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Çin.Japon harbinin, ölüm saçan feci tezahüratı 

Japonlar, Nankin şehrini baştan 
başa bir harabeye çevirdiler 

,.--------------------------------· 

G. 
ltalya 

Frankoya yardım etmi
yeceğini~:Jbildirdi 

~ 

Mühim toplantı 
Balkan devletleri Genel Kurmay Baı

kanları Ankarada toplanacaklar 

/iqrıkin caddeleri, insan cesedlerile doludur. Halk, şaşkın bir halde 
ı.. kaçıyor. lngiliz matbuatı bu vahşete son verilmesini istiyor 

Q,,11ıt tıdra, 23 (Radyo) - Deyli 1 '" 

Paris, 23 (Radyo) - Ekaans niyöz İngiliz istihbarat bürosunun 
verdiği bir habere göre, Balkan antantını teokil eden Türkiye. Ro
manya, Yugoılavya ve Yunanistan devletleri Genel Kurmay B•ıkan• 
lan, Türkiye Genel Kurmay Bııokanı Mareşal Fevzi Çakmağın Bel· 
graddan dönüşünde Ankarada toplanacaklar ve Niyon kooferanıında 
Balkan antantına dahil devfoderin taahhüd eyledikleri 111keri husu· 
satı müzakere edeceklerdir. 

bere ~gazete iuio V•'roiği bir lıa- l 
tlıaı "go_rc, Alınııoy:ı , Çioc mıi h iın · 

e &ıt · ı ~ ıı ı gôuıl crmeğc baş l a mı~lır. 

g1ırc evyorktPn al ınan lınhcdrrı> 
' Aın • 

'-l'til,. Ctıka liman lar ı ıııla t i' liııı 
l.ı, ' bütün Am erika ilôh fub ri 

rı ç· 
'-ıG~· •ne i ıcdi ı'!İ kndnr .-ilii lı H~ 
'-ti •tıııııat uıabilecck leri ııı hildir· 

erdir 

tor\; loodra, 2J (Hadyo) - Nt·V· 
L· l'a, ıı . . . . . 
vır • ı ı gazete:ııııın n •·,. rı' t ıığ ı 

tQ11,~akalcdı-, japonyonın, Çirıclt:rı 
t'itıd, ltus)a ile harp etmek fik· 
lll:teı . ~lduğu kaydedilmekte ve 
~de~ 1011una kadar timali 
~... 

1
J•Poo o(lfuzu tamamen hli· 

Kan ve ateş içinde bulunan Nankin mabedleri 

() llt 
Sefir kendi vaziyetine ve bu avdet eylemit olduğunu ıöyle· takdirinde hareket ettirmek niye· 

lltıııı.., .. , mftlealuben Rus·japon 
oı..._:~aine baolanacağc ili ve 

.... ~dır. 

babda verilen mütenakıs haberlere miotir. tinde olduğunu ilave eylemittir. 
naklikelam ederek pazartesi günü Mumaileyh Luzon gambotuou Parie, 2.s (Fadyo) - Şıınghay· 

rekj 
~~el. il, 23 (Radyo) - Çin ku· 

ııefarethaneyi terlı:etmio ve dün ancak Nankinin harab olması dıtu alınan eon haberlere göre, 

~ltıg tıları aıaaında bir ihtilaf 
ı.ı.. l •e bcı yüzden, oimali Çinde 
'ttiı~'fti husule geldiği haber 

t e tedir. 

·r... 11-..aantann bu ihtilafından 
~ .. ~ eden askerler, bir haf ta· 
'ııılıııta baC.bheyi terk.ederek çapul· 

Ş... tlamıılardır. 
'-'>'• glıay, 23 [A.A.J - japon 

"ler· · 'tftt~ ının yapmıı oldukları 
ti~ Nankindeki Çinlilerin kuv· 

111~eliyeleriai kıramamıotır. 

~ il hn zamandan ziyade 
9
"-ete karar nrmio olduk· 

!ti biı~kamn Nankindeki ee· 
telefon muhaveresi e!na· 

-.İttir. lleyter muhabirine aöyle· 

re A.kdeniz 
,. 

0 rttrolü. 
,,. Faydaları .. 

'4_ı.'!0116a/, 23 ( Hasasi)-
oqıe11• Ql
111 

ız konferansında 
İlle Qll le.arar/ardan sonra 
le11 Ola,.alc limanımıza ge
~ ... ledi bin tonluk bir 
t#i,.lttıe "aparu, Rasgaga gö-
901 le iizere üçgüz /span
~"iıına hdmil bulun-

~ ~ 

Başvekilimiz G. lnönü. 
Ankaraya vasıl oldu ~ 

G. lnönü, hararetle karşılandı. Diğer 
Vekiller de dün akşam hareket ettiler 

Atatürk refakatlerinde Başvekilimiz ve lklısad Vekili 
olduğu halde Kurultay müzakerelerini takib edigorlar 

Ankara, 23 (A.A.) - Baovekil Ankara, 23 [Huıusi] - İktı· 
İıımet İoönü bu ıabah ıehrimize sad Vekili B. Celil Bayar, Sıhhat 
gelmioler ve istaayouda müııteoar· ve İçtimai Muavenet Vekili B. Re· 
lar ve vekaletler ileri gelenleri, fik Saydam ve Ziraat Vekili B. 
vali, emniyet direktörü ve diğer Şakirle birlikte bu akoam Ankara· 
bir çok zevat tarafından karoılan· ya hareket etmiı ve istasyonda 
mırlardır. teoyi edilmiştir. 

Parisi heyecana veren hadise 

iki Beyaz Rus Generali 
Pariste kayboldu 

·-·--erıerallerin akıbeti mechuldür. 
limat verildi. Fransız. zabıtası 

Hududlara 
faaliyette .. 

ta-

> e,ti 
S~ lt11e 8' 23 (Radyo] - Dün Be· 
0JıliQ k Generallerinden Miler ile 
4h •ybohnuı•ur. 

tti •tao Ce1i \' lQ yaptığı tahkikat, fU c er11>i1tir: 
"' 'll•raı 'U· ltıdeıı aııler, eabahleyin dai· 
il bit '1t'lhrken, yueri Oıuııki· 
t iti: ll>elttub vermio ve demi~ 

- a 
laer•h llgflıı Mat 12 de Alman . . 'rind 

l'iıi ~ . en Stroman adında 
t,.1 Ilı da' . 1.1a h ıreaıne çağrrmııtır. 
ııı •tı k' l 
. d••ett unae erle göriloeceğiz. 
1"-c11aı~ e: ben tOpbeleniyorum. 
11tııı i .. · y ' gelnıezıem, beni ara· 
ta .ın ıu ı.. b 
eraı Sk ,ıne .. tu u ar.kadaoım 
t1·11ı 0Plıne veriniz •kik . 

ı.ı, ~ d a, General Miler alı:· 
a •r d . . ' 

'aa ~reeıne dönmemiıtir. 
• 7Heri miralay 

-------------Osueki, Generahn bırakmıı olduğu 
mektubu, Beyaz Rus Generallerin· 
den Skopline götürüp vermittir. 

General Skoplin mektubu açıp 
okuyunca, Milerin, Alman Generali 
tarafından davet edildiğiuden ha· 
berdar olmadığım ve maawafih, 
lbım gelen araıtırmalnrda buluna· 
caııoı ıöylemio ve daireainden çı· 

kıp gitmiıtir. 

General Skoplin, dairesinden 
ayrıldıktan sonra o da bir daha 
dönmemiıtir. Bu hôdise Pariete 
umumi bir al4ka uyandırmııtır. 

Fransız zabıtaııı, Parisin her 
tarafında araıtırmalara baıladıgı 

gibi, Dahiliye Nezareti, biltün hu· 
dudlarda tertibat almıı, girip çı• 
kanlana dikkatle kontrol edilm• 

sini f!mreylemiı, kaybelan Beyaz 
Fuıı Generallerinin fototlannı ta• 
mim eylemiotir. 

Paris, 23 (A.A.) - Eski Rus 
muhriplerinio reisliğine General 
Kootiepuvo halef olmuo olan Ge· 
neral Alillerin dostları zabıtaya 

müracaat ederek dün akoamdan 
beri ikametgahından kayholmot 
olduğunu haber vermiolerdir. 

Paris, 23 [A.A.J - General 
~l&llerin gaybubetinden @onra diğer 
bir beyaz Rus generalinin, gener11l 
Bkoblineio de ortadan gaybubet 
etmiş olduğu zııbıtai adliyeye haber 
verilmiotir. 

Tabarriyata baolanmıı Ye bilUln 
budud noktalan ile vilayet zabıta• 
lanoa milteyakkı:ı davranmaları 

için talimat verilmitlir. 

japonlar, bugün i\'ankin ile Kan• 
tonu ~iddetli surette bombardıman 
etmişlerdir. 

japon tayyarelerinin attıktan 

bombalardan husule gelen zarar, 
akıllara hayret verecek derecede· 
dir. lfankin caddeleri, ceeedlerle 
doludur. Bertaraf, bir eolı:az haline 
gelmiıtir. 

Ôlillerin, binlere baliğ olduğu 
aöyleniyor. 

Kantonda da vaziyet fecidir. 
Mülte1,;ilerin eığıodıklan mahallede. 
atılan bombHlardan üç yüz kivi 
6lmüotılr. 

Cerelr. .Nankin •e gerekse Kan• 
ton, bugün iki,er defa bombardı· 
man t-dilmittir. 

Nankinden hicret eden bin· 
lerce halk, enkaz altından kurta· 
rabildi~i eşyayı alarak, ıaokın ve 
acınacak bir halde yollara dökül· 
müştür. 

- Sonu 4 üncü sahifede -
-------

Askere davet 
Herkes dikkatle 

okusun 
1 - Birinciteırin 937 asker 

alma zamanı yaklaımııtır. 
2 - Henüz muvazzaf hizmet· 

lerini yapmamış olanlardan timdi· 
lik bu celbde aıağıda yazılı SJDıf 
ve doğumlular eilAh altına alına· 
caktır. 

A -- Piyade 316 dahil 329 
dahil do~umlular. 

B - Süvari, topçu, istihlı:im, 
ıııldak, muhabere. otomobil, sıh· 
biye, muzıka, demiryol, hava, ııa· 
nayi, bahriye, tank ve zırhlı oto· 
mobil, 316 dahil 3;»1 dahil do
ğumlular. 

C - Deniz, gümrük, jandar· 
ma, orman. 316 dahil 332 dahil 
do~umlular. 

3 - Yabancı erlerin dahi 
askerlik muamelelerini oubelerin· 
den eorulmak üzere 4.10.937 den 
itibaren ıubeye gelmeleri lazımdır. 

4 - Bakaya kalanlar hakkın· 
da Türk ceza kauununda yaulı 
ceza ile cezalandırılmaıma mahal 
kalmamak üzere yukarıda ımıf ve 
doğumlardau henüz askerliğini 
yapmamıı olanların vaktinde oube· 
ye gelmeleri kendi menfaatleri ve 
iyililı..leri icabındandır. 

Şubede işleri olanlar 
l - Şahsi itleri için müracaat 

edeeek a&habı meealihin itleri Cu· 
marteııi günleri milııtesna olmak 
üzere her gün sabah saat sekizden 
on ikiye kadar bakılaraktır. 

2 - Öğleden ııonra resmi io
lerle çı.lıoılacağındandan ıabaf itler 
bakılmıyac11k.tır. Bunun için bey· 
hude müracaatte bulunulmaman 
il&ıı olunur. 

Konya vapuru 
lskenderuna gidiyo -·-Konsolosumuz da bu vapur la gidecek 

Halayda şapka giyenler tevkif edildi 
1-tanbul, 2J (Hu usi] - ltatAyda şapka giyen 1'ürklerio, ınaball 

zabıtaca tutulub tevkif edildikleri bildiriliyor. Bu hareket. umumi in 
f iali mucib olmu~tur. 

lstaobul, 23 jHuausi) - Konya vapuru ilk Türk. vapuru olarak b 
ayın 28 inci günü buradan İskenderuna hareket edecektir. 

Hatay konııolosumuz B. :Firuz da bu vapurda bulunacaktır. 

Uluslar Sosyetesi asamlesinde 

Filistinin taksimine 
lrlanda da muarı 

Irak delegesi, Yahudilerin, Filis 
tinle alakaları olmadığını söyled 

Cenevre, 23 
(Radyo) - Ulus· 
lar Sosyetesi asam 

blesi, bugün de 
Ağahanın riy Jseti 
altında toplanmış 
ve sosyetenin esas 
nizamname si n d e 
yapılması t e k 1 i f 
olunan tadilat hak· 
kmdaki projenin, 
şimdilik müzake· 
reden hariç kal· 
masını tasvib ey· 
lemiştir. 

Irak delegesi, Filiıtinin tak· 
simi hakkındaki projeden bah· 
sederelc şiddetli hücumlarda 
bulunmuş ve Y ı-hudilerin Fi· 
listinle hiç bir alakası olma
dığını söyledikten sonra, Arap
ların noktai nazar ve amaline 
aykırı herhanıi bir kararın 
Irak tarafından kabul edilmi· 
yeceğini söylemiştir. 

Irak delegesinin sözlerine, 
lrlanda delegesi iştirak eyle· 
miştir. Bunun üzerine, İngiltere 
delesi cevab vermiş, Filistin 
hakkında henüz esaslı bir karar 
olmadığını bir neticeye varm
cıya kadar İngiliz mandasının 
devam edeceğini söylemiş, 
ikinci bir tahkik heyetinin 
gönderilmesi için bazı tasav· 
vurat mevcut olduğunu ilave 
eylemiştir. 
~~~~-~---------

Hariciye Vekilimiz. 
B. Antonesko ile konuştu 

Cenevre, 23 (Radyo)-Tür· 
kiye Hariciye Vekili B. T ev
fik Rüştü Aras, bugün Ro· 
manya Hariciye Nazırı B. 
Antonesko ile uzun bir Müla
kat yapmış ve bazı konuş
malarda bulunmuştur. 

Siyasi mülakatlar 
Londra, 23 (Radyo)-lngil

tere Hariciye Nazırı B. Eden, 
bugün Portekiz ve Fransa se· 
firlerini kabul etmiş, uzun 
uzadıye müzakerelerde bulun
muıtur. 

Filistin müftüsü 

işaretler: -----• 
Şehid/erimizi 
selamlıyalım 

Belediyenin Halkapınar fab
rikası dibinde, lzmirin iatirdadı 
günü, büyük dava ugruna düıman 
kurşunlarına hedef olup ebediyete 
göçmüe fehidlerimizin bir abideli 
vardır. Onlar, atlarım Ak.deni• 
aahillerine ıürenlerin ilk aluncılan 
idi. Tam oraya kadar geldiler. Fa· 
kat o güzel ve ııcak muradın do
ğoounu kendi güzleri ile görem• 
diler. O abide, hakikatte yalnıs 
orada adlan yazılı olanlann değil. 
İetiklil milcadeleeinde ntan ut· 
runda ölen kahramanlann bir 
ııenbolüdür-

Dünyanın her yerinde, lialet• 
tayin bir ölü geçerken bile bir 
müddet tevakkuf edilir, ıapkalar 
çıkarılır ve iımi, cismi meçhul, 
lialeuayin ölüye karıı bir hdrmet 
göııterilir. Yaoıyanın borcu budur. 
Ş\"hide hürmet iııe, bu borcun en 
birincisi, en aailidir. Çünkil o, 
ne bir hastalıkla, ne vakti gelerek. 
ne hatau ile, ne de kaza ile 61· 
müştilr. O, vatan gibi en mukad· 
des bir mefhum uğruna asiz canım 
vermiıtir. Bu fikirlerimiade her
kesin iştiraki olacağından emini&. 
Halbuki baıımızı eğerek, sıkılarak 
ve utanarak itiraf edelim: hangimia 
ıehidler abidesi önünden geçerken 
duruyor ve ıapkamızı çılr.anyoruz? 

Tilrkün ıilkranı bu mu olma. 
lıydı? 

Hatıramızda aldanmıyoreak, İs· 
mir belediyeıi vak.tile buradan 
geçecek bfitiln otobfis ve otomo-

- Sonıı 4 ncii aalai/etle -



ANADOLU 

Büyük eser ,. 

Balık avından 
çıkan kavp 

...... lllE ... --
20 kişi ara•ı11Jat1 

İrfan Hazar 
~air Hııkiyi , ııaraç çıraklığından ve scfıılctıen kurtararak himayesine 

abu Karamaot Mehmed efendi; genç eair Ha)aliyi lıckiir odalarından 

.,.et.erek daireainde iı \"eren Jııtanbol kadı ı ı uretldin efendi; Ruhi BaA· 
dadiyı .eliııder;ı :tutan Şanı valisi O.tınan p•?•· aimnyı ılnirna kollıyan 
ve ycıkıielten Amca Hüseyin pa~a· Nedimi " edim,, yapan şebid Ali 
~ş:ı ve sonra Damnd İhrıthim paiJı biıCt" :Baki kadar, Naimn kadar, 
Ruhi B~dadi ve dim kadnr edebiyat tarılılcrinde ytr tılmı ıı nıuur.eıl 

şahsiyetlerdir. 

Balıkhanej 
harap vaziyette 

Sulama işleri 

Gediz nehri projesi 
biri 'kur,rınla 'Yd" 

ralandı 
Seferi hisar kaza11nıA Hete~e 

köyü dvarıuda merkez atoıdt 
denilen ~de bir Yak!.a ~· 
muştur. Zehirli otla bu f'' 
makta balık avlanan (20) ki· 
şiyi gören Urla gümrük ııııı· 

hafaza erlerinden Ada,.,ıı 
Rıza oğlu B. Hamdi ve U~ 
B. Hüseyin, müsaadesiz balı~ 
avhyanları menederek k.,.. 
kola götürmeğe tefebbüı tJ.· 
mitlerdir. Müsaadesiz b~ 
avlıyanlar, karakola ıitme..
isteyince kavga çıkmış, gülll' 
rük muhafaza amiri B. Hütf 
yin, silahını bir el yere at~ 
etmiştir. Çıkan mermi, bif 
taşa isabet ederek parçalaoııf 
ve bu taş parçalarmdan bir" 
Mustafa oğlu Bay Şevki~ 
sağ ayağına isabetle onu 'I' 
ralamıştır. Hadise tahkikatıı" 
Seferihisar adliyesince de\',_ 
ediliyor. 

Çnokfi bunlarsız onlar yaşıyamıyncnklnr; ve hep i ıle çorak yerlerde 
akıp gideceklerdi. O devirler itin "İntisalı,, ın lilzum ve zaruretini, ilye 
ve caiıenin hak ve şer'iyetini acı <la olsn bugün nıüsanıaha ile kabul 
e iyoruz. 

Bfiyfik egerler muhakkak ki huzurdan doğuyorlar. Mide derdinin ve 
şahsi endifeleriu boğaz boğaza geldiği zamanlarda tanı ıbir siikuuet ve 
ıııohakeme ile yau yumanın imkanı yoktur. Edebiyatın gerek keyfiyet, 
gerek kemiyette feyzilbereketi ; <levirlerin ve dolayısile keselerin feyzü· 
bereketile ölçOlmeııi ıııef!elesi kısmen doğrudur. 

~lulıarririo yüz bin liralık a<lnm olmasıoı i trıniyoru7 .. Lakin, boğa• 
7.ını düşünmesin, tam bir huzurla eaerioiu bıı~ıuda çalışsın diyoruz. Şai· 

re, romancıya, hikli)Cciye lıiç bir suretle bir doğramacıya. bir arabacıya, 
herhangi bir ameleye y aptığımıı muameleyi yapmıyoruz. ikincilerin fa. 
aliyetleri \C eserleri önünde bir saygı ile mütehassis olduğumuz halde 

birincilerinkini bir İ§, Lir emek, mukabilinde para verilecek bir meta te · 

liikki et111İ) oruz~ belki de, fantezidir onlar, ad ele me aisi gibi yorucu 
değillerdir:,, deyip geçiveriyoruz. 
Zamanımız mubarrirlerinin de intisab ettikleri kapılar \"ardır. Bunlardan 
birincisi gazetecilik, ikincisi muallimlik.tir. ıfunllim, dersinden , ıcnef fü. 
ııündco çaldığı saatlerde eserile uğraşır. Gazeleci de nadiren \'azifesi 
j~inde, ekseriyetle vazifesi dı§ında ve zaruri i tirabatinden çaldığı saat· 
terde eacriDin başına gelir. Bii)le sıkıntılı şartlar dahilinde, ık boğaz 

ediloıi~ dakikalar uneımia .. büyük eser., e elbette knnşulmnr.. Bir ar· 
l.:aılnşıuı söylüyordu: 

- Seki~ buçakta vıızifc 'bafJ. ÜAle) in lıir buçuk aat paydos. Ak· 

şam yediye bdar vazife devamı. Sonra yemek, uyku. Surnnm ne zamao 
okursun? e zaman yazarsın! .. urda hurda çıkan yazılanmız i e hepsi 
,işirme! Çala kalem gidiyoruz. Hakiki saıı'at ... 
,~........,_,.._~~~_........~ww 

Cemiye -,.;;:;;g;, teh- Vekalete gönderildi 
likeyi haber tJerdi .. C ll "'d -,,1 .. ı. - k llı 

Birincikordondaki balıkhane, e a go U RUTUtma ana arının 
son zamanda çok harap bir fı d k •/ı k 
vaziyete düşmüştür. Çürüyen etra ına uvar çe ı ece 
taban tahtalarından bir ·-----
kısmı kırılmış, yer yer büyük Nafıa Vekaleti su işleri teş- f Torbalıda Cellad gölünün 
delikler açılmıştır. Geçenlerde kilitına yeni şekil verilmiştir. kurutulması için yapılan lca-
taban kısmının 800 lira bedelle Sn işleri ikinci mıntaka müfet- nallar sayesinde gölün suları 
beton olarak inşası için açılan tişliğine Adana merkez olmak denize dökülmektedir. Açılan 
münakasaya talip çıkmadığın- üzere Bursa, Bergama, Mani· 
dan inşaat yapılamamıştır. Ba- sa, Aydm, Malatya, Samsun, 
hkçılar C'!miyeti reisliği, dün Van, Eskişehir, Kayseri ve 
vilayet ve belediyeye istidalar İzmir illeri alınmıştır. 

muhtelif kanallar arasında 
köyler için muvasalayı temin 

edebilmek maksadile kanalla-
rın Üzerlerine on beton köprü 

vererek balıkhanenin harap Manisa ve Menemen ovala· 
b ld b k inşa ettirilmiştir. 

vaziyetini i irmiş, azı aza- rını sulamak için Gediz nehri 
l k ıh ld Yalnız açılan kanalların bu-
arm vu uu me uz 0 uğunu sularından ne suretle istifade 
haber vererek inşaatm bir an lunduğu yerlerde ince toprak 

edileceği hakkında hazırJanan 
evel yapılmasını istemiştir. proje Nafıa Vekaletine gön- kma:":ı~! ~~pu!:~~::~d~;n;::~: 

Hazine için bir varidat kay- derilmiştir. Tasdik edilince 
nag~ ı olan balıkhanenin vakit · 1 k · · k lla 
geçl.rı·lmeden ı"nşası laAzımdır. kanalların açılmasına derhal mana oma ıçın ana rm 

kt K 11 1 etrafma, iki sıra duvar çeki· 
Balıkçılar cemiyeti reisliği, ta- başlanaca ır. ana ara, ne· 

h. 1 l 1 d kta lecektir. Bu duvarların in11a· ban tahtaları yüzünden günün ır su arı ova an su a ı n y 

birinde balıkhanenin çök ece· sonra civar köylere hiç bir za· sile kanalların etraftan kayan J 5 yaşındaki 
ğini ve müessif bir kaza vu· rar yapmasına mahal bırak· topraklarla dolmasının önüne 
kubulacağını alakadar makam- madan denize. dökülecektir. geçilmiş olacaktır. çocuk 
lara bildirmiştir. Ayrıca bu --===:-..==-=--:-:==~':="'"====----------

meseleye dair Dahiliye ve Senede 72,000,000 yumurta Babaaına kıZrtllf, 
Maliye Vekaletlerine de birer elen kaçmıf 
istida gönderilmiştir. Türkiyeden lngiltereye Tire kazaıınm ISt11cı&1 t1I 

Sevdikövde rt •h d•ı k hallesinde oturan Koyu,,-
.,, J yumu a 1 raç e 1 ece oğullanndan lSyqındaReJ 

bir vak'a bundan iki hafta evel b.a.' 

. ' . ... . ~ ::', . . Bir kadın kor. ,===-=-==e' v hudan bayıldı .. 
lngı.ltere, sükuneti kalmıvan r;n ile aralarında geçen bir rOfJf# 

'.T 'r' 1 kaşayı müteakıb evden çılid 

Pivasasından mal almıyacak gitmif, bir daha gelmemiP 
'.T Çocuğun nereye gittiti arJI. 

l 

İlk sigara 
ilk sigaranın kullanıldığı za· 

andanberi takriben 140 se-
ne geçmiştir. 

Sigarayı tesadüf eseri ola
rak ı 'ıısırlı bir asker bulmuş· 
tur. Bu Mısırlı nefer, Filistin 
deki Senjan Akr kasrındaki 
Fransızların maiyetinde bulu· 
nuyordu. Bu adam tütün müb
telası idi. Bir gün piposu kı
rılmış ve Mısırlı çarşıya gidin
ciye kadar geçecek vakitte 
de tütünsiiz kalmamak iste
miş ve kağıt ile tütün içip 
içcmiyeceğini t crübe etmiştir. 
Bu tecrübe muvaffakıyetle 
neticelenmiş ve sigara da icad 
edilmiştir. 

Bartinidir. Birinci hemşire Ro· 
mada bir otomobil altında 

ölmüştür. ikinci hemşire de ay.! 
ni günde ve saatte fakat FJo
ransada kalb sektesinden öl· 
müştür. Üçüncü hemşirede Mi
lanoda iki hemşiresinin feci 

ölümünü bildiren telgrafı alınca 
şiddeti teessürden ölmüştür. 

Macera yazmak kabiliyeti! 
Arz üzerindeki milletlerin 

hangisinin daha fazla macera 

yazmak kabiliyetine malik ol

duğU araştmlmıştır. Yapılan 

telkikatın neticesi, lngilizlerin 
lehinde olmuştur. ikincilik 
Amerikalılardadır. 

Bu haberin faydası var mı, 
yok mu?. Bilmiyoruz. Belki 

Seydiköyünde bir vak'a ol· 
muştur. Ali oğlu Mümin adın
da biri, Hasan oğlu Yusufun 
evine geceleyin taş atmışttr. 

O sırada Yusufun evinde yal· 
nız oturan zevcesi Bn. Nedi
me, atılan taşlardan korkarak 
bayılmıştır. Gece yarısına doğ
ru evine dönen Yusuf, karısmı 
baygın halde bulmuş ve ayılt· 
mağa çalışmışsa da muvaffak 
olamamıştır. Bn. Nedime, uzun 
uğraşmalardan sonra güçlükle 
ayılmışsa da ifade verememiş
tir. Tehlikeli vaziyette bulunan 
kadın, lzmir Memleket hasta· 
nesine getirilmiştir. 

Göcmen evleri 
' Bir kısım evler daha 

Londra ticaret konsiyeliği- kadarlara bildirmiştir. Yumur· .~ 
1 şılamamıştır. Zabıta; kendifl" 

mizden Ankara Türkofis reis- taların ngiltereye vannca sif 
•~- anyor. 

liğine ve oradan da şehrimiz- kıymetinin yüzde HltM:Dİ ~ 
deki alakadarlara bildirildiğine sabştan sonra da yüzde yit· 
göre, İngiltere ticaret evleri, misi ödenecektir. 
Türkiye yumurtalarını lngilte· lhracahn Eylulde başlaması 
reye idhal ederek satmağa ve Birinci, lkincitefrinde de
karar vermişlerdir. lngilizler, vam etmesi lizı~dır.. lngilte-
şimdiye kadar memleketlerinin re~e y~murta. fiat~en ~nel· 
yumurta ihtiyacını Çinden te· mılel pıyua faatl~nnden yazcle 

· ı. ·d·ı O d k. 4 aşağıdır. Ba fıat de fevb· 
mın etmede ı ı er. ra a ı l"d .. k _ı .... l ~•-
k l k b b·ı 1 .1. 1 a e mu emmıoı goru mıu>· 
argaşa ı se e ı e ngı ız er, t d. e 1r. 

Çin piyasasından yumurta sa- Memleketimize dotrudan 
tm almamağa karar vermiş- doğruya, mühim miktarda dö-
lerdir. viz getirecek olan f ngiltereye 

Senede lngiltereye her biri yumurta ihracına tüccarlanmı· 
360 yumurtalık 200,000 san· zın fevkalade ehemmiyet atfe· 
dık, yani 72,000,000 yumurta decekleri ümit olunuyor. Bu 
ithal edilmektedir. İngilizlerin sayede Türkiye yamurtalanna 

' Hava seferlet'I 
Bir ay aonra baph 

latanbuldan şehrimize . 
ve Cumaovasında inşa e . 
mekte olan modem hav• 
tasyonunda tetkikler ya 
Devlet Hava yolları u 
müdürü Bav S&bri, d&n . 
6 da Kuş adındaki tayyare 
lstanbula hareket etmiı ve 
saat sonra Y eıilköy ta 
meydanına inmiştir. 

lzmir, lstanbul ve ~n 
ırasmda yolcu tayyareleri 
~lemesine Cumhuriyet b• 
mından evel baılana~· 

Yıldırım ve körler 
Londra gÖ'~ hekimleri şa· 

yanı hayret bir hadısenin tet
kiki ile meşguldürler. Hadise 
şudur: 

merak eden olmuştur, diye 
yazdı ki 

1 ihale edildi 
yumurta ihtiyaçlarını Türkiye· da mühim ve yeni bir pazar 
den temin etmeğe karar ver· bulunmuş olacaktır. 

Türkije-Almanl' 
Kllring ve ticaret 

ant•trn•l•M 

Senelerdenberi ama bulu· 
nan bir adam, çok yakinine 
düşen bir yıldınm sayesinde 
görmek nimetine yeniden ka· 
vuşmuştur. 

Doktorlar da yıldırımla ama· 
ların gözüı~ün açılmasmı temin 
çaresini aramaktadırlar. 

Şifalar olsunl 

Avustralyada Çizland şeh
rinde bir lokantaya Graham 
adlı bir Avusturyalı girmiş ve 
diğer üç arkadaşilc beraber 
yomurta yemek miisabakası 
yapacatını söylemiştir. 

Dört arkadaş bir masa ba· 
şuıa geçmişler ve yumurtaları 
atışbrmağa başlamıŞlardu. 

Bu dört kişi az bir zaman 
içinde 233 yumurta yemiş1er· 
dir; yalnız Graham 63 taae 
yemiş ve müsabakayı kazan· 
mıştır. 

Oç hemfirenin mukad
deratl 

ltalyada üç hemşire ayni 
giindc ve feci surette ölmüş· 
tür. Bu hemşirelerin aile adı 

~~~~~--~~~~~ 

B. Rauf inan 
Manisa Maarif mUdUrU 

oldu 
lzmir Maarif müdür muavini 

B. Rauf inan, Maarif Veka-

letince Manisa Maarif müdür
lüğüne tayin edilmiştir. 

-

Torbalı kazasında göçmen
lerin vaziyetini tedkik eden 
Vilayet iskan müdürü Dr. B. 
Ziya Fuad şehrimize dönmüş
tür. Dün İskan müdürlüğünde 
toplanan mübayaa komisyonu, 
göçmenler için inşa edilecek 
bir kısım evlerin inşaatını da 
müteahhitlere ihale etmiştir. 

meleri, yumurta ticaretimiz Bal)lara hayvan 
için fevkalade mühimdir. in- aokulmıyacak 
giltere hükumeti, sükunet ha- Kuraklık sebebile bazı yer· 
linde olmıyan Çinden lngil- Ierde bağların yapraklarım 
tereye yumurta ithalini me- hayvanlara yidirmek ıiçin l>ağ-
netmiştir. lara hayvan bırakıldığı anla-

Türkofis reisliği, İngiltereye şılmıştır. Bu gibilerin şiddetle 
ithal edilen yumurta ambalaj· cezalandırılmaları kararlaŞtı· 
rının şekillerini, lzmirdeki ala· 

.....,,..~-===========-:::-

BEYAZ MELEK 
100 Sene evel çarlık Rusyasile Osmanlı - lngiliz ·Fransız orduları arasında cereyan eden KiRiM muha
rebesinde Üsküdar sırtlarındaki hastanede büyük bir şefkatle insani vazifesini ifa eden hasta bakıcı 

FLORANS ın hayatını, aşkını, fedakirlağmı gösterir hakiki bir vak'ai tarihiye 

Baş rolde: KAY FRANS/SE 

2- MARCiARITA 
Geçen sene Şahane Melodi filiminde yüksek kabiliyet ve liyakatını gördütünüz 

GRACE MOORE 
Tarafından temsil edilmiş musiki, aşk, gençlik filmi 

Paramount Jurnalda son hadisat ve Miki Artist 
~~~~~~~~~~ 

Seans saatleri: !1e~~a~e1!!0~~~~~a 3,!s ~e ~:~~da ı Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruştur 
Cumartesi ve Pazar gilnleri: 12,30 da Beyaz Melekle haşlar · Cumarteai Talebe .aeaoıı vardır fial JS kuruıtur 

Türkiye-Almanya klirinl 
ticaret anlaşmalarının Vek~J' 
Heyetine verilmiş oldup r. 
rimizdeki alü:adarlara 
malum•ttan anlaşılm1Jl'lr· ~ 
laşmanm tam metni, Veki 
Heyetinden tasdik edil 

çaldıktan sonra ıneşroluna~ 
V il d yet yollar• 

lzmir - Manisa Kısa 1 
Vilayetin mu1itelif kıll 

nnda mühim yolların i .. 
devamı edilmekteai'r. Di"1~ 
Ay.ablc ve Menemen • t.4 
diye yollarının İllfUb il&ıİ 
ay sonra bitecektir. 

Menemen • Murad~e 
İzmirle Manisayı en kati 
dan biribirine bathracakt'' 

T az illl'aea 
Çamaltı tuzlasından J• 

yaya tuı ihracma develll 11 
mektedir. Bu yıl içinde 1. 
ponyaya 65,000 ton tuz i 
edilmi,t:ir. 

Tagin 
Vilayet Nafıa müdiir 

on lira maaşlı katip1iJe 
imtihanda muvaffak o1-P. 
F etbiye Saııin tayin edil 



ANADOLU 

1 ,_ -,Jürkkuşu Di~arıbekir 

,
011 

~c ~ 1 ~A ~ ~t ____ u!4-P-~e~s_ine çıktı 
r~ ._ - - İnönü kampında yüksek Bröve alan ta. 
o- c-- h- • t ·ı L dir Bayana lebe, mekteplerine dönüyorlar .. um urıye çı er eon cep açık mektup.. Ankara, 23 (A.A.) - Al· Nafiz olduğu halde dün sa· 

~ h dığımız malumata göre, Türk· hah t&yyare ile buraya gel· ~ ' d b ı • ) d i Çok yakındao tanıdığım, kuşu komutam önyüzbaşı Zeki mişler ve kamP.ın son faali· 

! !.: esin e azı yer erı a 1 ar !:q~yl~~.~Y;ag~nd5ea~:~;~ğ~~~~; ~;,1·~~:r~ı~:~~:~tö::~~~: ~~1::!:~!ö·~::~~~::~~e~~: 
ki 25 Eyliil cumartesi günü Di· öğretmeni Bn. Sabiha Gökçen nı": Cqftılıhurı~vetçı· ı·spanva Başvekili B. Negrinin istifa ga~:~::%ic.bana bir mektup yarbekir istikametinde yeni de kendi tayyaresiyte tstan· 

palı • • ı 'J 'J y bir memleket turnesine çıka- bul dan gelerek büyük bir ıe· 
L1r1ı J • h kk J k ti. b. ivavet var - Sana, bir açık mektup caktır. vinç ve sevgi ile karşılanmıştır. 
r.hk eueceğl a lnaa UVVe I iT T " gönderdim -diyor- bak, ister Bu seyahate iştirak edecek lnönünde bugüne kadar 61 
P lk Valansiya, 23 (A.A.) - Dü~ . kendin kalemine ·dola, ister ekip Türkkuşunun başöğret- kişi C, 132 kişi de Brövpesi 
~- la 

18
11' saat 21 e doğru ası aynen yaz, istersen sizin şu meni Sabiha Gökçenin de ilti- almağa muvaffak olmuşlardır. 

' j.· t }')'&reler şehri bombardımana meşhur sepete at!.. hakile şu suretle teşekkül ede· 18 Temmuz akşamına kadar 
::: OŞ.bbiis etmişlerse de liükii· Mektubu dikkatle okudum. cektir: yapılan uçuşların say111 7138i 
İ ülll' ~et topçularının şiddetli ateşi Benim kalemimden çok müs- Naciye Toros, Yıldız Uç- aşmaktadır. Bugünlerde yel-
iift arşısında uzaklaşmış ve Sa· tağniydi. Ve binaenaleyh, bizim man, öğretmen Tevfik Aytan, ken uçuşuna müsaid rüzgarlar 

~~nteyi bombardımana git- 0 meşhur sepetle de hiçbir Muammer Oniz, Said Bayav, esmekte olduğundan C brö-atb~ lfıe de attığı sekiz bomba· alakasl olamazdı. Onu, bazı Hilmi Orba ve Musa Gürsel, vesi sayısının artması beklen· 
nıQ L ~ • d .. .. )'erlerini keserek kendi sütu· mektedı'r. ,.,., f ucşı denize üşmuştür. I başmakinist Ferid, makinist 

biıL illet zayiat yoktur. numa geçiriyorum. şte mektup: Enver ve Suad. Yüksek bröve alan atletler 

1·fi' ı.Y•lansiya, 23 (A.A.) - Milli O. R. G. Fifo giderken Ankara, Koo· mekteblerine dönmeye baıla· •Y111t1.ı B k 1 ... •11·11·.ı ... r, asilere el bumbasile mukabele ediyorlar Muhterem Bayanım; Ka S M 
1 

d 4 b· ....,.a a an ığmın resmı ın 1 
.. "" d ya, raman, ilifke, ersin, mış ar ır. 

:;, ır tebliğinde deniyor ki: H k d b 1 - d Umumi bir yer e evvela Tarsus, Adana, Osmaniye, -----------
vı' ti ~~gon cephesinde cumho- ere e e u unan e- Yörük Ali havasını, sonra da Fevzipa,a, Gaziantep, Birtcik, Fransa 

..,~çtler Gallucu ile Guarca • bir başka halk şarkısı ve oyu· Urfa, Oiyarıbekir yolunu takib l 
• 
ı 

ct"'ndaki bütün mıntakayı , mir madenı nunu alkışlayıp tekrar istedi- ederek Diyarıbekir; Kayseri talyadan 
Ilı e "çirmişlerdir. Sanpedra - ğim için, beni "zevki çok kaba, yolu ile Ankaraya döne· tarziye istedi .• 
ol~ltaatınna tahassun etmiş GümiJf ve kurşun madenlerinden de vesaire" diye tasvir etmişsiniz. cektir. lstanbul, 23 {Hususi) 
._rı 25 k' ·ı·L b. . k t ikimiz arasmdaki bu telakki Gı' dı' • getı· • mecmu mesafe F H . . N . R t ışı ı" ır ası uvve ihracat yapabilecefiz v y ransa arıcıye ezaretı, o· ta~.'- olmuştur. ve zevk farkını gazete sütun· 2000 kilomet.. Filo yolu üze· ma maslahatgüzarı vasıtasilc 

~.~ılbal cephesinde şark mm- lstanbul, 23 (Hususi) - Hereke civarmda bulunan demir larına nakletmekliğimdeki se- rindeki bütün ıehir ve kaaa- halyaya verdiği bir notada, 
:~aında asiler çok şiddetli madeninin, çok zengin olduğu ve senede, yanm milyon lira· bep, bilinmesi lazım birşeyin balarımıza bava kurumumuzun Tunus hadisesinden dolayı 
A'!'I lc!erine devam ediyorlar. lık demir istihsaline elverişli bulunduğu, yapılan fenni tetkik· çok açık olara" konuşulması şükran beyannamelerini ata- tarziye istemiştir. 
"'il trı La k lerden anlaşılmıştır. lizımgeldiğine olan kanaatim· caktır. l tı~ı n noroya arşı yap· _ı.:: - - ku d S h k 
1 lırı bir hücum ağır zayiat- Bundan başka, Bulgar dağınd..ü gumut ve rtun ma e- dendir. Ankara, 23 (A.A.) - Türk- ar Of U 
ata PGıkürtiilmüştür. ninden de kafi derecede ihracat yapılabileceti tabMkuk ey- Sen bilir miıin ki azizem Ba· kuşu motörlü tayyare kampı· Bu kadar olabilir! 

)' le. on cephesinde cumhuri· lemiştir. yan, meseli 0 bizim dağ rüz· nm 18 inci genci imtihanla· l 
~...: h- ·k stanbul, 23 (Hususi) -.... -.--.ıler birka,. tepeyi zaptet· K l Katil garları gibi eıen, ur 1 en ram muvaffakıyetle vererek 

... 1 v •• arımı• d ·b· O ta ÇemberJitaşta Vezir hanında lf trdir. ~ M havalarımız a, taıı m r 20 Eylul Çarşamba günü tu-c ı h L ld A- d · d·x.· ffl Ahmed adında bir sarbo,, enup cephesinde asilerin Askerlı·k ..1erslerı· dama ma ıdim O U l'Uf& an getır 151 mo 1 er var· rizm pilot brövelerini almııtır. 
Ço'- uı d o b la · · d b dün gece fevkalade ağır bir d ~ fİddetli topçu ateşi önün· İstanbul, 23 ( Hususi ) - ır. ava rın açın e, en Bu gençlerin isimleri şun· 
~ lııt.ıatımız çetin bir muba- görecekler Irak Erkim harbiyei umumiye senin gibi iptidai bir müzik !ardır: ~~~:ıı:rı da:;:~er ve t~;:~:d: 
>·~e4>~den sonra Torrehermo· Ankara, 23 {Hususi) - B~ reisi Bekir Sıdkı pacayı Mu- terennümü değil, insanların Naciye Toros, Yıldız Uç-
~ · · d · 'b b-t- " k h l ğ kab t le yendiği halde hissetmemiıtir. S feri çekilmişlerdir. rincıteşrın en ıh aren u un sulda öldüren nefer Mehmedin 8 raman 1 ını ar an, ısa man, Ahmed Gülşen, Nevruz 
lhrıalaınanga, 23 (Radyo) - okullarda kızlarımıza aakerlik muhakemesi sona ermiı ve boylu, çetin, rüzgar gibi Türk Ergök, Abdullah Karacaoğlu, Fransa 
i)~~~ile~, Asturya cephesinde deraieri okutulmağa bqlaoa- katil, idama mahkum olmuı- atlarını şaha kaldıran, bayrak· Ahmed Arıkan, Dur1un Çelik, J 
t· -.. ""* Moategalya ve Mon· calCtır. Kızlar, imtihanlarda samfı tur. larm, kılıçların, süngjilerin dal· Mazhar Duruman, Şinui Kav- Ceneurede spanyayı 
lta.1° tepelerini zabtetmiı- geçmek ve diploma almak Ru·· manevraları ga ve yalınlarını artıran bir lak, Abdullah Ertur, Abdullah, temsil edecek 
~dir için askerlik derslerinde mu· • kuvvet ve eırar 1ezerim •• O 
1 ' aı l ır ·ı f ı~ Elten, Tahir Yalçın, Korkut Cenevre, 23 ( Radyo ) -

"I 
bti•~ı . tayy•·eler, Rı'vade- vaffak olmak mecburiyetinde- ır.ııreıa il" oroşı o ga"ın- şarkılar çalınınca haıekete ge· Ô 
~ - ..1 ı~k d Bayulken, Niyazi zgönül, Uluslar Sosyetesi konseyinden ~-• · b b dirler. uan a " a ar. len şey, müzik zevki değil, d ·--....a İltihkimları om ar· N k 23 ( R d ) Musa Gürsel, İbrahim Altay, çıkan ispanyanın, Fransa Ha· ....... J J • • • • os ova, a yo - milli his ve heyecao}Jrdır. Sen, rı. etmişlerdir. f aaıre_11 ı:eısı Mareşal Voroşilof, Rus ordu- Necib Tulgar, Yılmaz Can. riciye Nazırı B. Delboa tara-

r'"-. 23 (Radyo) _ Cum- J 1• seslerin insan ruhunun atmos- I 
3 

A A) T- k 
1 1 

- l 
1 Teftiş için zmire ge ıgor sunun yapmıya başladığı mm· ferinde bir miras olarak kal· oönü, 2 ( . . - ur fından temsi o unacatı soy e· 

Jt N ıpanya Baıvekili İstanbul, 23 (Hususi) - iş takavi askeri manevraları idare dağını bile anlamıyormuteun. Hava Kurumu yarbaşkanı F e· niyor. 
ttıı.:_~in. buraya muvasalat dairesi reisi B. Enis Behiç, etmekte ve ordunun vaziyeti S k ridun Dirimtekin, beraberinde 8. Delboı, hafta sonuna 
d~r. 8. Negrin, buradan cumartesi günü lımire hare· ile yakından alakadar olmak· .

1 
ben i, iki orta mala tango Hava mü-'e~rı Albay Celil kadar burada kalacak ve muh-

~6~ca Valansiyaya gidecek ket edecek ve lımirdcki teş- tadır. ıbe irkaç fokstrottan başka Yakal, Maarif r;nüfteprı Ridvan telif diplomatlarla bazı meae· 
.. • ~ .. birı...,; toplıyaralc CcnaAI- irşey bilmezsin. Sen bu uka- l l h kk d -ı· ka l ... ~.-ı· "'" kilitı teftio edecektir.. Almanya -10 l"'J ğ t ğ d-'-·k .. d e er a ıo a mu a t aı ya-hal -~deri hakkında iza· u~ a 1 1 yap 1 ın u.ı a ıçm e, seslerini, barut ve duman ko- pacaktır. 

\ ~, Bulgar manevraları Hava manevraları bitti.. sana ben soraydım veyahut kusunu ruhuna sindirmiş, asil b~~ 'ti -o~· ~evinin istifa edeceği İstanbul, 23 (Radyo) - Bu Berlin, 23 (Radyo) - Bu· biri soraydı: Türk kızlarının şirini kavra· l ı a ya 
1

1 tnı"or. ayın 26 ıncı günü başlıyacak rada yapılan tecrübe manev· - Garp musikişinaslarından mış, esmer dağ akşamlarında B J 
' k' ı · h · unaan sonra 0 ene-'f. olan Bulgar manevralarına iki raları sona ermiştir. ım en tanırsın, angı pMça· kaval dinlemiş insanlar olursa e · 

lf_ tiinde 7 çocuk piyade ve bir süvari fırkası General Göe!ring, tayyare larını beğenirsin, ıan'at hak- bilmezsin o havalar ne füsun- ral Frankoya yar-
ı •• ;;oıı..,,na, 23 (A.A.) - As- iştirak edecektir. manevralarında, Alman tayya· kında ne düşünürsün, beyne!- kar olur, ne kuvvetli ve heye· Jım etmi vece/, 
bi..:..: t.t?aanc memurlanndan M 1. relerinin büyük bir muvaffakı· milel dedikimiz bu musiki na· canlı olur? .,, . 

· • .. ,nı B. USSO I· l d ? Roma, 23 (Radyo)- ltaly,a· ~"lnı " kansı, 1 Evlfilden 14 yetle kullanıldığını bildirmiştir. sa oğmuştur Hem acanım; sen radyoda 1 

~ e '" • • h t • nan Cenevre delegesi, Fraoftll ita 1tadar yedi çocuk do· nrnrn seya a ı Adlı.ye sarayı Deseydi, kuzum bayanım, dinlemiyor musun?. Sen ec· ı ~ Hariciye Nazırı B. von Del-r,._ ._ Ve nihayet dün de iki Ve bir Alman gaza- "· lnhı"sa,lar ''eka"'/.aü" korkma, aramızda kalacaktır, nebi dil bilmez ve yabancı ltaJ "~\lıt d il"~ r ~ • bosu ziyaret etmiş ve ya· trıiltir 8 aha dünyaya getir· tesinin yazdıklaM.. binası inşaatı afallayıp kalmıyacak mıydın? gazetelerde hiçbir şey bilmez nan, bundan sonra general 
L"-~ k\J çocuklardan ilk ikisi Berlin, 23 (Radyo) -

1 
Vol- Ankara, 23 (Hususi) _ in· Halbuki arada bir, kendi top- misin?.. Uzağa gitmeğe ne Frankoya yardım etmiyecetini 1 tadır. kişer Beobahter gazetesi, talya 1 ı · rağının, kendi yüreğinin, kendi hal'•t, şu lstanbul festivalleri hisarlar ve Adliye Veka et erı - bildirmiştir. 

~ADOLU Başbakanı B. Mussolininin Ber- için yapılacak olan yeni bioa· heyecanının terennümlerini is- ile hiç alakadar olmadın mı? İtalyan Hariciye Nazan 
lin seyahatinden bahisle uzun ların inşaıına yak.tndıl başla- tiyen bu zevki çok kaba genç Milli kıyafetler, parlak, ağır Kont Ciano da, ayni karan 

G.. .. • bir makale yazmış, bu seya- nacaktır. ve onun arkadaşları, o seni kumaşlar, kuşaklar, çizmeler, lngilterenin Roma maslahat· ~k siyasal gazete hatin, alelade bir dostluk ma· J t b [ lü/ b IYQZ afallat~ şeylere rahat rahat, mızrabla, yayla çalınan, du- güzarına bildirmiştir. 
~p 'Ye baoyazgam hiyetinden ileri geçmediğini s arı u - e ur e . bol bol cevap verirler .. Şu dalda üflenen çeşidli sazlar 

lJ~" dar Rüşdü ÖKTEM kaydeylemiıtir. Yolu Pazartesi açılıyor halde, bir •Yörük Ali. nin ve herşey, sana hiçbir fikir 
.... ~t ne,riyat Te yaa itimi Beratta grev İstanbul, 23 (Husosi) - Is- ~lınmasını iıtiyen ruhta, senin vermedi mi? .. 1~ ı. : Bamdi Na.a.t Çança.r tanbul · Lüleburgaz yolunun anlam d ğ il l b t 1 Bayr ... mlarıoda kendi milli t tq•llelıi: - Berut, 23 (A.A.) - Liman a ı ın ve e e e an ı· .. 

~.._. açılma töreni, önümüzdekı ~ b · ·1 k f 1 ·ı --'- klara ~ Ql? İkinci .Beyler ~ idaresile kunduracılar ve dört yamıyacaam azı seııntı er stzları, aya et ene MJAa 
... alk b .. b d Paı.arteıi aünü yapılacaktır. varsa b d k d --'-t' f l F s z logı'liz Yu-·~ c•rtıaı inaaı için e bin mensucat işçisi ücretlerini e , , u eme o e~ ır .,. ıyan şu ran ı , , 

l'"-f.._ : tsnıir - ANADOLU artırılmasını istiverek grev ilin Lontlratla ki, sen bundan da mahrum· nan, ltalyan, Macar, Alman 
: 

2
716 - Pot1a kataaa •os "' .1' i su milletleri hep kaba mıdırlar? ABONE ş 1 etmişlerdir. Beş milyon lira de11er n- ~ .. 

l1llıtı ı!oo, aka ~Ai~oo, 'ICı Devlet memurları da keza de bir kotlekslyon çahndı O havaların zorbalık ve şe· Bir daha kartılaşırsak, gene 
l~ --lıtı soo kuruotur. maaşlarının arttırılmasını isti· Londra, 23 (Radyo) - Eski kavetle değil, realite ve lıakiki çaldıracağım bayanım?. Hem 

:.,:enıleketler için ııenelik yorlar. paraları gösteren çok değerli heyecanlarla, şu yerli malı çaldıracak, hem de oynıyaca-
8 ._elin liract.. Grev hareketi bütün Suriye bir kelteksiyon çalınmıştır. Bu olan hislerle ülfeti vardır ba· pn. Meseli ıen, fY bizim 

c...__ et !-.le 5 knnatıar k il k · d · b ·ı oyun)arı da betenmezıin. Çün-:-.. "'- - ve Lübnanda ba,.göstermiştir. o e sıyonun eğen, eş mır yanım. 
~ it llfıeluılıu .2S kımıds; Buna sebeb Frangın düşmesi yon sterlindir. Hele bizim gibi, biraz da kü hep kaba ıeylerdir onlar!.. . 
..,, A~~!'f TBAA'Smt>A üzerine bayatın pahahlaşmış l:..ondra zabıtası, hırsıılan toprak kokusunu, yayla rüz- Sana acıyorum bayamm, 
................. i-iiii""";:·•:e:ı~•:. •••• I olmasıdır. takip etmektedir. garını, kaynak ve atların nal acıyorum sana... M. A. 
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ANADOLU 

Çin • Japon harbinin ölüm s~an feci tezahüratı 

Japon a ya el 
tan başa 

• r, 
a 

a 
eye -------·---- ---------

Nankin caddeleri insan cesedlerile doludur. Halk, şaşkın bir halde 
kaçıyor. lngiliz matbuatı bu vahşete son verilmesini istiyor 

--.--
- Başı 1 inci salıif ede -

Pekin, 23 (A.A.) - Pao· 
tingfunun zaptı için çok şid
detli bir meydan muharebesi 
yapılmaktadır. Japonlar Çin 
kuvvetlerinin sol cenahına 
karşı yapmış oldukları muvaf
fakıyetli çevirme haıeketine 
tayyare filolarınm ve ağır top· 
çunun yardımile devam ederek 
Çin mevzilerini bütün cephe 
boyunca Masenk ile Tiyençin· 
Pukof demiryolu arasında çok 
~iddetli bir tazyik altındA bu
lunduruyorlar. 

Haftalardenberi devam eden 
muharebelerden yorgun düşen 
Çin kuvvetleri bütün bu yor
gun! ıklarına rağmen Japon· 
larm bu müthiş taarruz\ln& 
göğüs germektedir. 

Ayrıca Nankinden gelen 
taze üç Çin fırkası ihtiyatta 
bulunmaktadır. 

Çin tayyare topları Paoting
fuda ıki Japon tayyaresini dü · 
şürmüşlerdir. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ha· 
riciye Nezareti Tokyo hüku· 
metine bir nota vererek Ame· 
rika tebaasile sivil ahalinin 
tehlikeye maruz bırakılmasını 
tas"'ib etmemekte olduğunu 
bildirecek ve Nankinde teba· 
anın oradan çıkanlmasına da 
kail olmadığım beyan ede· 
cektir. 

Vaşington hükumeti Japon· 
yanın hareketinden dolayı ken· 

di hukuku ile tebaasının huku· 
ku haleldar olduğu takdirde 
bu hukuku aramak hakkını 
muhafaza etmektedir. 

Vaşington hükumeti, Nanki
nin yeniden bombardıman 
e<Flmesinin önüne geçilmesini 
ümıt etmektedir. 

Lcndra, 23 (Radyo)- lngi· 
liz matbuatı, Nankin ve Kan
ton şehirlerinin bombardıma· 

nından bahsle Japonyanın ha· 
reketini şiddetle takbih et· 
mckte, bu hareketlerin, insa· 
niyet mefhumile kabili telif 
olmadığım, bu derece cani· 
yane hareketler görülmediğini 
kaydeylemektedir. 

Taymis gazetesi, tayyarele· 
rin attıkları bombalardan par
çalanmış Çin çocuklarından 
birinin cesed halindeki fotog
rafını neşrctmekte ve hükii· 
metin, bu vahşete son veril· 

mesı ıçın Uluslar Sosyetesi 
nezdinde ciddi teşebbüsata 

girişilmesini istemektedir. 
Şanghay, 23 (Radyo) - Ja

pon ordusu, şimali Çindc üç 
koldan Paotingko istihkamla
rını topa tutmuştur. 

Şanghay, 23 ( Radyo ) -
Mareşal Çan·Kay-Şek, ailesi 
efradile birlikte bir tayyareye 
binmiş ve Nankinden Şang· 
haya gitmiştir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - 21 
Eylul sabahı Japon tayyare· 
leri, Cantona taarruz etmişler· 
dir. 19 Çin tayyaresiyle şid· 
detti bir muharebe olmuş ve 
1 1 Çin tayyaresi düşürülmüş
tür. Bu muharebe bir saatten 
fazla sürmüştür. Ayni gün sa
at 14 de Japon donanmasının 
diğer tayyare filoları, Cantonu 
ikinci defa olarak bombardı

man etmişler ve bu suretle 
sabahleyin yapılmış olan bom· 
bardıman tesiratını ikmal ey· 
!emişlerdir. Bu iki taarruz, 
Çinlileri mühim zayiata uğrat

mış ve Cantsnda panik hasıl 
o imiştir. 

Şimali Çinde Tiyençin Tsi· 
Man demiryolu üzerindeki Çin 
kıtaatını takib etmekte olan 
Japon ordusu Tiyençine 100 
kilometre mesafede bulunan 
Tsaig · Hsiene vasıl olmuştur. 

Çinliler 1935 senesindenberi 
burada birçok müdafaa ter· 
ribatı vücude getirmişlerdir. 

Tsang - Hsien'in zaptı kuv· 
vei karioeye gelmiştir. 

Şanghay, 22 (A.A.) - Ja· 
ponlar Kuomingtangın umumi 
karargahım ve Nankindeki as· 
keri hava komisyonu ile Çin 
harb gemilerini bombardıman 
etmiş olduklarını bildirmek· 
tedir. 

Şanghay, 22 (A.A.) - Ja· 
pon makamatı namına söz 
söylemiye salahiyettar bir zat 
Nankine karşı müteaddid ta· 
arruzlar yapılacağını ve ami· 
lal Hasegavanın ihtarının har· 
bin bütün devamı müddetince 
muteber olacağını beyan et· 
miştir. 

Nankin, 22 (A.A.) - Ja· 
pon tayyareleri bombardıma
nının ika etmiş olduğu hasar 
miktarı henüz malum değildir. 
Ancak nüfusca zayiatı pek az 

olduğu söylenmektedir. Çüakü 
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derin bir hayret içinde bakı
yorlardı. 

Boris ciddi fakat hareketsiz 
bir halde duruyordu. 

Lidya: 
- Ne şayanı hayret yer .. 

Hakiki bir cenneti 
Dedi. 
Boriı: 
- Bura11 benim meıkenim· 

diri. 
Dedi. 
Profesör Roz da: 
- Harika, harika!. 
Dedi. 
- Maamafih vücude geti· 

rilme i çok basit bir şeydir. 

- Fakat, görünüş itibarile 
de harikuladedir. 

- Hayır, hayır! Bunlar 
sade göze görünen ve haki
katte mevcud olmıyan şey· 
lerdir. Bu da benim en bü· 
yük sırrımdır. 

- Görüyorum, Boris, gÖ· 
rüyorum. Bütön muvaffakıyet· 
lerin zahiridir. 

Lidya bunları söylerken sa· 
bık kocasının yüzüne dikkatle 
baktı. Boris çok ııakin bir 
tavırla: 

- Belki, Lidya, dedi. Fa
kat hayatta herşeyin sahte ve 
esassız olduğunu unutma .. 

halk tayyarelere karşı vücude 
getirilmiş olan melcelere sı

ğınmış bulunuyorlardı. 

Tokyo. 22 (A.A.) - Nan· 
kinin bombardımanının İngiliz 
ve Amerikan sefirleri tarafın

dan protesto edilmesinden 
bahseden Hariciye Nezareti 
namına söz söylemeğe selahi· 
yettar bir zat Amerika ve İn· 
giliz sefirlerine Japon hüku
meti siyasetinin asla değişme· 
miş olduğunu yani Japonların 
gayri muhariplere taarruz et· 
mekte olduklarının ve üçüncü 
devletler tebaasının haklarına 

dokunmak niyetinde olmadık
larını bildirilmiş olduğunu be· 
yan eylemiştir. 

• \miral Hasegavanın Nan
kinden çekılmek için yapmış 
olduğu ihtar bu tebaanın men
faatleri ve emniyetleri namına 
idi. 

Şanghay, 22 (A.A.) - Sent
ral Nevs Ajansı, 50 Japon 
tayyan•sinin bu sabah Nan· 
kine karşı yapılan taarruza 
iştirak etmiş olduğunu bildir
mektedir. Tayyarelerin pilot· 
!arından yalnız bir tanesi tay· 
yare defi bataryalarının bara
jını seçebilmiştir. 

Tayyareler on kadar bomba 
atmışlardır. Bu bombalar yan· 
gınlar çıkmasına sebebiyet ver
miştir. 

Paris, 22 (A.A.) - Fransa 
hükumeti, Tokyodaki sefirine 
Nankininin bombardıman edil· 
mesinin tevlid etmesi muhte· 
mel netayiç hakkında İngilte~ ...................... 
Şehidlerimizi 
selamlıyalım. 
- Başı 1 inci sahifede -
billerin birkaç eaoiye için olsun 
abide önünde durmasını TC yolcu· 
ların abideyi eelamlamalannı em· 
retmi~t. Muvakkaten tatbik edilen 
ba usul, bilahare unutuldn. gıtti. 
Biz, vazifemizi tekrar haurlatıyoruz. 

Şehidler abideei öoüııde da· 
rulmab, orada yatan büyük varlığa 
selam verilwelidır. Belediyeden 
bekliyoruz bunu! 

Karaya oturan 
ltalyan vapuru .. 

Onkon, 23 (Radyo) - Bir· 
kaç gün evel kopan bir ka· 
sırga neticesinde karaya oturan 
Konteverde adlı İtalyan va
puru denize çekilmiştir. 

• 
Bizi ihata eden bu kadar 
mevcudat ve eşyanın hakikati 
hakkında henüz ne biliyoruz 
ki? Niçin düşüyoruz, neden 
doğuyor ve niçin ölüyoruz? 
Dimağ nedir? Mide ve da-
marlar nedir? Bir an evel va
zife görürken, bir an sonra hiç 
birşeye yaramamaları neden 
doğuyor? Profesör Roz, ne 
demek istediğimi tabii anla· 
maktadır. 

Prof csör Roz: 
- Tabii çok iyi anhyo· 

ruml 
Diye Boriıi tasdik etti. Ha

kikat eğer cidden mevcud ise 
bizim elimizden daima kaç• 
maktadır. Tıpkı dalyandaki 
sular gibi.. 

Lidya tabii bir gülümseme 
ile: 

- Maamafih, balıklar eli· 

renin yapmış olduğu teşebbü
se muadil teşebbüste bulun· 
ması için talimat vermiştir. 

Şanghay, 23 (A.A.) - Sent
rnl Nevs Çin Ajansı, japon
larııı Nankine karşı yapmış 

oldukları hava taarruzu esna· 
sında 70 ev tahrip dmiş ol· 
duklarını bildirmektedir. 

Komisngtang merkl!z bina· 
sının bir cenahı harab olmuştur. 

Van Zeland 
İstifadan vazgeçirile

cek mi? 

- ---
Bag Van Zeland 

Brüksel, 23 (Radyo) - Bel· 
çika baıbakanı B. Van Ze· 
landın İstifa edeceği hakkın
daki şayialar üzerine, bugün 
Nazırların birkaçı, siyasal te· 
şekküller liderleri ve bazı as· 

keri rical, başvekili ziyaret 
etmişler, istifa etmemesini 
kendisinden rica eylemişlerdir. 

Ras tahtelbahir/eri 
Akdeniz korsanhğına iş-

tirak etmemişlerdir .• 
Paris, 23 (A.A.) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 

Sovyet Susya sefareti tebliğ 
ediyor: 

Bazı Fransız gazeteleri Sov· 
yet denizaltılarının Akdeniz· 
deki korsanlık hareketlerine 
iştiı ak etmiş olduklarına dair 

bir haber neşretmiş oldukla· 
rından Fransadaki Sovyet se· 
fareli matbuat bürosu tarif ve 
tavsif etmek istemediği l.u 
haberlerin asıl ve esassız ol
duğunu beyanla kat'i surette 
tekzibe mezundur. 

iff?M 5 

mizde kalıyor ya .. 
- Fevkalvaki birşey, bir 

hakikat vardır. Bu meveudi· 
yeti biz hissediyoruz. 

Kendiliğinden bir sükut ha
sıl oldu. 

Lidya ileriye yürüdü, kırmı
zı mermerden yapılmış iki 
basamak merdivenden indi ve 
çiçekler arasında gezinmeye 
başladı. 

iki erkek te Lidyayı sükut 
içinde takib ettiler. 

Boris biraz sonra: 
- Yorgun olduğunuzu ıa· 

nıyoruml 

Dedi. Lidya: 
- Ben hiç yorulmuş de

ğilimi. 

Diye cevab verdi. Görüş· 
meye devam etmeği tercih 
etti. 

Fakat Roz: 

Yugoslavya 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Belgrad, 23 (Radyo) - Ec· 

nebi Erkanıharbler, manevra
lan Kuçer mevkiinden takib 
etmişlerdir. Harbiye ve Bah· 
riye Nazırı, burada ecnebi 
Erkanıbarblere izahat vermiş, 
kendilerile görüşmüştür. Er· 
lcanıharbler, manevralardan 
sonra Keplice kaplıcasına gel· 
mişlerdir. Orada istirahat ede· 
ceklerdir. 

Bugün Yugoslavya kralı S. 
M. ikinci Piyer namına ecnebi 
erkanı harblere nişanlar veril· 
miştir. Yugoslavya tacı nişa
nının büyük kordonu, en büyük 
nişan olarak Türkiye büyük 
erkanı harbiye reisi Mareşal 
Fevzi Çakmağa verilmiştir. 

Albay Şefik ile diğer al
baylara dördüncü rütbeden 
beyaz kartal nişanı, yarbay 
Ihsan ve Cevdet ile diğer 
yarbaylara da dördüncü rüt· 
beden Sentode nişanı veril· 
mıştir. 

Belgrad, 23 (Radyo) - Ro· 
manya Erkanıbarbiyei umumiye 
reisinin riyasetindeki askeri 
heyet, bugün buraya gelmiş 
ve doğruca manevraların ce
reyan edeceği sahaya azimet 
etmiştir. 

Yugoslavya ordusunun ya· 
pacacağı manevralar, bu ayın 
26 sında bitmiş olacaktır. 

/tal ya 
Tanusta Fransız inzibatını 

ihlal etti 
Paris, 23 (A.A.) - Tunus 

hadiseleri hakkındaki tahkikat 
devam etmektedir. ltalyanlarm 
Fransız himayesi altında olan 
Tunusta kavanin ve nizamata 
muhalif hareketlerde bulunmuş 
ve inzibatı ihlal etmiş olduk
ları itiraz kabul etmez gibi 
görünmektedir. Bu sebepten 
dolayı Fransa ltalyadan tar· 
ziye ve mücrimlerin tecziyesini 
istiyebilecektir. 

İtalya amirali Tunusu ter
ketmeden evci teessürlerini 
bildirmiştir. ihtimal Roma 
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kadınlar arasında 
lkiçeşmelikte Medine yoku· 

şunda Muhlis kansı 40 y~fiı· 
da Bn. Nefise, anahtar m0$· 
lesinden Ziya karısı Bn. Me· 
ziyeti nalınla yaralamıştır. 

Sarlıoşluk 
Karataşta kız lisesi önünde 

sarhoş olarak iÜrültü yap'rı 
Kahraman oğlu kumusyoncıı 
Taayoçlar tutulmuştur. 

Sarhoş etmiş 
F evzipa~a bulvannda Bet 

şehirli sucu l'ahir oğlu Halil, 
F et biyeli on sekiz yaşınd• 
Mehmede şarap içirerek f aıl• 
sarhoş olmasına sebebiyet ver· 
diğinden tutulmuştur. 

Çakı ile yaralamış 
Kemerde Sürmeli sokaktı 

umumi kadınlardan Sabahati 
çakı ile yaralıyan Besalet, ıa· 
bıtaca tutulmuştur. 

Endişeler zail oldtJ 
Londra, 23 (A.A.) - Lort· 

dra matbuatı Fransa Hariciye 
Nazırı Bay Delbosun dün Ce· 
nevrede italyan elçisi ScopP' 
ile yaptığı iki mülakata büyü~ 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Umumiyetle zannedildiğİPe 
göre, ltalyan elçisi F rarıs• 
Hariciye Nazırına teminat "r: 
rerek ispanyaya yeni ltalysıı 
gönüllüleri gönderileceği hB' 
berlerinin F ransada uyandır' 
dığı endişeleri izale etmiştir. 
· Paris, 23 (Radyo) - Frans' 
Dış Bakanı B. Delbos ile ltıl· 
ya delegesi B. Y ovasko ar'' 
sındaki müzakerelere ehemıni· 
yet verilmektedir. 

iki diplomat, Balear adaları 
meselesi ile Habeşistan işirıİ 
tedkik etmişler ve hükumet' 
lerini derhal haberdar eyle' 
mişlerdir. 

Prağda bir ictimtı 
Prag, 23 (Radyo) - M•' 

zarikin cenaze merasiminde 
bulunmak üzere buraya gel· 
mış olan Romanya Ba~bakıfl1 

B. Tataresko ile Yugosla~" 
Baş ve Dış Bakanı B. Sto)"8' 

dinoviç, bugün Çekoslovakr' 
Başbalcanı B. Milin Hodı' 
ile uzun bir içtima yaprJJ•f 
!ardır. 

B. Stoyadinoviç ve B. TatS' 
resko akşam üzeri memleket 
lerine dönmü!!:dir. __./ 

Fransanın talebine cevab ~e( 
meden evci amiralin raporu~' 
bekliyecektir. 1 

Fransız memurları bu meSe 
lenin Pazartesi günü Niyond' 

•·t' cereyan edecek olan müzar-
reler üzerinde hiçbir tesir jJ 
etmiyeceğini beyan etmekte' 
dirler. 

- Bana müsaade ederseniz Yerli delikanlı birden bit' 
ben istirahat edeceğim. durdu, ve: . 

Dedi. Boris: - Bay profesör, sizin dl" 
- Muhterem profesör ar· reniz burasıdır. 

zularını tatbikte tamamile ser· Dedi. 
besttir. Profesör, hakikatte bir i~ 

Dedi ve beyaz ipek gömlek adım yürüdüğünü biliyor~ıl' 
giymiş yerli bir delikanlı gö- Kendi kendine: 
ründü, Boris bu gence: - Burada ne duvar 

- Bay profesörü hususi ne de kapı pençerel .. 
odasına götürf Diye söylendi. 

Emrini verdi. Zaten yerli delikanlı dı:dJ v 
Profesör Roz, Lidya ve Borisi - Bay profesör bur' I' t 
selamladıktan sonra yerli de· duvar ve kapı, mevcud olO' 
likanlıyı takib etti. dıA"mı arzederim. ~ 

Profesörün ruhunda büyük Dedi ve bir iki adım I' ' 
bir sıkıntı vardı. Bu cenneti çekildi, gözden kayboldu· ol t 

andıran yerde, çok ııkıhyor· • Yalnız kalan profesör ~·~· 
du. Maamafih bunu tabii iÖ• etrafım tetkik etti, ke~d!'Je 
rüyordu. Çünkü ba,ka bir den az uzak kısmın ıiı ıçıı>t:ıi' • 
alemden yeni bir aleme inti· gibi göründüğünü anladı, 
kal etmişti. - Sona var _.. 



ANADOLU 

Nevyorkta emsalsiz bir cinayet 

1 aba bağırıyor: Kalkın ço 
cuklar, cadı geldi! 

~~~--------~~~ 
e kızlarını namus düşmanı cadıdan kurtarmak 
A endişesile, her üçünü de boğarak öldürüyor 
ktllı•rikada cinayetler hem 

Ut h d 
rde ' ~~ c başka yer-
ted gonilmiyecek şekiller 

eri 
A.lkapan ve 
D halefleri gibi 

. l\Utv 1 
la e t tarafından numa· 
•ıı ıı~ış " halk düşmanların
h.: ahsetmiyoruz, münferid, 

;al • 
ec, .. cınayetlerind f"n bahse
N ııı: 

evyorkta bu ayın birinci 

11,. •nda tüyler ürpertici bir 
•Yet k e kt vu ubulmuştur: Hem 
de tınerli bir cinayeti Brok

rnaruf bir elbise ve mo-
or:•t~sının sahibi Nefti 

.... ~fski adla bir adam en 
lıııı 6 yaşında bulunan üç 

boğazlamıştır. 

fttil baba, hadiseden son

ı::lis tara/ından götü
~ ~11 yüzünü saklıyor 

·!la 
11 Çok feci, bu katmerli 

lld~k~İn sebebi nedir? 6 ya-
tıl 1 masum kızcağızın bo· 
N anmasına ne saik olmuştur? 
" e"Yorkta hala dedikodusu 
•rn cd b - - l'' · ttin ta . e .. n u uç uz u cına· 

Neft· faılatını verelim: 
•ııı 1 Hordoçefski, son za· 
~le~da Nevyorkun muhtelif 
11 ,,1~de şubeler açmış, fakat, 
•ıtı eler muvaffak olama-
<>t;· Su ademi muvaffakiyet, 

t c~fskinin asabında derin 
rıoı ıın tesirler yapmıştır. 

tdiklr, çekler tediye edile
e 'tt.Çt bu adamın asabiyeti 
efti ~1f~ır. Nihayet vaziyet 

laıtır •ı>ıs tehdidi ile karşı
Nc~~ftır. 

hePist lı liordoı.;ciski, iflastan, 
letten ek, rezaletten ve sefa· 
lebebı 0 rkan bir adamdır. Bu 
~llllı e gecelerce uykusuz 
l llır s· . 1 • . 
"<>zuıd · mır ermın ıyıce 
~k k Uğu bir zamanda, bü
"" •zı Ev K ı· .. "<111 <>ld a as ın ıçın ayır-

llı'tbu .uğu cihaz parasını sarf 
"ıreu tıyetinde kalmıştır. Bu 
~il içt alacaklıların ağzını bir 

1Zın,: kapatmış olan Nefti, 
dotay

1 
cihazına el attığından 

llıuttur da çok müteessir ol
t,.,. 

~llılı 'b~ok güzel, mevzun en· 
it•fınd~r k~zdır; bunun için 
ota,rn bırçok delikanlılar 

e"lenrn a~tadır. Evanın cihazsız 
tı caı de .. k- d" Qu mum un ur. 

~e ._;~tada, Broklin muhitin-
'it •at b' d - . 2cn ır a am turemış 
tn 10 ç kızları ırzına geçtik· 

nra k 1 Zabıt at e başlamıştır. 
tıi \' 8 ve halk bu meçhul 

'dın1 ev ırı düşmanına "cadın 
•t. erın· t' z tı b ış ır. abıtanın gay· 
daıı, u kıneçhul cadıyı mey· 
dt u~1 aramamış ve Broklin· 
'4itıtıetuını bir tedhiş hüküm 

c baılamıştır. Bu cadı-

Katilin büyük kızı ile küçük kızı 
nın harekatı ve vahşeti, üç dan fırlamışlardır. Fakat ba-
kız babası olan ve asabı da balarını elinde büyük bir bı-
kafi derecede bozulmuş bu- çak olduğu halde ve bir deli 
lunan yarı müflis Neftinin di· halinde bulmuşlardır. 
mağında derin bir tesir husule Kızlar, babalarının bu ha-
getirmiştir. Artık iflas ve ha- linden hakikaten cadının gel-
pis tehlikelerini unutmuş: diğine hükmetmişlerdir. Fakat 

- Kızlarımı; şu cadının Nefti evvela büyük kızı Kva-
tesallutundan nasıl kurtara- nın üzerine atılmış ve zavallı 
cağım? kızı boğazlamıştır. ikinci ham-

Endişesine düşmüştür. lede ikinci kızını ve nihayet 
Bu endişe ile Nefti kızlarını 6 yaşındaki küçük kızını da 

evden dışarı çıkarmamağa ka- boğazlamıştır. 
rar vermiş ve bu kararını da Facia zabıtaya aksetmiş ve 
tatbik etmiştir. katil, deli baba elindeki bı-

Asabi buhranı büsbütün ar- çakla tevkif edilmiştir. 

tan Nefti bir gece kızlarını: Zabıtaya: 
- Kalkınız, çabuk kalkınız.. - Cadının eline bırakmak-

Cadı geliyor! tansa, kızlarımı boğazladım. 
Feryadile uyandırmıştır. Bu suretle onları kurtardım! 
Kızlar hemen karyolaların· · Demiştir. 

Dün Karantinada bir otobüs kazası oldu 
~~~~-------~~-

Altı yaşındaki Mustafa 
kaza neticesinde öldü --------yavrucuğun kafatasının kırılmasına se. 

bebiyet veren şoför tevkif edildi 
Dün Karantinada asker has· 

tanesi önünde feci bir otobüs 
kazası olmuş, beş, altı yaş· 
lannda Mustafa adında bir 
çocuk; bir otobüsün altındı 
kalarak feci şekilde ölmüştür. 
Kaza hakkında aldığımız taf· 
silatı aşağıya yazıyoruz: 

Mehmed oğlu 6 yaşında 
Mustafa, annesıle Kemalpaşa 
kazasından iz mire mi saf ırJığe 
gelmiş ve Karantinada bir 
evde kalmıştı. Dün bir aralık 
komşu evlerden birinin kapı
sına kadar giden çocuk, ora· 
dan kendi evıne dönerken 
otobüsün çarpması yüzünden 
kafatası kırılmıştır. Kazadan 
sonra evvela askeri hastane· 
sıne, oradan da memleket 
ba:;tanesine götürülen küçük 
Mustafa, orada ölmüştür. Ka
fatasının kırılması ve içine kan 
akması yüzünden öldüğü rn
laşılmıştır. Tahkikata göre, 
kaza şoförün dıkkatsizlik ve 
idaresizliğinden olmuştur. 

Şoför Murtazanın ıdaresin· 

deki 362 numaralı otobüs, 
Konaktan Karantinaya dvğru 
gitmekte idi. Karantinada As
keri hastanesi önüne geldıği 

sırada ön tarafta ve yolun sa
ğından ilerlemekte olan bir 
binek arabasını geçmek istiyen 
Murtaza, otobüsü yolun sol 
tarafından ve tramvay rayları 

üzerinden hızla sürmüştür. 
Muatafı., o ıırada yolun sai 

tarafındaki yaya.kaldırımından 

sol taraftakine ve evinin ka
pısı önüne geçmek teşebbü

sünde bulunmuştur. Şoför oto
büsü saatte 30 kilometre sü
ratle sürdüğünden birdenbire 
kenardaı1 gelen Mustafayı gö-
rünce otobüsü durduramamış, 
sağ çamurluk, hızla çocuğa 

çarpmış ve sarsılan yavrucuk, 
otobüsün altına yuvarlanmıştır. 

Otobüsün altında kalan 
Mustafanın kafatası kırılmıştır. 
Hadise tahkikatına el koyan 
müddeiumumi muavini B. Na-
dir Ener, tahkikatı süratle bi
tirerek evrakı mahkemeye ver· 
miştir. 

Şoför de vak'adan sonra 
tutulmuş ve meşhud suçlar 
kanununa göre asliyeceza mab· 
kemesinde muhakeme edilerek 
tevkif olunmuş ve ehlivukuf· 
tan malumat almak için mu
hakeme, bugüne bırakılmıştır. 

Vak'anın şahidleri, şoförün 
tedbirsiz hareket ettiğini söy· 
!emişlerdir. ----
Hastane doktorlari 
Maaşlarım alacaklar 
3017 numaralı teşkilat ka· 

nunu mucibince sınıf ve dere· 
celeri tayin edilmiş olıı.n Mem· 
leket ve E.şrefpasa hastaneleri 
doktor, eczacı, hemşire ve diş 
tsbiblerinin sınıf ve derece· 
lerine göre maaşlarını, Hu· 
susi Muhasebe büdcesinin tas
dikını takib eden ay başın· 
dan itibaren almaları hakkın· 

da emir gelmiıtir. 

~I 
Tipler 

Evet, bir işin ehli, bir san
dalyenin hakiki adamı olabil
mek ne saadettir? Bazıları .var· 
dır ki, hadiselerin sevki ve 
mahkemedeki dayının kerameti 
ile her nasılsa bir yere ge
çince, evvela noldum delisine, 
sonra da mahalle aralarında 

gördüğüne, haşarı, kırmızı ibik· 
li kel horozlara benzerler. 

Horozlar, tavuklar hakika
ten bir kloçka altında dünyaya 
gelmişlerse, onlarda horozlu
ğa veya tavukluğa intibak ko
lay ve tabii olur. Fakat bu 
horozl:ı r şayet, makinede, yani 
uydurma ve zoraki olarak, 
havaciva verilib, himaye ve 
yaran sistemi ile ısıtılıb çıka· 
gelmişlerse, üç günde mari
fetlerini belli ederler .. Onların 
sahte adamlıkları, uydurma, 
yapmacık jestleri birdenbire 
sırıhverir. 

Kafalarını sıkınız, bir dam
lacık bir şey çıkmaz. Çünkü 
onlar kendi sermayelerinin, 
kendi kıymetlerinin adamı de
ğillerdir. Ismarlama olarak 
doğagelmişlerdir. Bunun için· 
dir ki, başkalarını beğenmez 
görünürler. Fakat hakikatte bu, 
kendilerinin manevi züğürtlük
lerinin bir tezahürüdür. Kıs· 
kançlığın abdalcası, ne bile 
yim, evet abdalcasıdır. 

Yürümeleri değişir. Kekliği 
taklide kalkan sersem karga 
gibi, sonunda kendi yürüme
lerini de kaybederler. inanır 
mısınız ki, bunların sesleri, 
bakışları da değişir. Konuş· 
madan evci bir öksürük fırla
tırlar. Telefon zili çalınca, du
daklarını kıvırır, kaşlarını çatar: 

- Ôöööf, insanı nasıl da 
rahatsız eder şu cüretkarlar, 

Şeklinde manalar ima eden 
bir surat yaratırlar. Sandalyeye 
oturuşları, sokakta yürüyüşleri, 
her şeyleri değişir, gider. Ve 
insan, bu kalıptan kalıba ge
çiş esnasındaki müthiş tahav
vül karşısında: 

- Vay canına, amma ya
manmış ha?. 

Demekten kendini alamaz. 
Katiyetle ifade etmekliğimi 
isterseniz, daha söyliyebilirim: 

Bunlar akıllı değildirler. 
Bunun aksidirler. Çünkü akıl
lı bir insanın, layık olmadığı 
bir yere geçmesinden sonra 
yapacağı şey, horoz gibi ka
aarıp kanad çırpmak değil, o 
mevkiin ehli imiş gibi, hem de 
tevazuu siper ederek orada 
yerleşmektir. 

Bu adamlar, tedrici de olsa 
0 sandalyeyi dolduramazlar. 
Çünkü bu şımarıklık ve me· 
galomani onların mahiyetini 
çarçabuk ortaya atıvermiştir. 

Böylelerine karşı, en iyi 
muamele nedir bilir misiniz? 

Onlara hiç kıymet verme
mek, onlarla alay etmek .. 

Amma, bu hal onları büs· 
bütün çileden çıkarırmış. Ma
arifet le zaten o değil midir? 

Çimdik 
~~--~~--~~~~~ 

B. Yunua Fehmi 
Kadın hastahkları muaye
ne tabibliQine tayin edlldi 

Açıkta bulunan Dr. Yunus 
Fehmi Ôzatay, Başhekimlik 
vazifesini de görmek üzere 
İzmir Belediyesi Emrazı züh· 
reviye muayene tabiblitine ta· 
yin cdilmiıtir. 

S Sayfa 

Bizans etrafında çıkan 
büyük karışıklık .. 

R. Dofler Alaşehirde Y akup beyi 
kaçırdıktan sonra Manisayı da 

bir kere görmek istedi .. 
-1-

Yazan öğretmen: Ha1Jdar Berköz- Manisa 
Ondördüncü asrın ilk se· ediliyordu. Roje, Alaşehirden 

neleri Bizırns imparatorluğu sonra ayni şiddetle Sart üu-
için pek uğursuz gelmişti. A- rine yürümüş, ve burasını da 
nadolu Selçukilerinin yıkılma· Aydınlıların elinden kurtara· 
sınddn sonra meydana çıkmış rak, o zamanlar Bergama 
olan Saruhan, Aydın, Menteşe, prensliğinde bulunan "Jan Va· 
Karasi v. s. gibi şövalyeler taç,, ın idaresine vermişti. 
her taraftan kuvvetli ordu En kuvvetli Selçuk şöval-
ve donanmalarile imparatorluk yelcrine karşı biribiri ardı sıra 
arazisine hücum ediyorlar, ve kazandığı bu parlak zaferler, 
her seferlerinde de parlak za- Rojenin şöhretini birdenbire 
ferler elde ediyorlardı. İmpa- ziyadeleştirmişti. Artık eski 
rator "Andronikos Paleolo· kötülükleri unutulmuş, ve her 
gos il,. ne yapacağını şaşırmış geçtiği } erlerde "mukaddes 
bir halde, kuvvet ve metanet· kurtarıcı,, diye alkışlanmıya 
ten mahrum ordusile bu hü· başlamıştı. 
cumlara karşı koymak istiyor, Roje, Sardeste kısa bir müd-
fakat kara ve denizde daima det kaldı. İşlerini yoluna koy-
mağllıp oluyordu. Feodal şö· duktan .sonra ötedenberi met· 
valyelerin donanmaları Ege ve hini işittiği Manisaya hareket 
Marmara denizlerinde tam bir etti. O zamanlar Manisa gar· 
hakimiyet temin ettikleri gibi, bi Anadolunun en mühim 

lstanbulun yanıbaşındaki "Prens.. müstahkem Bizans şehirlerin-
adılarını bile muhasara et· den biri idi. [Ataleyyot] isim· 
mekten çekinmiyorlardı. Pek li bir Rum kumandanın ida
çok kimseler pek yakında resinde bulunuyordu. Şehir, 
"Yedi ilaheye mevdu mukad- bugünkü Topkale ile Sandık-
des şehir,, in bile bu akıncı kale ismi verilen mevkiler ara· 
Türk kuvvetleri tarafından zap- sın da etrafı iki kat sur ile çev· 
tedileceğini söylüyorlardı .. Bir rili bir kale idi. 
müddettenberi sözde Bizansa Roje Manisada: fevkalade 
yardımcı gelmiş olan, amiral karşılandı. En kıymetli çiçek-
uRoje Dofler,, ve maiyetindeki lerden yapılmış buketler ta-
11Katalan,, askerleri de yağ- şıyan, güzel, sevimli Rum kız-
macılıktan başka bir iş gör· ları ve kalabalık ahali zafer 
miyorlarnı. Zuliim ve küstah- marşları terennüm ederek ka-
lığile tanınmış olan Roje Dof- lan askerlerini şehir dışında 
ler, pek meşhur bir kara ve selamlamışlar, minnet ve şük-
deniz haydudu idi. Her gittiği ranlarını bildirmişlerdi. Deb-
yerde ilk iş olaralc kesesini debe ve merasime çok düşkün 
doldurmayı düşünüyor, ve bu olan Roje, gördüğü bu fazla 
gayesi uğurunda bizz:ıt Rum· iltifattan çok memnun olmuştu. 
lardan pek çok kimseleri feci Eski bir arkadaşı olan kuman· 
işkencelerle öldürmekten geri dan, Ataleyyotun ve halkın 

durmuyordu. ilk geldiği zaman- mütemadi ısrarları üzerine mi-
larda "Rumların kurtarıcısı.. safırlığini bütün • 1306,. kaş 
diye tanınan bu adamın bi· mevsimince uzatmıştı. 
)ibare korkunç bir bela olduğu Bu müddet zarfında onlara 
artık herkes tarafından anla· Manisalılar, sevgi ve saygıla-
şılmıştı. rmı, her fırsattan istifade ede· 

• • • rek fazlasile göstermişlerdi ... 
Devam eden bu karışık va- Artık, kış mevsimi geçmiş, llk-

ziyetlerden istifade etmek ga· baharın ılık havası çiçeklerle 
yesini güden Germiyan [Kü- beraber civardaki Türk kom· 
tabya] Em iri Alişir oğlu Ya- şuları da harekete getirmişti. 
kup bey "1306.M.,, senesinde Bunlardan bilhassa Saruhan 
Alaşehir "Phladelphie

11 
i şid- bey Nıf, Sasabey de Tıre ta· 

detle muhasara etmişti. Burası raflarında birçok Rum köy ve 
o zamanlar tamamile kale kasabalarına akınlar yapıyor· 
içinde, ve dağın yamacına 

yaslanmış bir halde bulunu· 
yordu. Müverrih "Lebeau,, nun 
anlattığına göre, uzun müddet 
devam eden muhasaranın şid
detinden şehir halkı kıtlığa 
maruz kalmış, ve bir eşek ka· 
fası bir buçuk akçeye, biraz 
koyun veya domuz eti de tam 
bir altın franga fırlamıştı. Mu
hasara bu şekilde az bir za· 
man daha devam etmiş olsay· 
dı şehir teslim olacaktı. Fakat 
tam bu müşkül zamanda Roje 
Dolfer imdada yetişmiş, ve 
bir gün mütemadiyen yaptığı 
şiddetli kanlı bir savaştan 
sonra, Germiyan askerlerini 
mağlup ve Yakup beyi kaç· 
mıya mecbur etmitti. O sıra
larda meıhur 11Sart,, şehri de 
ayni ıekilde Aydın Emiri Meh
met bey tarafından muhasara 

lardı. Bu havaliden birçok şi
kayetler Manisaya gelmeğe 
başlamıştı. 

Bu hadiseler karşısında cenk 
arzusu kabaran Roje, hem tek· 
rar servet toplamak ve hem
de bu beylere mukabele et· 
mek arzusile Manisadan hare
kete karar verdi. Fakat yanın· 
da pek mühim bir yekun tu
tan kıymetli hazinesi vardı. 

Bizans hizmetine girdiğinden
beri birçok zahmetlerle top· 
lıyabildiği bu serveti kime bı
rakacaktı? Yanında götürse, 
belki mağlup olur veya çal
dırabilirdi. Düşüncesini Manisa 
kumandanına açtı: 

- Ne dersin Ataley, bu 
hazineyi ne yapayım? Götür· 
sem bir türlü, iÖtürmesem bir 
türlü... Sana emanet etmek 
( Sonıı altıncı sahi/ede-
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l 
142 F. Abdullah 17 50 

tasavvur o unamaz. Ancak çıktı. Prenses, Venediğin mi· - Tamam - dedi - şu perili 113 il)., ~ Üzüm. 16 
mademki sen de bunu böyle safiridir. O geçerken bütün saraya girdik galiba!. · · k' b d k 100 Alyoti bira. 16 50 
ıstıyorsun, pe ı, en e a· gondollar oldukları yerde du- Perıli saray, Venediğin son 

b l d
. F k fi 59 Beşikçi o. 14 

18 50 
18 25 
17 50 
17 75 
19 

u e ıyorum. a at ese e racak ve ona yol verecektir. zamanlarda sık sık dedikodu 
cunu hab · k' M h D 45 H. Alanyalı 16 15 
v er vereyım ı, e • elikanlının sesi dikleşti: mevzuu yaptığı bir saraydı. 
lika, sizin muhacirler sarayın- - Ya verilmezse?. Oraya ancak geceleri bazı 40 Kaptan Tev. 17 75 
d k 1 k b

. t k 38 D. Arditi 18 
an açın ır en asa ıye e, or- - Belalar mübareki!.. gölgelerin girdiğini söylüyor-

k k ı d h 1 h 
~ 31 Horasan o. 17 75 18 50 

16 uya apı mış, er a ususı Delikanlı yerinden fırladı ve lardı. 
hekimi celbederek gizlice te· gondolcuyu kenara iterek ku·· - F k . .d k. d 31 Albayrak 16 
d O 

a at ıçerı e ım var 1, 26 N. Karan 18 20 
avisine başlathm. yle zan- reklere yapıştı. bu girib çıkanlar kimlerdi, bu 

nediyorum ki hiçbir tehlike - Buyursun gelsin bela~larl. k' . . d' h ll 2.3 Ş. Rıza Ha. 16 
d 

saray ımın nesıy ı, meç u . 15 Vitel 15 
16 75 

16 875 
17 yoktur, saray atam bir emni· Benim beklemeğe ne taham- Mesele, birkaç kere dokaya 10 M 

yet içindedir. Onun geldiğini mülüm var, ne de vaktimi. k t. ·ı . d k . h . B. B. 16 a se tın mış, o a ıse ma • 7 M. Hıfzı 13 75 
burada ancak birkaç kişi bi· Gondolcu şaşırdı·, ı k · 

16 50 
16 

1 
• S hh rem o ara şu emrı vermişti: 8 K. Akyı·ğı·t 16 

eceğız. ı atini tamamen el- - Delirmişl M k dd h 
d d b 

- u a es papamızın ı- 280215 
e e c ilmcsi için, doktorun Diye mırıldandı. Delikanlı- maycsinde bir saraydır. Ona 67497 

tavsiyesine göre, hiç olmazsa nın kuvvetli kollan, gondolu aid hiçbir şeyi tetkik etmek 70299,5 
on gün geçmesi lazımdır. bir kuş gibi uçuruyordu. Kar· değil, dinlemek hakkına bile 
Meçhul korsana bunu haber şıdan bir ses duyuldu: malik değiliz. Sarayda gecele- incir satışları 
ver. Onun zevcesi, ayni za- - Heeeey, ne halt yiyor· ri ışık yanardı. Ç. Altcı K. S. K. S. 
mancla llenim kendi ailem ef· sunuz bel Fakat bu ış•k, bazan alt 1610 Tütsü ile t. 6 13 
radıdır, ayni zamanda düşün· Delikanlı aldırmadı. Gon· katta, hazan üst katın herhan· l034 

M. J. Taran. 
4 25 4 25 

sün ki, böyle yeni yeni hadiseler dolu, rıhtım kenarından ayni gi bir odasında veya salonun· 319 " " 4 25 4 25 
çıkarmamak ta benim şeref, hızla sürüyordu. da gözüküyordu. 520 A. H. Nazlı 8 11 25 
mevki 'le haysiyetim iktizasıdır. Birdenbire gondolcunun sesi Rivayet halinde, burada 

236 Ş. Rıza Ha. 
6 14 SO 

On gün sonra, pazartesi ak· duyuldu: - h' d k k d 168 B. Alazraki 8 125 .9 375 
d
. d b mut ış enece a ar güzel U 3 F. Solari 7 12 

tamı zaat ye ıye oğru ana - Ben kendimi suya atı- bir kadmın bulunduğu da söy· 
kendi adamlarından, ayni za- yorum. Çoluk çocuk sahibi- leniy'>rdu. 69 S. Süleyma. 8 25 8 25 
manda her şeyi sa\ahiyetle yim, başıma bela istemem.. H lk 'h t .1. 37 S. Beyazıt 7 75 9 
k b·ı k b. · · · · d a nı aye saraya pen 1 24 M. Cevdet 6 75 7 25 
onuşa ı e ırısını gön ersin. Ve gondolcu bunu söyler söy- saray, demişti. 

Başından aşagı siyah bir manto Iemez, kendisini suya atıp G .. d.. k 15 A. Muhtar 9 25 13 ece ve gun uz oraya imse 4145 
kullanmasını da unutmasın. yüzme"'e başladı. Delikanlı k · d H k b 
B h 

lS yanaşma . ıstem.ez i. er es a: 58443 
u allerin böyle devamını bir kahkaha attı ve bir taraf· d h d 

b d 
ş!.n. ı_ çe_vırmeğı a a oğru 62588 

en e arzu etmiyordum ve tan da kıhcını sıyırdı. 2orurdu. 
bütün bunlara mukabil, tek- Zavallı gondolcu, ne gon· _ Sonu Var 
rar, tekrar senden de kalbime dolunu düşünmüştü. ne de 
saadet vermekliğini, sarayımı alacağı parayı .. 
vücudünle süslemekliğini isti- Delikanlı ise bu vaziyeti 
yorum. Seni mes'ud edeceğim. hissederek, derhal ayağa kalktı 
Sen dünyanın en müreffeh, ve sağ cebinden çıkardığı bir 
en zengin kadını olacaksın, kadife keseyi sahile fırlattı: 
bunu vadediyorum. - Babalık, o keseyi bul 

Çok derin sevgilerle gözle- ve alt 
rini öpmekliğime müsaadeni Darşı taraftan ICüfürler ge· 
dilerim yavrucuğum .• ,. liyordu. 

Doka mektubu yazarken Delikanlı kararını vermişti: 
Viryoni de gelmiş, kapı di· iki gondolun arasından 
binde ayakta durmuştu; Doka geçecekti. Bunlardan birinde 
mektubu bizzat ve Dokalık beş, altı muhafız görünüyordu. 
zarfile hazırladı, Viryoniye ' Herhangi bir tehlikeyi düşü
uzattı: nerek fazla cesaret göstere· 

- Bunu derhal prenses miyecekleri muhakkaktı. 
lriniye vereceksin .. O ya kendi Bu sırada kadın sinirlenmiş 
sarayındAdır, yahud da gene olacaktı: 
muhacirler sarayında .. 

Viryoni, omuzlarına pelerin - Şu küstaha ha<idini 
almıştı. Çünkü yaralı olduğu· bildiriniz! 
nun görülmesini istemiyordu. Delikanlı kürekleri son hızla 
Şapkasını da iyice basmıştı. birkaç defa daha çekti ve 
Fırladı, gitti. Doka mırıldandı: her iki gondola şiddetle çar· 

- Şu Viryoni fedakar ço· parak onları sarstı, anların· 
cuk vesselam.. K(.>Jlannda iki dan geçmeğe muvaffak oldu. 
kılıç yarası var da, gene ça· Başını da geriye çevirdi: 

}ışıyor .. Bu defa bizim kahra· - Seni Sicilya maskarası 
man Meçhul Korsana daha maymun prenses seni? 
kuvvetli bir oyun oynamak Diye bağırdı. 
lizım.. Kadın bir çığlık attı: 

• * • - Beni tahkir eden şu re· 

Gece yarısı.. Nerede ise, 
katanlıkta, parmak göze bata
cak.. Suların üstünde bir gon· 
dol ilerliyor .. içinde genç, iyi 
iiyinmiş bir delikanlı ... 

- Çabuk olalım babaJıkf. 
- Gidiyoruz evlat, gidiyo· 

ruz iştel 
Kayıkçı birdenbire kürekleri 

bırakır gibi oldu. Gözleri, rıh
tım1n köşesinden, iki tarafı 
meş'ale ile aydınlatılmış muh
teşem bir gondola dikildi. Bu 
gondolu, bir diğer gondol ta· 
lcib ediyordu. 

- Neye durdun ya?. 
- Sicilya Dokasınm zevce-

nin gondolu geliyor. 

zili muhakkak isterimi. 

Delikanlı, suyun akıntısından 
da istifade ile kaçıyordu. Fa· 
kat farkına vardı ki, muhafız
ların gondolu da kendisi~i 
takib ediyordu. Hem de beş 
altı koldan kürek çekildiği 
için tehlike muhakkaktı. 

Etrafını gözden geçirdi ve 
rıhtıma sfüatle yanaşarak ka
ranlıkta bir hayalet gibi sıç
radı. Koşmağa başladı. Mu· 
hafızlar da geliyorlardı. Bir 
sokağa daldı. Bulunduğu yeri 
iyice tayin edemiyordu. 

Birdenbire. 
- Şuraya gireyim! 
Dedi ve bir parmaklığı 

/ngiltere - Amerika 
Ticaret muahedesi 

Vaşington, 23 (A.A.) -. 
Hariciye Nazırı B. Hull lngi· 
tiz-Amerikan ticaret muahede
sinin akdi için y~pılmakta 

olan iptidai müzakerelerin hayli 
ilerlemiş olduğunu bildirmiştir. 

Tarihten 
yapraklar 
istiyorum. Fakat muhafaza 
edebilir misin? .. Söz verip te 
koruyamadığın takdirde bütün 
Manisa ve Manisalıları yok et
mem mümkündür. 

- Yüksek kumandan, bana 
ötedenberi itimat ve sevginiz 
olduğunu bilirim. Bu vazife, 
vakıa çok tehlikelidir. Maa• 
mafih sizin için olduktan son· 
ra hayatımı bile fedadan çe
kimem.. Bırakınız, onu siz ge· 
linceye kadar bütün mevcudi· 
yetimle koruyacağıma söz ve· 
rıyorum .• 

lstanbuldan tanıdığı ve dü· 
rüstlüğüne çok itimat eylediği 
Ataleyin bu sözleri Rojeyi ik· 
naa kafi geldi ve milyonlar 
tutan hazinesini büyük kilise 
• bugün Ulucamidir • de depo 

etti ve bir mikdar muhafız bı
raktıktan sonra gene büyük 
merasimle Manisadan hareket 
etti. Bütün yaz mevsimini et· 
raftaki Türk şövalyelerile mü
cadele ile geçirdi, pek muvaf
fakıyet kazandı. Hele Saruhan 
bey kuvvetlerine Danya şehri 
muHasarasında mağlubiyeti 

pek feci olmuştu. 

Maamafih bu arada gene 
Rumlardan birçok canlar ya· 
karak elde ettiii yeni servet· 
leri Ataleyyota muliafaza için 
gönderiyordu. 

- Deo11m Edecek -

Zahire sahşlar.ı 
Kilo Cinsi S. K. K. S. 

5 Ton Arpa 4 
130 Nohut S 625 
10 Susam 16 50 

974 Kilo T. B. içi 82 
794 ,, Acı ,, içi 56 
396 " Yün 75 

255000 P. çekir. 2 90 3 
439 B. Pamuk 38 43 

Piyasa f iatleri 
No. 7 14 50 ıs 
" 8 15 25 15 75 
" 9 16 50 17 
" 10 18 18 75 
" 11 20 22 
il 12 22 50 23 50 

Bravo Menemen 
belediyesine 

Menemen, 23 ( Hususi mu· 
habirimizden) - Bundan evel 

vukubulan neşriyatımızı nazarı 
dikkate alan belediye, Mene

men pazarında mahlut gıda 

maddeleri satanlar hakkında 

ciddi takibata başlamış ve 
dün, ötedenberi menemen pa· 
zarına mahlut yağlar getirib 
satan, lzmirin Orhaniye ma· 
hallesinde 1·41·1 numaralı evde 
mukim Mehmed oğlu Mustafa 
adında birisini yakalır.aralc 
hakkında kanuni takibata te· 
vessül eylemiştir. 

Mehmed oğlu Mustafa, iz. 
mirde imal ettiği üç teneke 
mahlut yağı satarken görül
müş ve elindeki yağlar, der
hal tahlil edilôiğinde, bunla
rın, tamamen mahlut olauğu 

anlaşılmıştır. 

Menemen belediyesi, bu 
adamı zabıta marifetile ve 
yağlarla birlikte lzmir bele· 
diyesine göndermiştir. 

Silah taşıyanlar 
Saliilpark gazinosunda Hü

seyinde bir taoanca, Çorak· 
kapıda Ali ve Mustafada bi
rer bıçak bulunmuştur. 

24 Ey161 931 _....... 

lzmir sicilli ti
care memur
luğundan: 

F-ransız konsolosu 
tevkif edildi 

(Ahmet ve Remzi Sümer 
kzrdeşler) ticaret unvanile lz:
mirde eski kasaplarda 33 nn
marada her türlü yağ, peynir, 
balık ve zeytin tanesi ticare· 
tini yapan işbu şirketin ticaret 
unvanı ve şirket mukavelena· 
mesini ticaret kanunu hüküm· 
lerine göre sicilin 2081 numa· 
rasma kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 3332 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğıı resmi mübürü ve 

namına imza 
okunamadı. 

1: Mukavele. 
Bugün bin dokuz yüz otuz 

yedi yılı Eylül ayının yirmi 
ikinci Çarşamba günüdür. 

Türkiye cumurluğu yasala· 
nna dayanan ve ömegi tas· 
dikli aşağıdaki mühür ve im
zasını kullanan lzmir ikinci 
noteri Mehmed Emin Erener, 
Bahçeliler hanındaki dairemde 
ve işimin başında iken saat 
onbirde yanıma gelen, adı ve 
sam lzmirde Güzelizmir nak· 
liyatı umumiye memurlarından 
A'.li Behçet Erenler ve Karşı· 
yaka Soğukkuyu Emniyet so
kağında 24 numarada Mustafa 
oğlu lbrahim Güzelzeybek adlı 
şahitlerle belli olan lzmirde 
Karantinada iskele yokuşunda 
Nazmiye sokağında 7 numaralı 
evde mukimler olup bu evi 
kanuni ikametgah ittihaz eyli
yen Şemsettin oğulları Ahmet 
Sümer ve Remzi Sümer baştan 
aşağı tarafımdan yazılmak üzere 
anlatacakları gibi bir şirket 
mukavelesi yapmaklığımı iste
diler yasanın aradığı gibi kcn· 
dilerini ve şahitlerini ergin ve 
olgun gördüm. isteklerinin 
ne olduğunu sordum. Mütte
fikan benim ve şahitlerin ya· 
nında söz aldılar ve dediler ki: 
Aşağıdaki maddeler dairesinde 
bir şirket tesis ettiklerini akit
ler ittifakla beyan ederler. 

1 - Buşirketin merkezi iz
mir ve merkezi muamelatı lz
mirde eski kasaplarda 33 nu· 
maralı mağazadır. 

2 - Bu şirketin nevi kol
lektiftir. 

3 - Bu şirketin unvanı 

•Ahmet ve Remzi Sümer kar· 
daşlar,. dır. 

4 - Ortaklann her biri 
unvanı şirketi iıtimal etmek 
suretile münferiden imza ve 
şirketi temsil ederler. 

5 - Bu şirket her cins 
yağ, peynir, konserve balık ve 
zeytin tane.si ticaretile iştigal 

eder. 
6 - Bu şirketin sermayesi 

.. 3000" üçbin Türk lirasından 
ibaret olup yarı yarıya ve nakden 
vaz edilmiştir. 

7 - Her şerikin kir ve 
zarardaki nissesi yan yanya 
ve müsavidir. 

8 - Bu şirket l:iugünden 
itibaren beş sene müddetle 
mer'i ve muteberdir. 

9 - Her ıene Kanunuevvel 
sonunda bir pilanço tanzim 
olunarak o sene zarfında ta· 
hak&cuk eden kar ve zarar 
yazılan nisbette tevzi ve tak· 
sim olunacaktır. 

10 - Şirket müddetinin hi· 
tamından evvel ortaklardan 
Öiri feshi şfrketi ihbar etme· 
diği takdirde liitamı şirlCetten 
itibaren daha beş sene müd-
detle ~irlCet devam etmiş sayı· 
lacaktır. 

Akitlerin başka 6ir diye· 

Paris, 23 (A.A.) - Sala: 
hiyc-ttar mabafilde Malagadaki 
Fransız konsolosunun kons0• 

losbane binasında Fraokist 
memurlar tarafından tevkif 
edilmiş r olduğu haberi teyid 
edilmektedir. Bu tedbiriıı 
Tronocosonun mevkufiyetint 
karşı mukabeleibilmisil otınak 
üzere ittihaz edilmiş otduğtl 
beyan edilmektedir. TroncO' 
sonun karışmış olduğu işlerle 
bir Fransız konsolosunun °''. 
zifesini ifası arasında bir ıııtr 
kayese haddi bulmağa irnkil! 
yoktur. 

Amiral Hortinitı 
kardefi öldü 

Budapeşte, 23 ( A.A. ) ,,,; 
Naip Hortinin kardeşi sü\'&fl 
generali Stephan Horti Vir•· 
nada dün gece zatürreedeO 
ölmüştür. 

Müteveffa, kraliyet taraftıf 
idi ve geçenlerde Budapeştt 
gazetesinde Alman nüfuzun~ 
Macaristan için büyüle b:r teb' 
like teşkil ettiğine dair birç0~ 
makaleler yazmıştı. 

r ----
Lise ve Orta okııl 
diploma dersleri 
Kız Geceleıi" 
ve 

Erkek 
Kültür Lisesine 
olunması. 

verilir 
müracaat 

\... ______________ __, 

Dr. Demir .A 
Kamçı oğla 

Cilt ve Tenasül hastafır. 
lar.ı ve elektrik teda'lısl 
lzmir • Birinci beyler sokar 
Elhamra Sineması arkasınd• 

T P-lefon : 3479 

• 
Mekteb 
kitablar:ı 

Yavuz KitabetJi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttif 

I 

Bütün mekteb kt 
tablarını en müs•iJ 
şartlarla satışa çıkardığı~ 

1 sayın öğretmenler~ müj 
nlerine arzeder. 

~ 

r'Göz Hekinıi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan 50' 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden e 
saat 10-12 öğleden sorıt' 

15,30 · 17 Tele. 3434/ . ~ 
cekleri olmadığı anl~ılıı>'/ 
bu şirket mukavelesi re 
tanzim olunarak hazır olş~ 
yanında açıkça okundu. ~I 
ve münderecatının arzoll ~ 
tamamen uygun olduğunu 
bul ve ikrar ettikten sofi 
altını hepimiz imza etti~ 
mühürledik. 

SJenel sayı: 10021 Özel sayı::·; 
işbu şirket mukavele5~ 

retinin dairede saklı 1V:J 
umumi numaralı aslına \1~~1 

bulunduğu tasdik kılındı: t 
dokuzyüz otuzyedi sene~ çl 
lül ayının yirmi ikinci 
şamba günü. 31 22 Eylül 19 

lzmir ikinci noteri M· ~ 
Erener resmi mübar~ 

E. Erener imıaff Jf 
30 kunıtlulc damı• I' JIY 
20 kuruşluk tayyare P 
40 karufluk harç pulO· 
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iNHiSAR ) ~il~örler · 
Kayısı -Çilek~ Ahududu- Vişne - Gül-Nane ............ _____ _ 

• • 

iNHiSAR Sofra Tuzu 
Daima ince .. daima kuru .. ----------· ........ ,, ... 

inhisarlar idaresinin KIRMIZI şarapları .. 

BEYAZ SEK va DCMD SEk 

Şarapları bilhassa 

v. s. 
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/zmir harici askeri satın alma ilanları lzmir Müstahkem Mevki Sa. Al. komisyonu reisliğinden: 

~ava Tüm S t Al K · d 1 - Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 729 ton gür· 
Q en a ın ma om1syonun an: d / C · ·· ·· t 11 d 

bai Mikdarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat gen ° ununun l 7 /10 937 umartesı gunu saa e 
Kilo min tutarı teminatı şekli 1 N O N O Cad. No. 20 kapalı zarfla eksiltme!İ ~apılacaktır. . 

· Lira Lira 2 - Odunun tutara (15480) lıra olup muvakkat temınab 

.·:~;tt ~~hlürü 70000 Burnava 700 53 Açık 30/9/937 Perşembe 10 At6lyeJe (1161) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda pa-
r:.:.. ~~tnürü 35000 ôdemiş 350 27 Aç'k 30/9/937 Pertembe 10,30 En güzel pozlar r1 asız görülür. 
t''t koıııürü 129000 Tire 1290 97 Açık 30 9/937 Perşembe 11 çekilir. 3 - steklilerin kanunun 2 • 3 ündi maddelerindeki ve-

..... 'Yukarda mikdar ve mahalli yazılı linyit maden kömürleri açık eksiltme suretile mü· ıika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
2 ..... nasakaya konulmuştur. .. .. Amatör İfler yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Leva-

Münakasaları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 30191937 perşembe gunu yapı· Temiz çabuk ıım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 
3 'lecaktır. 24 29 3 9 

...... isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. UCUZ yapılır 1 · M" M S l K 3168 zmır ust. ev. a. A . o. dan: 
"a-- 14 19 24 29 Askeri okullar için 14610 adet yün 1anila 30·9·937 Per-
/~111. ~ f l i /l"' / İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: fembc günü saat 15,30 da Tophaecde lştanbul Levazım 

ır omu an ı ı an arı 1 - İstanbul komutanlık' garnizonunda bulunan kıtaat ve amirli~i satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
<lt tltıir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 3198 müessesat hayvanatının ihtiyacı olan yulaf alınacaktır. pılacaktır. Tahmin bedeli 32872 buçuk liradır. ilk teminatı 

()e~:.t askeri okulları için 27640 çift yün çorap 30.9.937 Miktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve 2465 lira kırk dört kuruşuştur. Şartname ve nümunesi komis-
•Iırı, ~ günü saat 16 da lstanbul levazım amirliği satın ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri yonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikafarile teklif mektup-
lrlirı ~ orn~syonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı. Tah- aşağıda gösterilmiştir. 500000 kilo yulaf muhammen larmı ihale saatinden bir saat vevel komisyona vermeleri. 
~ delı 15 bin 202 liradır. İlk teminatı 1140 lira 15 ku· tutan 28 bin 700 yüz elli liradır. ilk teminatı 2000 14 19 24 28 

I~ ~Ş.rtname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istekli- yüz elli yedi liradır. Kapalı zarfla ihalesi S /10/ 937 lzmı•r erkek lisesi• direkto•·r· 
hir ._ nununi belgelerile teklif mektuplarını ihale saatinden salı günü saat iS te ve 350,000 kilo yulafın 

111 
ov,,J komişyona vermeleri. 14 19 24 28 muhammen fiatı S,48 tutarı 20 bin yüz elli dört li· IÜğünden: 

ı la:rnir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 3196 radır. ilk teminatı 512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 
...... Askeri okulları için 54980 çift pamuk çorap 30·9·937 teminatı 1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi S 1101 937 Şubemiz orta birinci sınıfına bu yıl namzed kaydedilmiş 

Perşembe günü saat 15 de tophanede lstanbul leva· salı günü saat 15,20 de yapılacaktır. olan öğrencilerin yann müracaat etmeleri. 

Zıtn amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 2 - Nümune ve şartnameleri her gün öAleden t.wel ko· Bergama tapu sinden soruldu. Alakaları ol-
tlcsiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18143 lira kırk misyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz madığını bildiriıler. idaremiz· 
kuruştur. ilk teminatı 1360 lira 76 kuruştur. Şartname veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü memurlug"" un- de bu 332 senesine mahsus 
Ve numunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka- maddelerinae yazılı vesikaları ile beraber ihale ıaatin- haciz defteri olmadığından do· 
n - b 1 l 1 ki f k 1 'h 1 . d b" r k d dan·. Jayı haczin mahiyeti anlaşıla· unı ege eri e te i me tup arını ı a e saatın en ır den en az bir saat ewe ıne a ar teklif melctuplannı madı. Tarihi ilandan itibaren 

1 laat evel komisyona vermeleri. 14 19 24 28 Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver· Bergamanın sofular mahal· bu iki tarla üzerinde haciz 
~ir ı... meleri. 14 19 24 29 3195 lesinden sarı og" lu lbrahimin d 1 ·ı JA._ ı ı l 'YlUstahkem Mevki satın alma ko. reislikinden: o ayısı e a a"a ı o an varsa 

-...... J . im kurfallı köyünün yarıntı bağ· vesaiklerini ibraz etmek üzere 
zrnır Müst. Mev. kıtaatının kapalı zarfla münakasada İzmir Müstahkem Mevki satan a a ko. Teisilijinden: lar mevkiinde 10 dönüm ve 'd · 

bulunan (21200) kilo ... deya·x.ı ı'htı'yacına talı'p çıkma- 1 _._. k k Bergema tapu ı aresme mü· d - lS 1 - zmir Müst. MeVKı mer ez ıtaatının pazarhk ıuretile pazar:lı mevkiinde altı dönüm racaat etmelidirler. Tarihi 
2 ..... 1

1tından pazaalıkla satın alınacolctır. satın alınacak olan (27950) kilo sadeyağına 'Verilen tarlayı haziran 332 tarih ve ilandan itibaren bir ay içinde 
haleıi 25 - Eylill 937 Cumartesi günü saat 10,5 da fiat pahalı görüldüğünden ihale.1i 25 · Eylul 937 Cu· 12. 13 No. lu tapu senet ~ müracaat :edilmediği takdirde 
lrnıirde kışlada Levazım amirliği satın alma komis- martesi günü saat lO da lzmirde lc:J§lada Levazım kayıtları ile malik olup bu iki bu tapu kayıtları üzerindeki 

3 )onunda yapılacaktır. amirliği :atın alma ko111isyonunda yapılacaktır. tarlanın mukabil tapu kayıtla· haciz işaretleri kaldırılacağı 
-. tahmin edilen mecmu tutarı (19716) muvakkat temi· 2 - Tahmin eClilen mecmu tutarı 25714 liradır. rına 7 şubat 332 1arih ve llS ilin olunur. 3319 

<I -. nıtı (1478) lira yetmiş kuruştur. 3 - Teminat muvaltkate akçesi 1928 liradır. No. ile hacizli oldutu yazıl- • 

S Şartna · h - k · d - "l b'l' 4 - Şartnameıı· her aün komisyonda go"'ru"'lelı"lı·r. mıştır. Geçen muhaceret gibi D k A ·ı B -. 1 . mesı er gun omısyon a goru e ı ır. • sebepler dolayısile 332 sene· O lor dı ir 
•teklıler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair sine mahsus haciz defteri ida· Bir müddettenberi Avru· 

6 -. ~eailca göstermek mecburiyetindedirler. vesika göstermek mecburiyetindedirler. remizde mevcud bulunmadığı pada bulunan ltalyan has· 

3 
•~atl~.ta :iştirak edecelCler 2490 sayılı kanunun 2 ve 6 - P.azarlığa iştirak edecekler 2490 aayıla kanunun 2 ve ve ziya• uğradığı anlaşıldığın- tanesi operatoru Doktor 

la llllcu maddelerinde ve prtnamcsinde yazılı vesika- 3 ünçü maddelerind~ ve şartnameıinde yazılı veaika- dan haciz ile alakaları olup Adil Bir avdet ederek mua· 
d n vt teminat muvalckatelcrile birlikte ihale •atin· ları ve teminat makbuzlırile birlikte ihale 1Utinden olmadıjı maliyeden ve ziraat ycnehınesinde hastalarını 

en evvel ko111iıyona vermeleri. evvel komiıyona miracaatlan. bankaıından ve evkaf idare· kabule baılamııtır. 



Sayfa 8 ANADOLU 2' Eyle!~ 
Fratelli Sperco Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
lfapur .l\centası ................................ r.e•h•l•e•r•i•r•a•h•a•t•s•ı•z•o•l•a•n•l•a•ra .. b•i•le .. D•o•k•t•o•r•l•a•r•b•u•n•u .. ı.a.v.sı.·v.e .. ed ... er.l•e•r•- ..... .-~"' 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

•TRAJANUS ,. vapuru 25-
9-937 de gelip BURGAS, 
VARNA ve KOSTENCE li
manları için üyk alacaktır. 

•TRiTON,. vapuru 5-10·937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman
lanna hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

• BIRKALAND. motörü 2-
10·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZlG, BAL TIK ve DAN MARK 
limanlarına hareket edecektir. 

"BARDALND .. motörü 16· 
10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GD Y
NIA, NORVEÇ BAL TIK ve 
DANMARK limanlarına hare· 
ketedecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 
3-11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına 
haeket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 10-
10·937 de M~LTA ve MAR
SIL Y Aya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
" LECHIST AN ,, motörü 

10/10/937 de ANVERS, DAN
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta 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 

biri 
- EGE TAKSi 

TEL. 3 2 7 O 
En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

mllll Dahiliye Mütehassısı 
· Doktor 

C:eıaı Yarkın 
lzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi edef 

Muayenehane : ikinci Beyler soka!)ı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

· Kız • Erkek 1 1ZM1 R Yatılı - Gündüzlii 

Kültür Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir. 

Talebe kaydlarına devam ediliyor. 

lzmir Vilayeti Muhasebei ti 
susiye Müdürlüğünden: 

Cinsi Dönümü Bedeli sabıkı Mevkii 
L K. ~ 

Tarla 4 3 00 Narlıdere eski mezarlak me" 
Tarla lS S 00 Emrezde • 
ldarei Hususiyei Vilayete ait olup yukarıda yeri ve cİ l e 

yazılı emlak kiraya verilmek üzere temdiden açık artırın•) 
çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hu$ Ilı 
Muhasebe Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
layet Daimi encümeninin toplandığı her pazartesi ve perşeııı 
günleri saat 10 dan 12 ye kadar Daimi encümene depo 
makbuzlarile birlikte müracaatıarı ilan olunur. 16 21 24 28 

lzmir lise ve orta okullat 
alım satım komisyonu haf' · 
kanlığından: 

K1Z1lçullu erkek öğretmen okulu elektrik tesisatı 
yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 488S lira 40 kuruştur. 

Olivier ve 
Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat alınac•~ 

tır. Bu işe ait fenni, hususi şartnamelerile keşif ve resiıııl ........................................................... 
li!lllllllllllllllllllllll llllhı . Doktor ,ıllllllllllllllllllHlllllllll•_ hergün Kültür direktörlüğünde ~örülebilir. Şürekası DEUTSCHE LEVANTE 

LINIE 
Limited G. M. B. H. 

vapur Acentası • ATHEN.. vapuru 25 Ey-
Birinci kordon Rees binası liilde ROTTERDAM, HAM-

Tel. 2443 BURG ve BREMEN için ba-
ELLERMAN LINES reket edecektir. 
LONDRA HATTI "THESSALIA. vapuru 6 

"MALVERNIAN,, vapuru llkteşrinde bekleniyor. HAM-
10 Eyliilden 17 Eylule kadar BURG ve BREMEN liman· 
LONDRA ve HULL için yük )arından mal çıkaracaktır. 
alacaktır. AMERICAN EXPORT Ll-

NES 
"MARONIAN,, vapuru Ey- The EXPORT STEAMSHIP 

lulün ortasında LONDRA, CORPORA TION 
HULL ve ANVERSTEN ge- •EXMOUTH,, vapuru 22 
lip yük çıkaracaktır. Eyliilde bekleniyor. NEVYORK 

11PHILOMEL,, vapuru 29 için yük alacaktır. 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka- "EXIRIA,, vapuru 28 Ey-
dar LONDRA, için yük ala· liilde bekleniyor. NEVYORK 
caktır. için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI "LlAMELIA,, vapuru 3 
"MARONIAN,, vapuru 16 Birinciteşrinde bekleniyor. 

Eylulden 22 Eylule kadar LI· NEVYORK için yük alacaktır. 
VERPOOL ve GLASGOW EXECUTIVE,, vapuru 10 
için yük alacaktır. Birinciteşrinde bekleniyor. 

''MARDINIAN,, vapuru 17 NEVYORK için yük alacaktır. 
Eylulde LIVERPOOL ve SW- •EXCHANGE,, vapuru 18 
ANSEAdan gelip yük çıka- Birinciteşrinde bekleniyor. 
racaktır. NEVYORK için yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 29 .. CARLTON,. vapuru 22 
Eylulden 6 Birinciteşrine ka- Birinciteşrinde bekleniyor. 
dar LIVERPOOL ve GLAS· NEVYORK için yük alacaktır. 
GOW için yük alacaktır. •EXMINSTER,. vapuru 28 

BRISTOL LEITH ve NE-W Birinciteşrinde bekleniyor. 
GASTELE HATTI NEVYORK için yük alacaktır. 

THE LlPORT STEAM· 
"JOHANNE,, vapuru Ey- SHIP CORPORATION 

lulün ortasına doğru BRISTOL PiRE AKTARMASI 
için yük alacaktır. SERi SEFERLER 

"ARAB1AN PRINCE,, Bi- •EXCALIBUR,, vapuru 24 
rinciteşrinin onbeşinde LEITH EylU.lde PIREden BOSTON 
ve NEWGASTELE için yük ve NEVYORK için hareket 
alacaktır. edecektir. 

Tarih ve navlunlardakide· "EXETER,, vapuru 8 Bi-
tişiklilderden acenta meı'u- rinciteşrinde PIREden BOS· 
tliye kabul etmez. TON ve NEVYORK için ha· 

_ = Pazarlık 28-9-937 tarihinde Salı günü saat 16 da 

A. K ema 1 T onay i ya;;~r~;!ö~i~~::~:ı~~:~~.;a:~~;·::~:i. kanunda yazılı yeSİ 
= Bakteriyolog ile bulaşıcı, salgın: hastalıkları ::_ larla beraber nafıa bakanlığından ehliyet ruhsatnamesini = Birinci Sınıf Mutahassısı 5 olmaları ve bu mikyasta işler yaptığına dair vesika getirıll 

( V 
. = lazımdır. 24 2S 26 

_ erem ve saıre) _ J • C h • .. dd 
~ Basmahane iıııtaeyonu kar§ıeındaki Dibek sokak baımda 30 aayıh = zmır Um Urıyet mu 
§ eT Ye mnayenehaneıinde 88bah saat 8 den akıam uat 6 ya = • • v • 

911111111111111111111111111111ılıiBiiiııİıiiiıiliılılıiıliHİılİ ~:le /on: m s 1111111 ıi um um ıh gın den: 
reket edecektir. 

SEV AHAT MÜDDETi 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
.. OITUZ,, vapuru 4 Birinci 

teşrinde bekleniyor. Ayni gün 
KOSTENGE, SULINA GA· 
LA TZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanlanna hare· 
ket edecektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Eyliilde bekleniyor. KÔS
TEN CE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala
caktır. 
STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

.. BUDAPEST,, motörü 28 
Eyliilde bekleniyor. BELGRA
DE, NOVISAD, COMARNO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
VIY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON W ARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
.. AVIEMORE,, vapuru 26 

Eylulde bekleniyor. LİVER
POOL ve ANVERS limanla
nndan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IB
RAIL limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE -
ANVERS 

•ESPAGNE,, vapuru Ey
lul sonlarında bekleniyor. AN
VERS için yük alacaktır • 
KHEDIVIAL MAiL LINE 

"ABU KIR,. Halen limanı
mızda olup PORT SAiD ve 
ISKENDERIYE limanlarına 
yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö. ü 27 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanlan için yük ala
caktır. 

•BAY ARD,, motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DI
EPPE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanlarına hareket ede
ARMEMENT H SCHULDT 

HAMBURG 
"MARITZA,, vapuru 28 

Eyliilde bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır . 

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

lem ez. 

Kemalpaşa mahkemesinde 10 lira maaşlı bir zabıt katipliği 
mıştır. Bu vazifeye talip olanların memurin kanununun 4 İİ 
maddesinde sayılan vasıf ve şartlan haiz olmak ve 27 /9/ 9 
pazartesi günü saat lS te imtihanları icra kılınmak üzere 
liplerin lzmir adliye encümen kalemine müracaat etmeleri 
zumu ilan olunur. 3330 _) 

Askeri fabrikala r Izmir sil~,~ 
tamirhanesi satın alma konıi ~ 
yonundan: 1 rı 

1 - Askeri fabrikalar lzmir silah tamirhanesi ihtiyacı ·~ ~u 
1650 lira tahmin bedelli 120 ton lavamarin köıt1 ~ ırı 
açık eksiltme ile alınacaktır. . 4 tn 

2 - Satın alınacak kömüre ait şartname: tatil günler• ;,i
şında kalan çalışma günleri içinde saat yedidt-11 / a 
altıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesinde ~us 

~~ ~~ 3 - Açık eksiltme 11/10/937 paıartesi günü saat 14 . rı 
Halkapınarda silah tamirhanesinde müteşekkil koıı' ~ a 
yonda yapılacaktır. ~ Urı 

4 - Belli kömürü vermeğe istekli olanlar 124 liralık tt lll~, 
natlarını İzmir mal sandığına yatırarak alacakları 11' ~os 
buzlarile ve bu hususa ait 2490 sayılı kanun ll1'\ lld 
hince icab eden vesaikle birlikte belli edilen gÜ11 l t 

saatte komisyona müracaatları. 24-28-2·6 3334 Aıt 

lzmir C. müddeiumumiliğİ':t~'. 
d p,~ 

en: r~ il 
lzmir Ceza evinde 2S lira ücretli bir kadın gardiy•1111 iti 

açıktır. Bu vazifeye talip alacakların yaşları 25 ten aşd't,~~t~i 
tan yakarı olmamak üzere talip çıktığı takdirde durumları iıı'~ ()t 
kik edilmek üzere hemen lzmir Adliye encümeni kalef a;-1 

müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 333 


