290 kilo sığır etinin münakasasma talip çıkmadı
ğından bir ay zarfında pazarlık suretile salın alına· 
caktır. 

2 ilk pa7.arlığı 20/9/937 salı günü saat 1 O da yapıla
caktır. 

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

4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 3174 

lımir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
2/lkinciteşrin/937 Salı günü saat 11 de Ankara M. M. Ve

kaleti satın alma komisyonunda açık eksiltme suretile mütcah· 
hit nam ve hesabına satın alınacağı Anadolu gazetesinin 
14-9·937 tarihli nushasile ilan edilen kırk metre mikabı ce· 
viz kalasın beher metre mikabı 935 lira 25 kuruş olmayıp 
üçyüz doksan beş lira yirmi b ş kuruş olduğu tashihen ilin 
olunur. 

1 Metre uzağı 
gösferir diye 
yalan söylemi· 
yoruz. Hırsız 

mı kovalayacaksınız? Düşman 
mı tnrnssut edeceksiniz? Hayır 

değil mi? şu halde size 30 met· 
reyi vazih bir surette gösteren 

OR 
Yelek cebi fenerlerini 

tavsiye ediyorum 
Türkiye umumi satış hakkı: lsmail Ömer .. şçen 

Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav. 
.. yonu karşısında 

' . 
~IMOl ARTIK 
İSTEDİl(LEQİMİ 
ALABiLiRİM 

VEI i 
HALLAD ~ZADLARI . 
/. 10 TENZiLATlA 
SATIŞ YAPIYOR 

UCUZ, TAZE ve TEMiZ iLAÇ ÇEŞiTLERi 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı karşısı 

Hamdi Nüzhe ançar 
Sıhhat Eczahanes= 

nde bulunur 
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RoYAL NEERLANoAıs - Dahiliye Mütehassısı 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 31-8 Doktor 
37de gelip suRGAs. VAR- C:ela,. 1 Yarkın 
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"MEROPE,, vapuru 5-9-37 
de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman
larına hareket edecektir. 

.. HERMES,, vapuru 20-9· 
37 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

,,GDYNIA,, motörü 2·9 da 
ROTTERDAM, HAMBURG 
DANZIG, GDYNIA, BALTIK 
ve DANMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

"VASALAND., motörü 17-
9 da ROTTE~OAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
NORVEÇ, BAL TIK ve DA· 
NMARK limanlarına hareket 
edecektir. 

.. BIRKALAND,, motörü 2-
10 da ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
DANMARK limanlarına ha· 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 10·9 
da M .\L TA ve MARSIL YA
ya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEW ANT,. motörü 8·9 da 

ANVERS, DANZIG ve GvY· 
NIA limanlarına hareket ede
~ektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
a~enta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Reea binası 

Tel. 2443 
ELl..ERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"MALVERNIAN,. vapuru 
10 Eylulden 17 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

'
1MARONIAN,, vapuru Ey

lulün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

11PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
11MARONIAN,, vapuru 16 

Eylulden 22 Eylule kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

0 MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylulde LIVERPOOL ve SW
ANSEAdan gelip yük çıka
racaktır. 

0 MARDINIAN,, vapuru 29 
Eylulden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE-W 
GASTELE HATTI 

.. JOHANNE,, vapuru Ey
lülün ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARAB1AN PRlNCE,, Bi
rinciteşrinin onbeşinde LEITH 
ve NEWGASTELE için yük 
alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
tiıiklilderden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

HAY/16'1Tft 
ÇiZER 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
.. MACEDONIA., vapuru 11 

Eylulde ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için ha· 
reket edecektir. 

•ANKARA,, vapuru 21 
EylCılde bekleniyor. 28 Ey
lüle kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHlP 
CORPORATION 

•EXPRESS,, vapuru 9 Ey· 
lulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

·EXMOUTH,. vapuru 22 
Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXIRIA" vapuru 28 Ey
lule doğru bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
THE EAPORT STEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
.. üCHORDA.. vapuru 10 

Eylulde PlREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 24 
Eylülde 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 
"BUCAREST. vapuru 15 

(Kapalı zarf usulü ile eksilt
me ilinı) 

Acıpayam : Y eşilyuva Şar
baylığı~ dan: 
1 - 70 hektar meskun 25 liradan 32 hektar gayri meskun 

15 liradan olmak üzere 102 hektardan ibaret olan 
kasabamızın planı kapalı zarf usulile eksiltmeğe ko· 
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 
olarak önceden 168 lira yatırmaları lazımdır. 
Bu huc;usta fazla malumat istiyen ve şartnamesinde 
yazılı hususatı görmek istiyenler Denizli bayındırlık 
dairesine müracaat ederler parasız olarak görebilirler. 
2490 sayılı kan mun hükümleri dahilinde yapılacak 
olan işbu eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin 
ihale tarihi olan 18-9-937 cumartesi günü saat 11 
den evvel Uray encamenine müracaatları ilan olu-
nu~ 14 16 16 17 3193 

Eylulde gelerek ayni gün KÖS GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
TENCE, SULINA, GALATZ SULINA, GALA TZ ve IB-
ve GAL TZ aktarması TUNA RAIL limanlarına yük ala-
limanlarına hareket edecektir. caktır. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 ARMEMENT DEPPE -
Eylulde bekleniyor. KÖS- ANVERS 
TENCE, SULINA, GALATZ •ESPAGNE. vapuru Bi-
ve GALA TZ aktarması TU- rinciteşrin iptidalarında bek-
NA limanları için yük ala· ]eniyor. ANVERS için yük 

kabul edecektir. 
caktır. 
STE ROY ALE HONGRO- DEN NORSKE MIDDEL-
ISE DANUBE MARITIME H~ V~~NJE 

.SZEGED., motörü 20 Ey· 11BAALBEK,, motö.ü 25 
lulde bekleniyor. BELGRAD, Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
NOVISAD, COMARNO, DUNKERK ve NORVEÇ li-
BUDAPEŞTE, BRATISLA VA manian için yük alacaktır. 
VIY ANA ve LINZ için yük 11BOSPHORUS,, motörü 
alacaktır. 24 Birinciteşrinde bekleniyor. 

]OHNSTON WARREN DIEPPE, DUNKERK ve NOR 
LINES LTD. VEÇ limanları için yük ala-

L 1 V E R P O O L caktır. 
.. AVIEMORE,, vapuru 26 Vapurlann isimleri, gelme 

Eyliılde bekleniyor. LIVER- tarihleri ve navlun tarifeleri 
POOL ve ANVERS limanla· hakkında bir taahhüde girifi· 
nndan yük çıkaracak ve BUR· lemez. 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokal)ı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Askeri Fabrikalar 
Müdürlüğünden: 

Umunı 

1800 kilo ferro Volfrom 
170 ., Ferrotitan 
l 00 ,, F erro Silisyum Alemin yum 

Tahmin edilen bedeli 15825 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satırı 
alma komisyonunca 2/ 11 /937 Salı günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi:ıyon· 
dan vrrilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kuruşu ha~İ 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilE"rinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 ndi 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona 
müracaatleri. 12 14 16 18 3134~ 
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Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Bir adet buhar lokomotifi 
Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan bir adet buhar idi' 

komotifi Askeri fabrikalar umum müdürlutü satın alma kO" 
misyonunca 3/11/937 çarşamba günü ıaat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruı mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat : olan 21oO 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müraaatlan. 14 16 18 20 3154 

rGöz Hekimi lise ve Orta okul 
Mitat Orel diploma dersleri 

Adres: Beyler Numan ıo- Kız Geceleri 
kağı No. 23 ve 

Kabul saatleri: Öğleden evet EKr~~1k.. L' . verilir 
·· l d u tur ıseııne müracaat saat 10-12 oğ e en sonra 

1 1 • 15,30 · 17 Tele. 3434 _ \.. 0 unması. 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 3139 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümeninİ11 
bu seneki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 eylOI 
937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de 
başlanacaktır. 

Bir çok saf kan ve yanm kan Arap ve lngiliz hayvani•· 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşulanndan ço~ 
heyecanlı olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükafatın' 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan kot11 

mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobiif 
ve diğer nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştir· 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de 
zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için koşu mahal· 
line akın etmelerini tavsiye ederiz. 9 11 14 16 18 ~ 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hll' 
susiye Müdürlüğünden: 3215 

Cinsi Dönümit Bedeli sabıkı Mevkii 
L. K. . 

·ı Tarla 4 3 00 Narlıdere eski mezarlık mevk1 

Tarla 15 5 00 Emrezde . 
ldarei Hususiyei Vilayete ait olup yukarıda yeri ve cirıfl 

yazılı emlak kiraya verilmek üzere temdiden açık artumaY~ 
çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hus&J5 

Muhasebe Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de '{ı· 
layet Daimt encümeninin toplandığı her pazartesi ve perşernb' 
günleri saat 10 dan 12 ye kadar Daimi encümene depozito 
makbuzlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 16 21 24 28 


