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General Franko, Nevyork Taymis gazetesi muhabirine neler söylemiş? 

spanya asileri, bazı Fransız vilayet
lerini zaptetmeğe yelteniyorlar 

rQrısa hükU;;eti, bu,İıaber üzer"t;;e-hududlarını takviye etti. Franko 
muharebenin :şimal cephesinde sona erdiğini iddia ediyor 

r zclcri takviye l'dilıııiştir. 

Yalfiu iyo, 2l (A.A.) - ~tilli 

M iida faıt Bakanlığı cumhtıri) etçi· 
lerin fark cepbesiucle ileri yürü· 

) üşleriııe devam e<lc r('k Bilceoas 
Vt' Fseu~rııyı ele ı;eçirıliklerini Lil· 
dirınektcJ i r. 

Londra, 24 [.\.A.) - General 
J~rnnko i\ asyonalist lepanyada İn· 

gili.t kousolo Iarının bulunduğunu 

nazarı dikkate alarak l[lgiltere bil· 

ktl nwtine bir nota vcrmİ§ ve Bü· 
yük Britunyada l asyonalist İepanya 

l.onsolo larıoın tanınmasını ietc· 

r 
Fransız 

Sosyalistleri komünistlerle 
~ 

birleşmek istiyorlar 

Atatürk kurultayda raporları dinlerken 

Tarih Kurultayı 
bugün bitiyor 

~~~---------~~-
Ecnebi profesörler, Ankaraya gi-
decekler ve oradaki ilim müesse

lerimizi gezeceklerdir 
miştir. 

l k
• 1etanbııl, 24 [Husudi] - İkin· 

1 
spanga cephelerinden i ı görünüş Royter Ajansının öğrendiğine • •ın ı . b ci Türk Tarih Kurohayı, bugiln de 

Aokaraya hareket etmeleri ve ıe· 
lecck bafıa &onuna kadar orada 
kaldıktan sonra buraya dönerek 
memleketlerine avdet eylemeleri 
muhtemeldir, 

•ııko •tıa.a, 24 (Radvo) - G. dine gönderdiği maslahatgüzar, edecekleri, :Franeaya ha er veril. göre, bu nota Hariciye Nezaretinde b / Dolmabahçe sarayında Kültilr Ba· 
l•··,' tıgün e\·york Taymie bugün C· Franko tarafından kabul diğinden, Fransız hudodlannda tetkik edilmek.tedir. Ve buna he· ""' rn b kanı B. Saffet An kanın riyasetin• 

121..ı._ u ahirini kabul etmiş edilmiş ve itimadııamesini vermiştİı'. eıuslı tertibat alınmış, hudud müf. nüz bir c~vab verilmemittir, ~""'rtbe de toplanmı§ ve mütebaki teiler 
•Qıe • ~in, şimal cephesinde SauSebaetieo, 24 [ Uadyo ) - ------------------------, birer birer o]mnmuıtur. 
ihrın b_ıttığioi, diğer cepheler· İhtilalciler, havaların fırtınalı de· p d • 

1 llcıl · b aramızı U .. 11u .. rmı·yece·,;t,ız Kurultay müzakerelerinin, y·a· ( " 
Demir yollarımız ~•t" erın yakın bir zaman· vam etmesine rağmen hergıin iraz r 5 

de
11 

1 hir zafer elde cdceckle· daha 'lerlcmektedirlcr. rın [bugün) aonıt erece(d tahmin 

emin l \ u d m h b 1 . 1 olunuyor. Saı o auğunu söylemiştir. htanbul, 24 [ Hususi ) - la· y ur a a er erı ç ıı,.._ •nıank.a, 21 jUadyo) - Al· panyll ihtilalcilerinin, 1''ransanın • Alakadarlann verdigi mallima· 

ın Franko hükumeti nez· bazı vilayetlerini işgale teıebbüa karanlar yakalanıyor ta göre, Kurultay müzakereleri 

M 
bittikten sonra, memleketimize ge· 

Ussoll•nı• --------------- len ecnebi profesörler, Ankaraya 
giderek oradaki ilim ve kilhür 

Dün bazı kimseler isticvab edildi. Ma- müesseselerimizi gezecek.ter ve bü· 

Y 1 MM eserleri gözden geçireceklerdir. 

••••• Zonguldak hattı Cumhu· 
riyet bayrammda açılacak 

Ankara, 24 ( Huıuıi) - Zon• 
guldak şimendifer haltının açıl· 

ma töreni, Cumhuriyet bayramın· 
da yapılacaktır. 

Ayni tarihte, SıvH·Erzurum 

ballının Divrike varacağı eöyle· 
niyor. 

Alma nyaya gidi yor ıı·ye , 'ekı·ı,·miz bı·., ..,.at borsaya gide- .kumet merkezimizde yapılan büyük 

rek fetkikatfa bulunmuştur Ecnebi alimlerin, pazar gOnü -Başvekili, bugün saat 
Münihte bulunacaktır. 

10 da ~--~~---------~ 

R.olba Bay Mussolini 
a..,..· k~~ (Radyo) - ltal· 

. tirıd' ılı B. Muss6lini, re-
1\1\o .

1
c Hariciye Nazırı Kont 

•c M l\d, ~ atbuat ve Prapa-
d~I allrı B. Dino Alfiyero 
. iltt h 11\c • alde bugün (Ter· 

•st ' 'tılc b asyonundan liusus1 
tı oerı· 
Q, M •ne hareket etmiştir. 
ı. Uss0t· . Q 1'1Grıih tnt, yarın saat 1 O 
trlirı e varacaktır. 

ua&Qlı •. 24 (Radyo) - B. 
•i . rıırıin k llıt · • arşılanma me· 
llıtı •çın b · a •ıtı,, ır program hazır-

u ·. ~Uss l' · 
tııh . 0 ını saat 10 da 

k, Q '•tasyonunda buluna· 
8YaJj1~ l:iitler ve Nasyonal 
darı k fırkası erkim tara-

: tcisi,arM~~~acaktır. iki dev· 
Oloın b?nıh sokaklarında 

t~ıt. 0 ıl gezisi yapacak-

. Z.:. Musso}' . 
'lıtler· . ını, saat 11,25 te 

. ~bid t 
2'Yaret edecek 12 03 

ıtı eye • ' 
tr Ve çelenk koyacaktır. 

t~i · Muss r · .. 1 \):• birlikt o _mı, oğ e ye· 
~ltd c yıyeceklcrdir. 

'" trı ''liıt k sonra Nasyonal 
ıtaıtının resmi ge· 

ile Bay Hitler 
çidinde bulunacak olan Bay 
Mussolini, müteakıben B. Hit· 
lerle birlikte Münih Alman 
Nefis sanatlar akademisini ge· 
zecektir. 

Munih, 24 (A.A.) - ltalyan 
hükumet reisi 8. Mussolini 
25 Eylul Cumartesi günü sa
bah saat 10 da hususi trenle 
buraya helecek ve istasyonda 
bizzat Hitler tarafından kar· 
şılancaktır. 

İki devlet adamı baştanbaşa 
donanmış olan ve bir bayram 
havası yaşıyan şehirden bera· 
bercc geçecekler ve ezcümle 
Nazi teşkilatlarının biiyük ge
çit resminde hazır bulunacak· 
lardır. 

Mussolini ve Hitler akşam 
saat 19 da beraberce Berline 
hareket edeceklerdir. 

Londra, 2~ (A.A.)- lngiliz 
gazeteleri müttefikan Mussoli
ninin Berline yaöacağı ziya
retle meşgul olmakta ve bey
nelmilel siyasetin mcvzuunu 
teşkil eden günün bütün mes· 
( Sonıı altıncı sahi/ede-

lstanbul, 24 (Hususi) - Malige Vekili B. Fuad 
Agra/ı, bugün para borsasına gitmiş ve bizzat tetki
katta bulunmuştur. 

Paramızı düşüreceğimiz hakkındaki haberleri çı
karanlar için kanuni takibata başlanmış ve bazı kim
seler isticvab olunmuştur. 

Paramızın düşürüleceği 

kadarların ifadesine göre, 
bile geçmemiştir. 

tamamen gaf andır. Aiti· 
böyle bir şeg, hatırdan 

~--------~--~------~----------~/ 
Kabinemizde ihtilaf yok 

Başvekilimiz, Bay Celal 
Bayan karşaladı _ ....... 

Başvekalet Vekili B. Celal Bayar, akşa
ma kadar Başvekalet iş/erile meşgul oldu 

Başoekô.let binası 
Ankara, 24 (Ilususi) - lktı· Batvekilimiz General İsmet 

sad Vekilimiz B. Celal Bayar, b-u lnönü, İktıaad Vekili ve Baoveka· 
snbah Ank.araya vaaıl olmuı ve is· let 'fekili B. CeUl Dayarla Daove· 
tasyondıt, 'bizzat Başvekilimiz l7e• klllet dairesinde bir müddet kal· 
ncral ismet İnönü tarafından kar· dıktan sonra aynlınıo ve köoküne 
eılanmıştır. giderek. istirahat etmiştir. 

Baovekilimiz; B. Celal Bayan B. Celal Bayar, akşama kadar 
kendi otomobiline bindirmiı ve Baovekalet dairCBinde Baovekilet 
ııağ tarafına oturtarak, BaevekAlet iolerile meogol olmuotur. 
dairesine götftrmöotör. letanbul, 24 [Haıad) - Kabi• 

Çin - Japon harbi 

Japonya, hiç bir müda
hale kabul etmiyor 
Mareşal Şan. Kay. Çek de, Çinin 
harbe devam edeceğini söylüyor 

Sağda Japon orduları başkumandanı G. Kimoto, solda 
Çin Genel k.urmag başkanı G. Ken-Kiş-Veta 

Şanghay, 24 (Padyo) - japon 
tayyareleri, bugün Ankov şehrini 
bombardıman etmişlerdir. 

Atılan bombalarclan üç yilz 
kişinin öldüğü ve iki yüz kişinin 
de yaralandığı söyleniyor. 

japon tayyareleri, Yançe neh· 
rinde bulunan lngiliz gambotlanna 
da hombnlnr atmıe1ardır. Bunun 
yanlışlıkla vukuagelen bir hfı<liee 
telakki edilmesi lazımgcldiği eöy· 
leniyor. 

Tokyo, 24 (Radyo) - japonyıı 
- ------

nemiz azası araemıla ihtilaf çıktığı 
hakkındaki haberler, tamamen asıl· 
sızdır. 

Ankara, 24 (A.A.J - Baovekıi· 

let vekili B. Celil Bayar bu sabah 
ekepreee ba~lanan hususi vagonla 
şehrimize gelmi§, iatasyondn B. l\I. 
l\leclisi reiııi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Jsmet f nönü, eehrimizde 
bulunan siyasi mü&tC§arlar ve Ye· 
kllletler ileri gelenlerile Ankara 
vali ve belediye reisi, emniyet di· 
rektörü, iktıaadi ve malt müease• 

1 

eelcr direktörleri tarafından karıı· j 
lanmııbr. 

Harbiye Nezaretine mensub salibi· 
yettar bir zat, P.aotingin itgalile 
japon ordusunun, en büyük vazife· 
sini bitirmi§ olduğunu söylemi§ ve 
japon kuvvetlerinin, iı,abında daha 
mühim mevkiler zaptetmek üzere 
ileri harekete devam edeceklerini 
ilave eylemiştir. 

Tokyo, 24 (Radyo) - japon• 
ların harbin bidayetindenberi Çin· 
lilerin 284 tayyaresini dütürdükle· 
ri \ "C Çinlilerin de, buna mukabil 
31 japon tayyaresini yaktık.lan 

Şaughaydan haber nrilmektedir. 

Tokyo, 24 (A.A.J - japon 
hükumeti, Çin·japon ihtilifını tet· 
kik etmek üzere Milletler cemiye· 
tinin teıkil ettiği 23 lcr komiteeine 
japonyanıu da iştiraki için vuku· 
bulan daveti reddetmeğe karar 
vermiıtir. Çünkü japonya bn ihti· 
liifa .Milletler cemiyetinin miidaha· 
lesini kat'iyyen kabul etmemek

tedir. 
japon hükı1meti bu ihtilafın 

mOnlıasırnn iki devlet arneında 

halledilecek bir mesele olduğunda 

- Sonu 3 ncü sahifede -



Sayfa 2 

~fi.Q 
Kızlarımızın askerliği 

Her menfi mukavemet, müsbet tazyiklerin ve reel icabların önün· 
de kırılmaga mahkumdur. Her cemiyette. asırlarca ve asırlarca kadıoın 
insani, medeni, içtimai, siyasi haklarını ietirdad etmesi uzun zamanlann 
geçmesine bağlı kalmııtır. Yatak mahluku ve ev tavuğa seviyesinden 
bir aantim yukarı çıkanlmak istenmiyen bedbaht kadın, balA ve halli 
bu mukavemetlerle çevrilmiş bulunuyor. Kadını müdafaa eden tezlerin 
Ye hakikatlerin daha epeyce zaman uğraşacağı anlaşılmaktadır. 

En mesnd insan <'emiyetlerinden biri olan Türkiyede ise, kadın, 

ea ıcnit haklara eahib olmuştur. 
Kadın da erkeğin tabi olduğu oartlara tabidir. 

Kadıa, ikinci plandan alınmış, birinci plana getirilmittir. 

Kadın oereflidir, kadın hayatta iş ve mevki almıştır. Hakiki Türk 
kadını, asırlarca toprak ve basit el işçiei olarak nasıl çalışmışea, şimdi 
de muhtelif ean'at, fen, ilim şubelerinde, batta ihtisas yaparak rol al· 

mağa başlamıştır. 
Kadının mahrum kaldığı yegftoe şeref ve hak, sadece askerlik.ti. 

İıtikl5.l mücadelesinde tecrübe edildiği gibi, tarihimizin ilk doğuşunda 
~rkekle beraber dövüşen Türk kadını da meydonrla olduktan sonra on· 
lann torunlarının da vatan müdafaasında yer almalan gayet tabii idi. 
lCadın cebhe gerisinde de çalışabilir. Cebbe boyunda da.. Kadının ask.er· 
lige alınabilmesi sayesinde, istikbalin hiç umulmıyan ve beklenmiyen 
badieelerini daha fazla bir kuvvetle karşılamak imkanını elde etmiş 

olacağız. 
Vatan lıepimizindir. Onun müdafaası da hepimize düşer. 

Türk kadını gibi fıtratında tarihin ve milliyetinin bir çok ana ve 
ö:di1 meziyetlerini taşıyan bir kuvveti vatan müdafaasında da çalıştır· 

mak, rejimin en mükemmel, en muvaffak i~lerinden biri olacaktır. 

Türk kıZl, çocuk doğurup büyütmeği, oltumağı, işlemeği, çalışmağı, 
kocasını, evini ıevip onlara bakmağı bildiği kadar vataoırun menfaati 
ioab ettirdiği gö.n Bilih elde, cebheye koşınağı ve orada Nkek kardevile 
yanyana çarpışmağı da bilmelidir. 

talAk sebeblerinden birisi 
da hal 

Bu sütunlarda birçok talak 
sebeblerinden bahsettik. Bun· 
larm kısmı azamı çok garib 
eebeblerdendfr. Bugün de gü· 
zclJiğin talak sebebi olabile· 
ceğini yazacağız: 

Fransada Lil şehrinde Di· 
val adlı bir tüccar yirmi sene 
evlilik hayatından sonra zev
ceai aleyhine bir talak davası 

Saime Sadi 

. . ' . :-· . ~.ı:~ " . ~ .. 

basında Savar Takak isminde 
bir adam bir köyden velospit 
ile geçerken bir kaz sürüsü· 
nün arasına düşmüş ve kaz· 
ların şiddetli bir hücumile kar· 
şılaşmıştır. 

Adamcağız kendi kuvvetile 
kurtulamıyacağını anlamış ve 
feryada başlamıştır. 

Köylüler adamcağızı kazla
rın gagalarmdan kurtarmışlar 

ANADOLU 

Sırt hamallığı . .. ...• 
lzmirde bunun de-
vamı zaruri gö

rülüyor 
Sırt bamallığmın kaldırıl

ması meselesini tetkik için 
dün Ticaret Odasından bir 
toplantı daha yapılmış ve bu 
hususta bir rapor hazırlanarak 
vilayet kanalile Dahiliye Ve· 
kaletine gönderilmiştir. 

Yapılan tetkikler neticesin· 
de hazırlanan bu raporda; 
lzmirin bir ticaret şehri olması 
ve limanda vinç tertibatı bu· 
lunmaması sebebile sırt ha
mallığının kolayca kaldırıla· 
mıyacağ1 bildirilmektedir. 

Heyet, lstanbulda olduğu 
gibi, lzmirde de el arabalarile 
yük taşınmasını uzun uzadıya 
tetkik etmiş, bu hususta ha
malların fikirlerini de almıştır. 
İzmirin yukarı mahallelerinin 
dağlık olması itibarile bu 
usulün de tatbikine imkan 
görülememiş; hamallar da bu 
şeklin sırtta yük taşımadan 
daha işkenceli olacağını ileri 
sürmüşlerdir. ----
Sıcaklar yüzünden 

Mektebler tekrar tatil edildi 
'Birkaç gündenberi sıcaklar 

yeniden başlamış, evelki gün 
hararet gölgede 34 e kadar 
yükselmiştir. Dün, esmiye baş· 
lıyan inbat rüzgarile hava biraz 
serinJemiştir. 

Eylülün on beşinde açılan 
mektebler, fazla sıcaklar dola
yısile dün yeniden tatil edil
miştir. Derslere, Lise ve Orta 
mektebler gibi, ilkmekteb· 
lerde de 1 Teşrinievelde baş· 
)anacaktır. 

,. 

GöÇriien eVıerinin 
inşası meseleSi 

ilk hamlede muhtelif yerlerde beş 
yüz göçmen evi inşa ediliyor 

~~~~---~~~~-
Vilayet iskan müdürü Dr. inşa edilmesi lazımgelen 

B. Ziya Fuad, göçmenler için göçmen evlerinin miktarı bin· 
inşa edilecek evler meselesini den fazladır. Bunun yarısının 
intaç etmek üzeredir. Kış gel· inşaatı temin edilmiştir. 160 
meden vilayette göçmen evle· ev Torbalı ve Çandarlıdaki 
rinin inşaatı bitecek ve bütün göçmenlere verilecektir. Bunlar 
göçmenler, evlerine yerleştiri· inşa olunmaktadır. Mütebaki 
lecek, ellerine tapu senetleri 
verilecektir. göçmen evlerinin inşası için de 

Evelki gün iskan müdürlü- bir hal çaresi aranmaktadır. 
ğünde toplanan bir komisyon Göçmenler, hemen her kaza· 
Torbalıda 44 dü çift olmak da müstahsil hale gelmişler· 
üzere 300 den fazl~ ve Me- dir. Bulgaristandan bu sene 
nemende de 91 göçmen evi· vilayetimize gelen göçmenlere 
nin inşaatı pazarlık suretile de arazileri yakında tevzi edi· 
müteahhidlere ihale etmiştir. lecektir. 

Hali/beyli köyü cinayeti 

Kız kaçırma meselesi
nin feci neticesi 

Kemaşa kazasının Halilbcyli Ayni köyden Ahmed oğlu 
köyünde kız kardeşini kaçu an Mustafa da şu İzahatı ver· 
Mustafayı öldürmekle maznun miştir: 
küçük Mustafanın muhakeme· - Vak'a günü ben kahvede 
sine dün şehrimiz Ağırceza oturuyordum. Bir gürültü oldu, 
mahkemesinde devam edil- Mustafanın, Arifeyi kaçırdığını 

söylediler. Yarım saat sonra 
miştir. Bu celsede maznunun 

d 
köy meydanından geçerken 

ikinci hemşiresi T evhi e şahit küçük MustafRyı elinde çifte 
sıfatile dinlenmiş ve vak' ayı tüfeğile dolaşırken gördüm. 
anlatarak demiştir ki: Yanına gittim. Zaimin duva-

- Kız kardeşim Arife, ev· rına tırmanarak evine girmeğe 
den dışarı çıkmıştı. Bir feryad çalışıyordu. Hemşiresi ve ka
duydum, dışarı çıktım; kom- çıran Mustafa, bu evde bulu· 
şular, Arifenin Mustafa tara- nuyorlarmış. Köy halkından 
fından kaçırıldığını söylediler, bazı kimselerle küçük Musta· 
ben birşey görmedim. Musta· fayı bu fikrinden vazgeçirmeğe 
fanın nasıl öldürüldüğünden· çalıştık. Fakat muvaffak ola-
de malumatım yoktur. madık. Tekrar kahveye dön· 

açmıştar. 

Bu talak davasında göste· 
rilcn sebeb şudur: Bayan Di· 
val, aradan yirmi sene geçtiği 
halde hala ilk evlendiği za· 
mandaki gibi genç ve güzel 
kalmış, zevç ise ihtiyarlamış 
ve çökmüştür. 

amma kan ve yara içinde!.. 
Eğer biraz geç kalsalardı 

adamcağızı kazlar yeyecekti. ır 
Şifah sul · 

Viyanada Pisi adında bir 
adam tevkif edilmiştir. Bu 
adamın san• ati "şifalı su 11 sat· 
maktır Bu suyun bir litresi 
bizim para ile 25 kuruşa sa
tılmakta imiş. Fakat yapılan 
bir tahlil neticesinde bu suyun 

-----, düm. Bir aralık üç silah sesi 
duyuldu, bunlardan ikisi çifte, 

KIT'A 
Eski şairler buluştuk geldi "Ne/ii zeman,, ( 1) 
llıtigar olduk fakat her şey'i inkar eyledik 
"Rifat Alımed,, hem Sururi aldık ayineleri 

biri tabanca sesiydi. Kahve· 
den çıkıp baktım. Küçük Mus· 
tafa, kahveye geldi. 

Şu hale göre, ihtiyarlama
mak, daima genç ve güzel 
kalmak ta aile hayatı için bir 
tehlikedir. 

Kadmsız bari 
Kaliforniyıda barlarda bar

larda kadından garson kulla· 
nılmaması hakkında bir . karar 
çıkmıştır. Bu karar üzerine, 
kadınlardan mahrum kalan 
barlar bir hamlede boşalmış 
kalmıştır. 

Bar sahibleri bu kararın 
kaldırılmasını istemişler fakat 
muvaffak olamamışlardır. 

ilk kadın konsolos 
Londradan Cenevreye hare

ket eden Bayan Margarit Hai· 
man kimdir? Biliyor musunuz? 

Birleşik Amerikanın Cenev
re konsolosu olan kadındır. 
Bu kadın kırk senedenberi 
Amerika hariciyesi memurla· 
rındandır. 

Amerikalılara göre, bu ka· 
dın, ilk konsolos kadındır! 

Kazların marifeti 
Arz üzerinde adalet kalk· 

b mı? Hayır, adalet vardır; 
buna bir de misal göstere· 
biliriz: 

insanlar pek çoğu kaz etine 
bayılırlar, kazlar yetiştirilir ve 
mezbahaya sevkolunur. 

Pek ala .. insanlar kazları ye· 
sinler de, kazlar neden insan· 
ları yemesinler? Bu mesele 
bir defacık olsun kazlann le
hine tahakkuk etmiştir. 

Macaristanın Dambriç kasa· 

pis ve boyah bir sudan ibaret 
olduğu anlaşılmıştır. 

Viyana gazeteleri bu ada-
mın sularına verilen rağbetin 
dünyadaki ahmakların çok
luğuna delil olduğunu yaz
maktadırlar. 

Meşhur misaldir: 
lstanbulda bir adam, şerbet 

diye su satmış, fakat tam 40 
yıl bu suretle geçinmeğe mu· 
vaffak olmuştur. Çünkü bir 
gün sattığı yerde ertesi gün 
suyunu şerbet diye satmazmışl 

Ak saça rağmen şebapta durduk ısrar eyledik 
BALTA 

(1) - Şimdiki Adana Hukuk hildmi biıim İımirin eıld tAir· 
terinden Ali Hadi. 

KIT'A 
Sap mısın ga balla (2) mı sordum bizim Ne/'ige dün 
- Ben mi haşa ol adı terkeyledim çokları dedi 
Hakkı t1armış girdiğim orman benim kör baltamı 
Sap taraftan başlayıp sertabepa eklegedi 

BALTA 

(2) ~ "Baha,, imzaaını bir vakitler arkadaşım şAir Ali Hlldi 
kullanmıştı. Sonra ben de bu balta ile çalışmış, fakat bet 
aene var ki, bu iımi hiç sahifelerde gösterememiştim. 

BALTA 

- Vazgeç şu işten. 
Dedim. O da: 
- Zaten vazgeçtim. 
Cevabını verdi. Halbuki o 

sırada Mustafayı vurmuş, öl
dürmüş. 

Ben ölen Mustafa ile Arife
nin seviştiklerine dair hiç bir 
şey bilmiyorum. 

Şahit Sefer onbaşının cel
pedilerek dinlenmesi için mu· 
hakeme, başka bir gÜne bı
rakıldı. 

B. Haşmet DUlge 
İzmir liman işletme müdürü 

B. Haşmet Dülge; liman ida· 
resine aid bazı işler için An· 
karaya gitmiştir. 

TAYYARE S~nemasında mevsimin en büyük muvaffakıyetini teşhir edecek 

2 büyük film birden 

-
2-

100 Sene 
robcsinde 

BEYAZ MELEK 
e~el çarlık Rusyasile Osmanlı · İngiliz · Fransız orduları arasında cereyan eden KIRIM muha· 
Üsküdar sırtlarındaki hastanede büyük bir şefkatle insani vazifesini ifa eden hasta bakıcı 

FLORANS ın hayatım, aşkını, fedakarlığını gösterir hakiki bir vak'ai tarihiye 

Baş rolde: KAY FRANSİSE 

MARQARITA 
Geçen sene Şahane Melodi filiminde yüksek kabiliyet ve liyakatını iÖrdüiünüz 

GRACE MOORE 
Tarafından temsil edilmiş musiki, aşk, gençlik filmi 

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

S e an~ saat~e~i: :e~:ü~e,:a;r:~: 3,!s --;e ~::~da ı Fiatler: 30 • 40 - 50 kuruştur 
Cumarıeıı ve Pazar gunlen: 12,30 da Beyaz Melekle başlar . Cumarteııi Talebe ıean• vardır fiat ıs kuruştur 

25 Fy11il 95 

580 seyya -------·--·--
-çarşamba gü 

İzire geliyor 
Alman bandı ralı Mil 

seyyah vapuru 28 Eyluld 
tanbuldan limanımıza gel 
ve 580 seyyah getirec 
Muhtelif tebaalara me 
olan bu seyyahlardan 3 
fazlası Efez ve Bergamay 
derek harabeleri gezece 
dir. Vapur, limanımızd 
gün kalacak ve seyyahl 
şehrin~görülmeye değer ye 
müzeleri kolayca gezrn 
için her türlü tedbirler a 
caktır. 

Efez ve Bergama har 
lerini görmeğe gidecek 
ların vesait ve istirahati 
temin için Türkofis, bele 
ve vapur acentası tarafl 
dan şimdiden tertibat 
maktadır. 

Önümüzdeki Perşembe 
limanımıza gelecek Fra 
bandırah Teofil Gotye v 
ruyla da lzmire bir mi 
seyyah gelecektir. 

Köy öğretmen 
okulunda 

lzmirden 40 taleb 
ahnacak 

K1ZJlçulluda açılacak 
öğretmen okulunda ders 
ıırlıklarma devam ediJın 
tedir. Bu mektebe Manisa 
30, lzmirden kırk talebe 
nacaktır. 

llktedrisat müfettişleri, 
muallim mektebine alma 
zeki talebeleri tesbit 
köylerde dolaşmalar yapmı 
ve muhtelif yerlerden bir 
isimler tesbit etmişler 
Bunların fişleri hazırlana 
Maarif Vekaletine fgönd 
miştir. Vekalletten gele 
cevaba göre, mektebe alı 
caklar belli olacaktır . . 

Yangın 
Dün Şehitler caddesind 

Ahmet Cemale aid kutu fa 
kasında yangın çıkmış, fahri 
nın çatısının bir kısmı ve 
tulardan birkaçı yanmış, det 
yetişen itfaiye ateşi sönd 
müştür. 

Yapı lan tahkikata göre y 
gın markacı Alberin kutul 
markalamakta kuUandığı 
ğın patlamasından çıkmış 
Ateş, birdenbire talaşlara 
orada istif edilmiş kutu! 
sirayet etmiş, bir müddet so 
qa çatıyı sarrpıştır. ltfai 
sür'atle yetişerek ateşin da 
fazla genişlemesine mani ol 
ve yangını söndürmüştür. 
lira kadar zarar olmuştur. 

Markacı Alberin eli ve y 
hafifçe yanmıştır. Fabrika, 
bin liraya sigortalıdır. 

Dil bayramı 
26 Eylul pazartesi günü 

bl\yramıdır. Bu münasebe 
Halkevinde B. Faik taraf 
dan dil inkılabı hakkında 
konferans ve bir kaç maot 
me okunacaktır. 

Bundan sonra Ankara 
lstanbul radyolarında dil bJ 
ramı hakkında yapıl.ıcak f1 

riyat dinlenecektir. 

B. Muhiddin 
Kayseri iş bürosu mlJfl 

tişliğine tayin edildi 
İzmir Erkek lisesi f ngilit 

öğretmeni, genç hukukçulB 
dan B. Muhiddin Alan Jktı 
Vekaletince Kayseri böll . 
iş bürosu müfettişJitin• t• 
edilmiştir. 



ANADOLU SaJr• s 

lya, Balear adasile Is
anyol F asııida gözü olma

dığını ilin edecek 
' 

'•nsı.z ve /ngiliz sefirleri, /tal yanın son va.ziye. 
fİıaden dolayı hükumetlerinin memnuniyetlerini 

ltalya Hariciye Nezaretine bildirdiler 
~·· 24 (A.A.) - Ce- ciye Nezaretine giderek, ltal· eylemişlerdir. l 
~ bulunmakta olan ve nın, son günlerde aldığı mü-
llllL.!_ namına söz söylemiye lemetkarane vaziyetten dolayı 

Son haberlere göre, Londra 
gazeteleri de bu mesele etra· 
f ında uzhn makaleler yaz· 
makta ~e yakanda üç devlet 
arasında müzakerelere ıirişile· 
bileceği ümidini izhar eyle
mektedirler. 

.. --...,ettar bulunan B. Bo- hükftmetlerinin memnuniyet-
~. B. Delbosa bundan lerini bildirmişler, gerek lngil-
~ ispanyaya bir tek gö- terenin ve gerekse Fransanın 
~ IOnderilmiyeği hakkmda İtalya ile müzakerelere giriş· 
it~ Verirken B. Ciano da meğe amade olduklarını ilave 
~ki lngiliz maslahatgü- =:..._;;;;:=;.;;..;..;:=....::...-.;..;:..:=~~=-------
..: •yni teminatı vermiştir. Dörtler misakı için ha-

fi~ dranın diplomasi meha· 

~Q hadiseleri ileriye doğru zı·rlıklar var 
- ~-._..... bir adım telakki et-
~ Ve bundan dolayı ifti
fit.· d..yulması lazım gelece· 
...;• tiinkü gerginliğin zeva
....:.edar olan bir amil ol· 
tö .. .. ve ikinci safhasının 
~ulerin geri çekilmesi ne· 
~ doğuracağım ilave 

ıa...., .. c:IMer. 
l'İ .. ...._ırda bu görüşmele· 
~ llluvaff akıyeti Londrayı ve 
tn......'1 müzakereleri ileri gö
.:.ı:-.ette ıerbeat bırakmağa 
~"11thnclctedir. 

~ ltc,ni mehafil ParİI tarafın
clitd faydalı addedildiği tak
~~ londranm üç taraflı mü
~ eye girişmeğe ve Roma· 
llokta· nüfuzundan bilistifade 
ttııı ınazarlar teatisine yardım 
,..,,,. til' ••ade oldupnu be
-._ ._.lr.tedir. 

)et~en röıterilen memnuni· 
lr .. ~ bıraz ibtiyat ve temkinle 
;;""ktır. llalyanm tabiyevi 
'il.i~ıalardaki hattı hareke
._ 6trcıımenin pek ziyade 
..:;ınuniyete sebep olacağı 
'4;~dır. 
~ aıahafil ltalyanın hattı 
'1- baklanda MU1solini
,,.,.__. ':erlin seyahatinden ve 
~vel baılarmda ademi 
,, -le komitesinin içtima· 
~~ IQora daha iyi bir hü
ar~li mütaleasım ileri 
~tkte~r. 
~~· 24 (Radyo) - ltalya 
S,rti, lapanyol Fasında 
"- gibi Balear adalarında 
tı111~e kadar gözü olmadı-

1>, 1 n etmeğe amadedir. 

~ ""'•z ve lngiliz maslahat· 
rları, bugün ltalya Hari· 

ANADOLU-
c- l • 
~~k aiyaaal gazete 

........_ ~ •• bafYDg8Dl 

b~r Rütdü ôKTEM 
li~ llqriyat ve yuı itleri 

~~·~flzhet Çauçar 

~ fı_= . , a_ ... -,&ıDcı Beyler sokağı 
'l'.ı~ Partiai binan i~de 
~: 1-ir - ANADOLU 

• 3776 .. Poata lrutuau 405 

lllJaeı 1B~E ŞERAiTi 
'- ~~ altı ayl,ıiı 700, flç 
ı~ ·~ SOO kunııtur • 

....:..ıeketler için 1enelik 
il lcıeti 27 liradır 

• 1*ıde 5 ~tar 

Pazartesi günü Pariste yapılacak top. 
lantıda bu mesele için de konuşacaklar 

Londra, 24 (Radyo) - Siyasal mehafilde söylendiğine ıöre, 
lngiltere, Fransa, ltalya ve Almanya arasmda bir misak akdi 
için bu dört devlet diplomatları arasında münferid müzake
relere başlanmıştır. Bu münasebetle B. Eden, dün lngilterenin 
Roma sefiri B. Dermon ile bu hususta uzun müddet konuş. 
muştur. 

Önümüzdeki pazartesi günü Pariste lagiltere, Fransa ve 
ltalya arasında vukubulacak müzakereler esnasında Nyon mu· 
ahedesi ahkamı tetkik olunacağı gibi, müstakbel müzakereler 
için de ihzari bazı mükilemeler olacaktır. 

Kaybolan Beyaz 
Rus generalleri. -------------

General S/r.oblinin zevcesi yaralı olarak 
tevkif edildi, kendisinden şüphe ediliyor 

Hainler 
Hapishanede biribirine 

dUştUldr 
İstanbul, 24 ( Hususi ) -

Elaiiz hapishanesinde mevkuf 
bulunan Seyid Rıza, mevkuf 
oğlu Hasanla münakaşalara 

başlamıştır. Baba oğul. daimi 
bir münazaa halindedirler. 

Seyid Rıza, oğluna: 
- Kendi düşen ağlamaz, 

iki gözü birden çıkar. ,, 
Demektedir. 

lıtanbulda bir 
cinayet 

Artist Celalin kızmı Uvey 
babası öldUrdU 

Jstanbul, 24 (Hususi) - iz
mirde ölen artistlerden Celalin 
"kızı Reyhan, üveybabası Ce
vad taratmdan öldürülmüştür. 
Cinayetin sebebi, Reyhanın; 

annesini Cevaddan ayırmak 
istemesidir. 

Katil Cevad, zabıtaca yaka· 
lanmıştır. 

F ranaız ıoıyaliıtleri 
Komünistlerle birieşmek 

istiyorlar 

Paris, 24 (Radyo) - Kay· 
bolan beyaz Rus generallerin· 
den Millerle arkadaşı Skoplin 
hakkındaki tahkikat ve taki
bata devam olunuyor. 

Bugün, yalnız Slcoplinin zev· 
cesi, yaralı olarak butunmuı 

hastaneye sevkedilmiştir. 
Generallerin bir suikasta 

maruz kalmış olmaları ihtimali 
kuvvetlidir. 

Paris, 24 (Radyo) - Bir· 
denbire ortadan kaybolan Rus 
generali Skaplinin kansı tev· 
kif edilmiştir. Bu kadının, hi· 
disede mühim bir rol oynadığı 
anlaşılmaktadır. 

Kayser Vilhelm 
Almanyaya gitmif del)Udir 

Paris, 24 (Radyo) - Sabık 
Almanya imparatoru Kayse· 

rin, Frankfurta vardığı hakkın· 
daki haber tekzip edilmekte 

ve yalnız imparatoriçenin, 
ameliyat için bir ay evci Ber· 

line gittiği ve yakında zevci 
Kaysere iltihak için Hollan· 
daya döneceği bildirilmektedir. 

Muğla da 
Tavuk iıtaayonları 

yapıldı 
Muğla, 24 (A. A.) - il ta· 

vuklarını ıılab ve tavukçulu· 
tun inkişafı için tavuk i-1 ... 
yonlan yapılmıt ve Ankara 
Tavukçuluk enstitüıünden 60 

Çin - Japon harbı 

Mtt ..• Japonya, hiç bir !'"Üda-
Bilinmesi lazım- hale kabul etmıyor 

gelen 
Hayatta, bilinmesi tizımge

len bazı şeyler vardır ki, on
lar şuur altımızda mevcud bu
lundukları ve hatta zaman za· 
man varlıklarından bazı teza· 
bürat gösterdikleri halde, biz 
onları net olarak, yerli yerin
de, kendi hususiyetleri ve ka
rakterleri ile tesbit etmeyiz. 

Meseli, münakqacı, müca
deleci ve münekkid ile ulc:ali, 
mütecaviz ve sırnqık olanlar, 
çok kere biribirine karııtınhr. 
Bir insanın haysiyeti ve izzeti 
nefsi üzerinde dimdik durma
sına ukalalık ve şımarıklık 
damgasını vurduğumuz gibi, 
mükemmel bir ıarlatana "be
cerikli" de diyebiliriz. Nitekim, 
diyoruz. 

Bu ayn ayn iki karakter ve 
ruhi teşekkülü, yaşadıkları kar· 
şıhklı kutuplarda çiviliyerek 
sirke ile pekmezi, sütle karabo· 

yayı hakkile teıbit etmeditimiz 
için, hayat bize çok kere müt· 
hiş oyunlar oynuyor. 
Susmasım bilen kurnaz riya· 

kira "mütevazı ve ıükuti" di
yen cemiyet ve insan gafleti 
hakkını aramakta ve bakikati 
söylemekte tereddüd göster· 
miyene de •dangalak" ve •küs
tah,, diyor. 

T ezad içre tezadl. 
insanları böyle tanıdığımız, 

münasebetlerimizi ona göre 
tanzim ettiğimiz, hatta cemi· 
yetin iş bölümlerinde ve 
hayatın her safhaımda bu 
yanlış görüşte ısrarla durdu· 
ğumuz için, neden sonra ak· 
lımız başımıza geliyor: 

- Eyvah, takye düştü, kel 
göründü. Benim beyaz un· 
dığım şey siyah, benim düz 
girdiğin neıne de kambur 
imiş ... 

Diyoruz. işte, şuur altımız· 
daki gayri mazbut, vuzuhsuz 
bazı hareketlerin ve telkinlerin, 
yahut ta kendi şuur faaliye
timizdeki hatalar1n ve sakat· 

lıklann tezahürleri.. ** 
~~~---------~~~--

Gümrük lıaçakçılıfı 
Ankara, 24 (A.A.)-Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu· 
haf aza teşkHitı biri ölü 59 
kaçakçı, 1482 kilo gümrük 
kaçağı, 4 kilo inhisar kaçağı, 
30 Suriye bankonotu, 27 ke· 
sim hayyam ile 24 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Orgeneral A.aım 
Ankar•ga mııvaalat etti 

Ankara, 24 (A.A.)- Genel 
Kurmay ikinci Reisi Orgeneral 

Asım Gündüz bu sabah şeb· 
rimize gelmiş ve istasyonda 

birçok generaller ve Genel 
Kurmay Başkanlığı ve Milli 
Müdafaa V ekileti ileri ıelen· 
leri tarafından karıılanmıştır . 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

):yıtı U Recep 19 

Eylul -
~ 25 7 

Cumarteai 

Mareşal Şan - Kay - Şek de, Çinin 
harbe devam edeceğini söylüyor 

- 8aıı 1 inci sahifede - mış ve uzun müzakerelerde 
muaeırdır.f bulunmuştur. 

Nisinisi gHetesi bu mesele Hariciye Nazırı B. Hirota, 
hakkında diyor ki: ç· 

"japoayamn dostu olan Alman ın meselesinde Japonyanm 
milleti de 23 ler komitesine i~ti· hiçbir müdahale kabul etmi
raki reddetmiıw. Amerika ise o yeceğini söylemiş, aksi tak· 
da itlirak etmekle her l ~r komi· dirde vaziyetin daha vahim 
tenin kararlanna kartı hareket bir şekil alacağım ilave ey
Hrbeatlip.i . mlllıafaza eylemek- )emiştir. 

teiir. Bay Hirota, Uluslar Sos-
Tokyo, 23 (A.A.)-Tebliğ: yelesinin müdahalesi hak-
Şimali Çinde Japon ordusu kında da fikrini söylemiş, Ja

diitmanı takib etmekle bera- ponyanın, Cenevre ile alikast 
ber 22 Eyhll günü Paotingin kılmadığını ve davet edilse 
şimalinde Ta-Tseb·Ho nehrine d h a i gitmiyeceğini beyan ey· 
vara111br. Japon ordusu Çin- )emiştir. 
lilerin iki senedenberi müda· 

Çin Reisicumhuru Mareşal 
faa tertibatı vücude getirmiş Şan·Kay-Şek de mukabil be· 
elduklan Paotinge karşı bir 
taarruz hazırlamaktadırlar, yanatta bulunmuş Çinin, harbe 

devam etmeğe karar verdiği-
Yeni Japon ukerl kıtaatı ni bildirmiştir. 

22 Eylül receıindo Voosung N 
yakıninde Yangtse nehrinin ankin, 24 (A.A.) - Şan-

Kay·Şek şu beycnatta bulun· 
mansabı istikametinde karaya 

muştur: 
çıkmağa muvaffak olmuşlardır. 

Japon hava kuvvetleri 22 - Nankin bombardımanla-
rı askeri vaziyet üzerinde tesir Eylülde Nankin şehrini üç 

defa bombardıman etmişlerdir. icra etmiyecektir. Fakat Çin 
Altı tayyareden mürekkeb bir halkının ve bütün dünya mil-

letlerinin Japonyanm battı ha· 
Çin hava filosu bu taarruzlara k 
mukabele etmiştir. re etinin ne olduğunu jyice 

anlamalarına medar olacakbr. 
Vulcua gelen hava muhare-

besinde 4 Çin tayyaresi dü- Çan-Kay-Şek, Amerikanın 
;imdiki hattı hareketinin Am-

şürülmüştür. ~-
rilcanın hakiki hattı hareketi 

Japon tayyareleri Nasyona-
list Çin fırkası merkezini Yan· olmadığlnı beyan etmiı ve 

d d · 1 ı Amerikan milleti ile Amerika gtse e emır emiş o an Çin h 
h ükômetı'nı'n adaletı' h-'- ve arb gemilerini ve nakliye va· ~ 

tal b b d nizamı daima müdafaa ve 
sı arını om ar ıman etmiş 
mühim hasarata sebebiyet ver· uzun Çin • Amerikan dostluk 
miş, panik çıkarmıştır. tarihini hatırlatarak Çine, Ja· 

Japon tayyareleri 22 Ey- ponyaya karşı yapmakta ol
lutde saat 2 da ve 6 da iki duğu mücadelede sempati ve 
defa Kantona taarruz etmiş· yardım göstereceklerine kani 
lerdir. Bu tayyareler tayyare bulunduğunu söylemiştir. 
meydanını ve askeri binayı Çan-Kay-Şek ile refikası 
bombardıman etmişler ve Çin- bombardımanlara ratmen keİı· 
lilere karşı lr>ir hava muhare· dilerile görüşmek üzere gelmiı 
besine girişmişlerdir. olduklarından ve bilhassa ci· 

Bu bombardımanlar ve bu han matbuatında Çinin Japon 
hava muharebesi esnasında taarruzuna karşı yapmakta ol-
Çinlilerin 35 tayyareıi tahrib duğu mucadeleye müteallik 
edilmiştir. Bir Japon tayya- doğru malumattan dolayı 
resi zayi olmuştur. ecnebi muhabirJere te,ekkür 

Şangbay, 24 (A.A.) _ Şid· etmişlerdir. 
detli yağmurlar ve Çin kıtaa- Şan·Kay·Şek demiştir ki: 
tının gösterdiği büyük muka- Çin dokuz devlet muahedesi 
vemet Şangbay cephesinde prensiplerile Milletler cemiyeti 
Japon taarruzunun muvakka- mukavelesi prensiplerini mü· 
ten durdurmuıtur. dafaa etmek için mücadele 

Şimali Çinde de gene şid· etmektedir. Binaenaleyh ona 
detti yatqıurlar ve nehirlerin müzabaret etmek bu muahede 
tatması Japon ileri hareketi 1i ve bu mukaveleyi imza etmiş 
qkil etmektedir. olan devletlere dilfer. Bun· 

Bunlardaki taahbüdabn unu· 
Maamafib Pekinden gelen 

gayri resmi bir habere göre, 
Japon kuvvetleri dün bütün 
gün devam eden çok şiddetli 
bir meydan muharebesini mü· 
teakip Paotingfu müstahkem 
mevkiini ele geçirmişlerdir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Hari
ciye Nezaretinden tebliğ edil
diğine ıöre, Nankinin bom· 
bardımamna dair Amerikan 
notasına Japonyanm verditi 
cevabta ötedenberi Tokyo 
hükumetinin muharib olmıyao· 
ları esirıemek yolundaki pren
sibine sadık bulunduğu ve ez
cümle başka devletler teba
alarının siyanet edileceği bil· 
dirilmektedir. 

tulmamış olduğuna kaniim. 
Mareşal bu muahede ve bu 

mukavele mer'iyette bulun· 
dukça bitaratlık meselesinin 
nazarı itibara almamıyacağım 
söylemiştir. 

Tiyençin, 24 (A.A.) - Do· 
mei Ajansından: 

Henüz teeyyüd etmiyen bir 
habere göre, Çan-Kay·Şek be· 
raberinde birkaç samimi dostu 
ile milli askeri meclis azası 
olduğu halde Salı sabahı tay
yare ile Nankinden hareket 
etmiş ve Monchanga gitmiştir. 

Pekin, 23 (A.A.)-Japonlar 
geceleyin yapılan şiddetli mu
harebelerden sonra Paoting
fudaki müdafaa hattının mer· 
kezini ezmiş ve bu noktanın 
10 kilometere ilerisine varmış 
olduklarını bildirmektedirler. 

~ n.:W., 25 karat 

Paris, 24 (A.A.) - Sosya· 
list partisi komünist partisine 
müracaat ederek 28 Eylôlde 
iki parti arasında bir toplantı 
yapilmasını teklif etmiştir. iki 
partinin tek bir parti halinde 
birleşmesi esaılarmı hazırla· 
mak üzere bir komisyon tq· 
kili ve bu komisyonun işe 

başlaması tarihi bu toplantıda 
tetkik olunacaktır. 

kadar Ligoren ve Rodeyland Mii:;~36"~ 

Japon tayyarecilerine ancak 
ukeri mahiyetteki Çin mües· 
ıeselerinin bombardıman edil
mesi için kat'i emirler veril· 
mittir. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Ja· 

Paotinıfu vilayeti dahilinde 
kain Tsininz ve Yencbavi de 
bombardıman etmiı olduklan 
haber verilmektedir. ••iiiiııiiiiiıiiiiiiilliıillllllli•• pooya kabineıi, bupn toplan· 

cinsi tavuk ve horoz ptiril· 
miftir. 
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Maarif Vekaletinin emri geldi Bu nasıl şey ? Dilber 
Bu sene kızlarımız da as- Ve meşhur rekkase 

kerl·k dersı görecekler 
---·----

Sigorta bede 
Bir kadın 

Liseli kızlar, bu sene kampa çıkmıyacaklar, mek
teblerinde subay/a·r tarafından okutulacak/ardır. 

Ankara, (Hususi) - Maarif 
Vekaleti yurt müdafaasına ha· 
zırlanma!arını temin maksa
diyle ortamektcp birinci sı
nıftan itibaren lise, yüksek 
mektep ve üniversitede kız 
talebelere askerlik drrsleri ve· 
rilmesini k&rarlaşlırmış ve dün 
teşkilatına bildirmiştir. 

E.ınir, bu ders yılbaşı olan 
bir İlktc~rinden itibart:n tatbik 
edilecek ve bu mektepleı in 
muadili olan meslek, sanat ve 
hususi mekteplere de şamil 

olacaktır. 

Devam, sınıf geçme ve 
mektepten mezun olma hu
suslarında erkek talebelere 
tahmil edilmiş olan mecburi
yetler kızlar için de tatbik 
edilecektir. Ancak askerlik 
dersleri yalnız Türkiye cum· 
huriyeti vatandaşı olanlara ve· 
rilecektir. 

Ders saatleri, yalnız buse· 
neye mahsus olmak üzere 
tekmil sınıflarda kız talebeler 
için bir saattir. Bu ders yı· 
lında kız talebe i.;in tertib 
edilen ve orta ehliyetname 
tedrisatını ihtiva eden hususi 
bir program tatbik edile· 
~ektir. Birinci program, yalnız 
yedinci sınıfta bir ve ikinci 
programlar sekizinci sınıftan 
itibaren yukarıya doğru bütün 
sınıflarda üniversite ve yüksek 
tahsilin her smıf ında okutula· 
caktır. 

Bu sene için bu programla· 
rın hassaten geri hizmete aid 
olan kısımları üniversite ve 
yüksek mekteplerle liselerin 
son sınıflarında geniş bir su· 
rette okutulacaktır. Bu suretle 
yalnız bir sene içinde birinci 
ve ikinci programları bir ara
da okuyan bütün sınıflar kız 
talebesine orta ehliyatname 
verilecektir. Bu dersler için 
ihtiyaç görülecek muallim su· 
baylar, erk~kler için olduğu 
gibi mahalli komutanlık tara
fından seçilerek ve usul dai· 
resinde tayin edilecektir. 

1niversite ve yüksek mek· 
tcplerde kız talebeye aid olan 
ted. isata bu seneye mahsus 
olmak üzere talim taburların· 
da yapmayıp mekteplerde ted· 
risat yapmak üzere okutulacak 
derslere ihtisaslı subaylar ta· 
yin edilecektir. 

Gelecek senelerde, kızla
rımız da erkek arkadaşları 

gibi kampa çıkacaklar 
7 nci sımf askerlik 
programı dersleri 

Ordu teşkilatı: 
Harb nedir, harb neden 

zaruri ve hazeri ordusunun 
lüzumu, harbin icaplarına göre 
ne cins askere ve saflara ih· 
tiyaç vardır. Muharib ve yar
dımcı sınıf hangileridir? Ge
nel surette ödevleri. 
Askerlik kanunu: 

Askerlik kanunu nedir. Or
duya asker toplamak usulleri, 
Türk ordusunun esası ne za· 
man kurulmuş ve ne gibi de
ğişiklikler geçirmiştir? 

Askerlik kanunundan istis
nalar var mı, bedeli nakdi 
nedir? 
Askeri terbige: 

Dahili hizmette itaat, disip· 
lin, arkadaşlıkta liste karşı 
saygı ve selamlama, bayrak 
sancak. 
Silah bilgisi: 

Silahların taksimatı, çeşidi 
ve ateşli silahlar, ağır ve hafif 
silahlar, hafif makinelitüfekler 
hakkında malumat, atış bilgi -
leri, atış için ilk bilgiler, be· 
den azaları, tüfeğin tarifi ve 
parçaları, piyade mermileri, 
fişekleri, hedefler ve cinsleri, 
nişan almanın tarifi ve dikkat 
edilecek hususlar, attığını vur· 
mak için bilinecek hususlar, 
kopoğrafya, harita neye der
ler, coğrafya ve topoğrafya 
haritaları, mikyas nedir, nasıl 
kullanılır? Cihet tayini (muh
telif vasıtalarla), seferberlik, 
ordu seferberliği ve milli se· 
ferberliğin ehemmiyeti, yurd-

1 Ciizli Cihangir 1 
_ 62 _ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

birkaç adım ilerdiği vakit, 
karanlık içinde kaldı. Biraz 
daha ileri gitmek, bu karan
lığın neden doğduğunu anla
mak için çok çalıştı, fakat 
muvaffak olamadı. Dimağı, 
hiçbir şey düşünmeğe mukte· 
dir değildi. Sairifilmenam gibi 
döndü ve kendisini karyolaya 
attı. Etraftaki ışık yavaş ya-
vaş sönmeğe başladı ve pro· 
fesör Rozun önünden hayalet
ler geçmeğe başladı. 

Roz, hayatının blitün safha
larını, unutmuş olduğu sima
ları, hadiseleri, sonra Lidyayı, 
Marsı, Boriıi ve başvekili bir 

sinema seyreder gibi görmeğe 
başladı. 

* * * Yalnız kaldıkları vakit Bo· 
ris, Lidyaya: 

- Nereye oturalım?. 
Diye sordu. 
Lidya etrafına seri bir göz 

attı, ve küçük gölün kenarın
daki kanapelerden birisine 
oturdu. 

Boris de Lidyanın karşısın· 
da bir yere oturdu. Bir kaç 
saniye biribirlerine baktılar. 
Nihayet Boris: 

- Lidya, dedi. Beni ~çok 
mu değişmiş buluyorsun? 

daşların seferberlik ödevleri, yurt 
miidafaasmda kadınlara düşe· 
cr.k ödevler. 

A. Mahalli havadan korun
ma işleri (aktif, pasif). 

B. Sıhhiye hizm~tleri. 

C. Muhaberccilik ve istih· 
barat. 

O. Levazım. 
Bu hizmetlere ait umumi 

bilgiler. 
Harb tarihi 
İstiklal harbi, Kosva1 Nik

bolu, (milli duyguyu tarif ede· 
cek şekilde). 

Yaya hareketler: 
Esas vaziyeti, selamlar, mün

ferit yürüyüş, dönüşler, man
ganın teşkili ve yanaşık düzen 
hareketleri. 
Sekizinci smıf askerlik 

ders programı 
Ordu teşkilatı 

Birlikler ne suretle teşkil 
edilir, muhtelif birliklerin harb 
ve hizmetleri, ordudaki rüt· 
bel eri hangileridir, rütbe ala
metleri (erbaşları dahıl), ordu
ya er nasıl alınır, orduya su· 
bay nasıl yetiştirilir, ( muvaz
zaf ve bedelli). 

Askerlik kanunu 
Muhtelif sınıfların askerlik 

müddetleri, mvazzaflık ve ih
tiyatlık nedir? 

Askeri terbiye 
(Dahili hizmetler) 

Namus, şeref, doğruluk, ce
saret, soğukkanlılık, mahru· 
miyete katlanma. 

Silah bilgisi 
Ağır makineli tüf ek hakkın· 

da bilgi, bombalar hakkında 

bilgi ve bombalardan ko· 
runma. 

Atış bilgisi 
Birinci programın tekrarı, 

nişan vaziyetleri, üç köşe ni· 
şan almak ve tetik düşürmek, . 
tüfeğe yapılacak muamele. 
Topoğıafya 
Topoğrafya haritalarındaki 

işaretler, arazideki sun'i ve 
tabii arızalar, haritada nasıl 

gösterilir. 
Muharebe bilgisi 
Sığınak, bunun çabuk ol

masının ehemmiyeti, sefer, 
harp, muharebe, mütareke 
nedir? Yürüyüş, mola, muha
rebe hakkında kısa bilgi, ta· 
arruz, müdafaa, çekilme hak
kında kısa bilgi. 

Seferberlik: 

- Evet, çok!. Saçların be· 
yazlaşmış, yuzun değişmiş, 

gözlerin eski ferini kaybet
mış .• 

- Sözün kısası, ihtiyarla· 
dım Lidya .. 

- Hayır .. Hayır!. ihtiyarla
mış değilsin, fakat yorulmuş 
bulunuyorsun. 

- Doğru.. Senelerdenberi 
çok fazla çalıştım. 

- Pek ala, sen beni nasıl 
buluyorsun? 

- Eskisinden daha güzeli 
- Demek ki, ümidimi keı· 

miyeceğiml. 
Yani .. 

- Hiç.. Hiçbir şey söyle· 
mek istemiyorum. Ne ise .. 
Boris, sen tahayyül ettiğin 
şeylere malik oldun, ezeli 
kudrete hakim bulunuyorsun. 
Cihanın en kuvvetli bir ada-

-Rusyada kurşuna mı dizildi? ne tamaan k 
Böyle bir şayia var! casını zehirle 

Brükselde son gün
lerde büyük bir ma
tem ve endişe vardır. 
Bu matem ve endişe 

de şundan ibarettir: 
Brüksellilerin çıldı

rasıya sevdikleri meş
hur ve iÜzel rakkase 
Espanna Rusyada kur· 
şuna mı dizildi? 

Muhakkak olan bir 
şey varsa o da rakkase· 
nin halen ölmüş oldu
ğudur. Rakkase Espan
nadan en soıı olarak 
Ağustosun ilk günü bir kart 
postal alınmış ve genç kadın 
bu kartta sıhhatta o!duğunu 

bildirmiştir. 
Böyle bir kartpostal, ol

dukça hayret uyandırmıştı ve 
Ağustosun beşinci günü Brük
sele Rus makamlarına resmi 
bir telgraf gelmiş ve bu tel· 
graf ta şu haberi vermiştir; 

11Rakkase Espanna 5 Ağus
tosta ölmüştür." 

İşte bu suretle rakkasenin 
öldüğü resmen ve kat'i surette 
anlaşılmıştır. Fakat niçin ve 
nasıl bir hastalıkla ölmüştür? 
Bu nokta tamamen meçhuldur. 

Brükseldeki kanaate göre, 
genç ve güzel rakkase kur· 
şuna dizilmiştir. Ağustosun 
ilk haftssında Rusyada 600 
kadar ecnebi casusluk töhme
tile tevkif edilmiş ve bunların 
da bir kısmı hemen~ kurşuna 
dizilmiştir. Bu kurşuna dizi-.................... , 

Sulh zamanında seferberlik 
kazırlığı. Yurddaşların sefer
berlik ödevlerini yapmamala
rının zararları, yurd müdafaa· 
sında kadınlara düşecek ödev· 
)erden: 

A - Mahalli havadan ko· 
runma işleri, (Aktif ve Pasif). 

B - Sıhhiye hizmetleri. 
D - Muberecilik ve istih

barat. 
C - Levazım. 
Bu hizmetlerin teşkilat ve 

vazifeleri daha teferrüatlı ola
rak okutulacaktır. 

Harb tarihi: 
Timürün Ankara muhare· 

besi, fstanbulun zaptı (milli 
duyguyu takviye edecek şe· 
kilde). 

Yaya hareketler: 
Birinci programın tekrarı ve 

çeviklik talimleri. 
Bu program bu yıl birinci 

ile beraber bütün sınıflarda 
okutulacaktır. 

mısın. Hakiki cihangirsinl 
Boris başını salladı: 
- Belki, dedi. Fakat emin 

ol ki, birçok defalar kendimi 
hiçbir şey olmamış, hiçbir şey 
yapmamış addediyorum. 

- Doğrusu seni anlıyamı
yorum, daha ne istiyorsun? 
Arzı idare kuvvetine malik 
bulunuyorsun!. 

- Hiçbir şey.. Hiçbir şeyi 
Evet, bu kudret harikuladedir, 
fakat başkalarına mahsus bir 
kuvvettir, benim için değil!. 
Dediğin gibi cihanı idareye, 
cihanı mahve kadir olan ben, 
kendim için hiçbir ıeye muk· 
tedir değilim. Kendime saadet 
halkedemiyorum. 

Lidya, Borise fazlalaşan bir 
hayretle baktı. Borisin yüzün· 
de derin bir merarct vardı. 

- Boris, dedi, sana uzak 

(enler arasında Espannanın 

da bulunduğu sanılmaktadır. 
Espannanın hakiki adı Kar· 

men dö Mişel ve Galiçyalıdır. 
Busene 28 yaşına girmiş bu· 
lunuyordu. ----
Çocuğunu bırakıp 

kaçan kadın 
Nevres isminde bir kadın, 

gayri meşru olarak doğurduğu 
çocuğunu, Basmahanede bir 
hamalın kucağına vermiş ve 
kendisinin çok yorgun oldu· 
ğunu, çocuğu bir yere götü· 
receklerini söylemiş, bir müd-
det hamalla yanyana yuru
dükten sonra ortadan kaybol· 
muştur. 

Hamal, kucağında çocuk 
sokak sokak dolaşarak kadını 
aramış, bulamayınca da ço· 
cuğu karakola teslim etmiştir. 
Zavallı yavru, karakoldan der
hal yuvaya götürülmüş, fakat 
bir müddet sonra ölmüştür. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
çocuğunu bırakarak kaçan ana 
tesbit edilmiş ve yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. Üçüncü 
sorgu hakimliğinde istintak 

edilen Nevres, çocuğunu soka
ğa bırakarak ölümüne sebe· 
biyet vermek suçu ile tevkif 
edilerek Ağırcezaya verilmiştir. 

Turgudluda 
Bir fabrika yanıyordu 
Turgudlu, (Hususi) - Yeni 

kaymakam B. Kemal Akgün 
buraya gelmiş ve yeni vazife· 
ıine başlamıştır. 

Bir yangın 
Poyra7. oğlu Abdullah Fer· 

dinin elektrik ve pamuk f ah· 
raikasında yangın çıkmış, it· 
faiyenin çalışmasile büyümesine 
meydan bırakılmadan söndü
rülmüştür. 

Fabrika, 38 bin liraya Ana· 
dolu sigorta şirketine sigorta· 
lıdır. Fabrikada, binlerce li
ralık pamuk bulunuyordu. 

bir maziyi hatırlatacağım. Bi· 
liyorsun ya... Bana gaye ve 
mefkfirenden bahsettiğin za· 
manlar ne büyük bir saadet 
ve neşe içinde kalıyordun. Bu 

saadetin gölgesini yüzünde 
görür gibi oluyordum. Bana: 

"Lidya, cihanda en büyiik 
zevk, kainata hakim olmak, 
k!inalın bütün kuvvetlerini 
elde etm~ktir; Fen alemi, 
cennetin ta kendisidir. Bunda
ki zevk ve saadeti sen hiçbir 
zaman tHavvur edemezsin!,, 
diyordun. Şimdi bu cennete 
girmiş, kainatın bütün kuvvet· 
lerine sahih olmuş bulunu
yor.sun. Neden mesud değil· 

sin şu halde? Sen bu vaziyeti 
elde etmek için beni bile terk 
etmiştin .• 

- Evet, böyle harekete 

Romany~dıki kibar ile 
cidden şayanı dikkat, f 
karışık bir alemdir. Bu ile 
arasıra başıöstcren skand 
lar, Paris ve Şikagoyu da J 
gede bırakacak kadar mühi 
diri 

Bükreşte ıazetelcr ve kib 
sosyeteler yeai bir ıkand 
ile çok meşıuldürler. 

Bundan iki sene evel Bii 
reşin maruf şahsiyetlerind 
Antoni Parasivasko esrareP 
surette ve ani olarak ölıtı 
tür. Vakıa, yapılan tahki 
neticesinde bay Antoninio 
hirlenerek öldüğü anlaşıl 
fakat kimin tarafmdan zeb 
lendiği anlaşılamamış idi. 

Aradan iki ıene geçtik! 
sonra, imzasız bir mek 
artık unutulmuş olan bu 
diseyi bütün hararetile caol 
dırmıştır. 

Mektup, reddi ıayrik• 
delail ile birlikte Bay AP 

nınıA zevceıi bayan Doamo t 
fından zehirlendiğini ve 
cinayetin sebebinin de ıij 
bedelini almak olduğunu 
dirmiştir. 

Bayan Doamo Bükreıio 
güzel bir kadınıdır.Bu aebe 
bu güzel "Elen,, adıyla • 
maktadır. 

imzasız mektup, Bükr 
bir bomba teıirini yap1111~ 
En güzel ve zen&'İn ve kı 
bir bayan, kocasını zehirle 
töhmetile adalet penÇ 
verilirken, bir kaç zabıt• 
muru, bir adli doktor, "'e 
kaç memur da zanaltın• 
mıştır. 

B. Dekanyı 
Cenevre mUzakerel 

den bir netice eıd' 
edemedi 

Budapeşte, 24 (Radyo) 
Macaristan Hariciye Nasırı 
Dekanya, bugün Cenc'it 
hareket etmiştir. 

B. Dekanya hareketiat 
evel küçük itilaf devleti 
Macaristan arasındaki oı_tt 
ler etrafında uıun müzv 
)erde bulunmuı ise de, . 
bir netice elde edemeıJllJ 

B. Van Zelatı 
Yakmda seyahl't• 

kıyor 
Brüksel, 24 (Radyo) 

Belçika Başbakanı B. V•0 

land, ııhhi bazı aebe 
den dolayı yakında 
çıkacaktır. 

mecburdum. Fen aşkı, J1l 

fakat ezeli kudreti elde e 
hırsı bana herşeyi unuttu 
kadar büyüktü. Fakat .. · .. 

Boris yutkundu ve 5 

böylece yaram bıraktı. 

Lidya, iözlerini Boriairı ~ 
lerinin içine dikerek ıord 

- Fakat?.. Bu keliııı' 
sonu yok mu? . I 

- Büyük bir hata ıf 
olduğumu sanıyorum! 

- Ya ... Cihangirler, lı' 
hikim olanlar da yanhf 
ket edebiliyorlar, ha? .. 

- Alay etme Lidy•·· 
ederim Lidya, benim il.• d 
etme.. Senin önünde bılb. 
eski Boristen 9aık• 
deiilim. 

Lidyanın iÖzleri, 

- Sonu '"'' --
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~;h Bulgar profesörüne göre Avrupa 
il, Polisce tedbirlere dayanmaktadır 

·~vr pada ıki düşman cep-
~ he kurulmuş gibidir .. 
:~Yon konferansının tatbikatı nasıl gidecek? Al
; 
1 
~ll~anın müstemleke dilekleri uzak şark hddi

j~ e erınin Akdeniz işlerinde uyandırdığı tesirler!. 
f1 t•t~Y~n konferansı mukarre· 

~· Utr Uzcrine Sofyada çıkan 
_ G. ~ gazetesinde profesör 
ıı~ ~ısı · Genov'un şöyle bir ya· 
t A Çıkmıştır: 
f bc .. ~?enizde seyrüsefer ser· 
iif •llsı • I iilte nı temin maksadile n· 
ıd tioj re ve Fransa hükumetle· 
ır top~ daveti üzerine Nyonda 

111 llıiş ~an konferans işini bitir· 
bif sırı . ulunuyor. Bu konferan· 

ıttiha l d'". k t•tı ı ey e ıgı mu arre· 
el rcee~·neticelerini bilahare gö· 

ıır F ısız. 
bİ tcreilha~ika Fransa ve lngil· 
• bir hukumetleri Akdenizde 

hlt~ Polis vazifesi görmek ve 
~ tat c müteallik hadiseler ya· 
~ tak~ak i~tiyen bütün gemileri 
t tınd ve ımha etmek hususla
bl '-la~· toplanan devletlerden 

dil .1Yet aldılar. Fakakt ken
b t,~rıne . verilen bu salahiyet 

fer değıldir. Çünkü, bu kon
Ak ~ib~n~t~ Almanya ve ltalya 
t". llıu ı ıkı büyük devlet bulun· 

ltı~n, ve .bu hususta rey ver· 
devı değıldir. Halbuki bu iki 
lt.ı etten herbiri; bahusus 

~ ı... Ya, Akdenize kendi büyük 
1" •q"tıaf · 
· duh 11 ile pek çok bağlı ol· 
. ~lf ndan bu devletlerin mu· 
~ İtle'~ti olmaksızın Akdenizde 
il'" tın k 
~ ~İtlt> l ?e de kolay yoluna 

A e erıne imkan yoktur. 

feta hrıanya ve İtalyanın kon· 
nsa . . k d \'etd'k ı~tıra etmemeye air 

lcr 1 lerı karar büyük devlet· 
tılık~rasında mevcud fikir ay· 
fera arına delalet eder ki kon· 
dur ns, bunları gidermek şöyle 

sun . 
lild· ' yumuşatmış bıle de· 

ır. 

tea~<>rna. ile Moskova arasında 
l'lıernı edılen notalar, bu iki 

j k()tıf elcet arasında hiç bir 
kad,eransın dolduramıyacağı 

I lund~~ derin uçurumların bu
S<>vy Unu açığa vurmuştur. 
daki e~lerle İtalyanlar arasın· 
rıidir u uçurum nisbeten y~ 
elete Ve Mussolini ile Hitlerin 
letiz ~ererek faşizmi ve Hit· 
h mı k .. · ı h. lrek omunızm a ey ıne 
bllfla ete getirdikleri zamandan 

r. 

İle() n Z.anıana kadar Moskova 
. l\orn 
ıyj İd' anın arası nisbeten 
rıe 1

• 1-Iatta bundan iki se· 
L cveı 1 
"lltb . talya Habeşistanda 
ba81: f trdiği zaman Moskova 
di kllı talyan ordusunun ken· 
lend· Vvetieri i Brejeride zayıf· 

ırec ):.' . 
Ve A c'5ını l ~ "ssüfle yazmış 
kt,41 h~Usturyayı Hitlerizme 
etllıişr 1rnaye etmesini tavsiye 
de b ı. 1-Ialbuki iki sene için· 
Q u rn" b e~iş . unase at kökünden 
~0rtıartıış. bulunuyor. Berlin • 
~Ova ~ıhveri ile Paris • Mos· 
~iş b·hııhveri birbirlerini müt
tıuy0r;r şekilde katetmiş bulu· 
•etirıd ar. Bugün Avrupa siya· 
burı.J e hakim olan hakikat 
k "''n 'b Otıf 1 arettir ve Nyon 
t' erans b h ıı bir 1

• u akikati daha ba· 
liitıe . aurette açığa koymuştur. 
a rın ko ... 
on rı rnunızm hakkındaki 
~· Utku A ·1· . "'rtrık· . ' vrupa mesaı ının 
•Urpr' 

1

1 
~nkişafında her türlü 

t ıa: erı b ki et et n e cnmesine işa· 
hıektedir, 

~--------Nyon konferansı ayni za· 
manda ispanya işlerine ademi 
müdahale siyasetinin muvaff a
kıyetsizliğini de ortaya koy· 
mu~tur. Çünkü; büyük devlet· 
Jer bu ademi müdahale siya· 
setini benimsemiş olsalardı, 
meçhul tahtelbahirlerin hadise 
çıkarmaları bir zaruret olarak 
meydana çıkmazdı. ispanyaya 
zahire, silah ve cephane gön
derilmesine devam olunduğu 
içindir ki, meçhul tahtelba· 
lıairler faaliyete geçmiştir. Zira; 
bu, ispanyadaki dahili harbi 
temadi ettirmek demektir. is
panyaya kimler tarafından ve 
ne gönderildiği ehemmiyeti 
haiz değildir. Hakikatte her 
iki taraf da sevkiyat yapmak
tadır. Bu kabil işler - bir za· 
manlar umumi harb esnasında 
da olmuştur. Fakat1 beynel· 
milel ahkam mucibince muha· 
rip tarafların harb levazımı 
kaçakçılığı yapan gemileri açık 
denizlerde takip ve müsadere 
etmiye hakları vardı. Bugün 
General Franko, böyle bir 
hakka malik bulunsaydı, bel· 
ki de ticaret gemilerine karşı 
yapılan bu tecavüzler olmazdı. 
Fakat, bugün tahtelbahirler 
rejiminde <le bilhassa bir hü
kumetin sırf bunlarla harekete 
geçmesi zaruri bulunduğu bir 
zamanda bunları yakalamak 
hususundaki talimatnamelerin 
tatbiki çek zordur. 

Büyük harpte Almanya böy
le bir durumda bulunuyordu, 
Bunun için tahtelbahirlerine 
gayri mahdut bir faaliyet re
jimi ilan ederek bütün düşman 
gemileri ile bitaraf gemilt!ri 
torpilletmiye başladı. O sıra

larda bir Alman tahtelbahiri 
tarafından torpillenerek batı· 
rılan Luzitanya vapuru hadi· 
sesi hatırlardadır. Bu hadise, 
müttehid Amerika devletlerinin 
Almanya aleyhine harbe gir
melerine sebeb olmuştur. 

Bugün Almanya ve İtalyanın 
Akdeniz hakkındaki noktai 
nazarları büsbütün başkadır. 
Bu iki devlet, İspanyada çar· 
pışan taraflara müsavi muha
rip haklarının bahşolunmasını 

ve resmen harb ettiklerinin 
tanınmasını istiyor. 

Böyle bir istek, cumhuriyet 
ispanyasını çok fena bir vazi
yete düşürebilir. Çünkü; de· 
nizlerde Franko kuvvetlerinin 
daha faik oldukları anlaşılıyor. 
Binaenaleyh böyle bir teklif 
Sovyet Rusya, Fransa ve ln
gilterece kat'iyyen tasvib edi
lemez. Bu ise, Avrupadaki 
cepheler arasına yeni bir fikir 
ayrılığı sokmuş oluyor. 

ispanya hadiseleri, lngilte
reyi Sovyetlerle Fransaya pek 
çok yakınlaştırmış oldu. Hatta 
böylelikle eski itilafı müselle· 
sin meydana getirildiği iddia 
edilebilir. Fakat, bu hareket 
diğer taraftan Roma • Berlin 
mihverinin kuvvetlenmesini mu· 
cib olmuştur. Bunun sebebi, 
yalnız Akdenizdeki lngiliz • 

ltalyan rekabeti olmayıp Uzak 
Şarktaki hadiselerle Almanya
nın mÜilcnılcke istemesi husu
sunda iÜnden güne sesini 
yükseltmesidir. Nitekim Hitler 
Nürenbergde toplanan nasyo· 
nal sosyalist konferansında bu 
hususta yeniden beyanatta bu· 
lunmuştur. 

Nyon konferansının netice· 
si, Avrupada mevcut iki mu
hasım cephe arasındaki an· 
taonizmi kuvvetlendirmek ol-

muştur. İtalyanın ittihaz edilen 
mukarreatı reddetmesi de bu 
husustaki düşüncelerimizi tak
viye ediyor. ittihaz edilen mu· 
karreratın tatbiki bu husumeti 
biraz daha artıracaktır. Akde
nizde torpillenecek her gemi 
veya batmlac&k her tahtelba
hir, bu iki cephe arasındaki 

uçurumu biraz daha derinleş· 
tirmiş olacak ve nihayet gü
nün birinde bu iki cepheyi, 
belki de, yeni bir kanlı harbe 
sürükliyecektir. 

Dikkate şayandır ki Avru· 
pada barış, devletler arasın
daki anlaşmalara değil, polis· 
çe tedbirlere dayanmaktadır. 
Nyon konferansının do~ur· 
duğu bu hakikat, Avrupanın 

İstikbali için büyük bir ehem· 
miyeti haizdir. 

Katiller nerede~ 
Maznunlar hakkında 

meni muhakeme 
kararı veri idi 

Burnava nahiyesinin Işıklar 
köyünde Bekçi Süleymanın 
bağ kulesinde Afyonlu Salihi 
parasına tamah ederek öldür· 
mek suçundan maznun sıfati· 
le yakalanan ve sorgu hakim· 
liğine sevkedilen köy bekçisi 
Süleyman hakkındaki tahkikat 
sona ermiştir. ikinci sorgu 
hakimliği, bu iki şahsın suçta 
alakaları olmadığını tesbit et· 
tiğinden haklarında meni mu· 
hakeme kararı vermiş ve ken· 
dilerini serbest bırakmış ve 
cinayetin hakiki faillerinin 
meydana çıkarılması için ala· 
kadar daireye müzekkere ya· 
zılmasını kararlaştırmıştır. 

Mazarikin va· 
• • 

sıyetnamesı 

Vasiyetname, şim
dilik gizli kalacak 

Prag, 24 (Radyo) - Müte· 
veffa Profesör Mazarikin, Çe· 
koslovakyanın atisi hakkında 
siyasi bir vasiyetname bırak
tığı. ve bunun, şimdilik neşre· 
dilmemesi için Çekoslovakya 
zimamdarları arasında bir ka· 
rar verildiği söylenmektedir. 

Largo Kabalyero 
Tekrar kabine teşkil ede

cek mi? 
Paris, 24 (Radyo) - Cum· 

huriyetçi ispanya kabinesinin 
istifası halinde yeni kabinenin, 
sabık Başvekil Largo Kabal· 
yero tarafından teşkil oluna· 
cağı söyleniyor. 

ILS'l&~ 
lokantalar 

Dostum Murad Çınar, bele· 
diye fiat listesi ve tenzilitın
dan sonra lokantalarda yeni 
başlıyan kepçe sallama ameli· 
yesinden pek sinirlenmiş ola
cak ... 

Lokantacılar, yeni fiatleri 
kabul etmişler, ancak .. imam 
bildiğini okur ,, ft.hvasınca, 
kepçelerin muhteviyatını da 
fi ate uydurmuşlar.. Yani eski 
hamım, eski tas... Ha Haaan 
Arap, ha Arap Hasan .. 

Bizim Murada kalırsa, kep· 
çelerle beraber kaplara konan 
yemeklerin mikdarının da lcon
troldan geçmesi lazım. Fakat 
benim fikrimce, bu da kafi 
değildir. 

Bir de yemeğin tadı, tuzu 
vardır; ona da bakmalı ... 

Her tencerenin, her tepsinin, 
her parçanın başına giderek: 

- Dur bakalım, bu nasıl? 
Deyip çatalı, kaşığı, bıçağı 

veya parmakları sallamalıdır. 
Arkasından da: 

- Tadı iyi değil bunun, 
çek kenara. Satışı yasak .. 

- Vay babam vay, buna 
da fazla tuz kaçırılmış. Müş

teri su içe içe karnını iişirir, 
rahatsız olur. 

Şeklinde kararlar. Yani der· 
din muhtelif cepheleri vardır. 

Fiati, yemeğin mikdarı, ye· 
meğin tadı, tuzu, yağının, eti· 
nin vesairesinin püf noktası, 
katakulli tarafı ... 

Doğrusu ya, belediye ne 
tarafından yakalarsa yakalasın, 
onlar gene ipliklerini doku· 
yacak, çamaşırlarını serecek
lerdir. 
Şu içtiğimiz bir yudum kah

vede de ayni şeyi görmüyor 
muyuz?. · 

Şeker fiati indirilir, kahve 
fiati düşer, bina kirası keza .. 
Garson ücretleri febiha.. Fa· 
kat mübarek kahvenin muay
yen beş kuruşluk fiati kaleye 
çekilmiş zafer bayrağı gibi, 
inmez de inmez. Maamafih , 
ben de bunda ısrar etmiyo· 
rum: 

Çünkü kahveyi üç kuruşa 
indirdiğimiz dakikada, kahve 
yerine telve bulamacı gibi nes· 
neleri fincanlara doldurup bur· 
numuza, bıyık ve aakalımıza 
dayayabilirler. 

Hulasa, mevzu Milletler ce· 
miyetinin altından kalkamadığı 
Habeşistan işi, yahut Çin • Ja· 
pon işi kadar karmakarışık, 
arap saçı ayarında birşeydir. 

Allah cümlemize sabıı cemil 
ihsan ve alakadar esnafa da 
merhamet buyursun! Amini.. 

Çimdik 
~~~~~--~~~~~ 

Tapu memurları 
arasında 

lzmir ikinci mıntaka tapu 
sicil muhafızı B. Eşref, Ankara 

' Çankaya tapu sicil muhafızlı· 
ğına, Buraa sicil muhafızı B. 
Asım da lzmire tayin edilmiş
lerdir. 

Dr. K. Tahsin 
Dört senedenberi lzmir be· 

tediyesi emrazı zühreviye dis· 
panser tababetinde büyük ha· 

.zakat ve muvaffakıyetle vazife 
gören doktor Bay Kemal 
Tahsin, bundan sonra ıerbeat 
olarak çalışmak üzere di91>an
serdeki vazifesinden çekil· 
miştir. Doktorun serbest ta· 
babet hayatında da ayni su· 
retle muvaffak olıcaiından 
eminiz. 

S Sayfa 

~-~----~-~·----~~~ 
R. Dofler Alaşehirde Y akup beyi 
kaçırdıktan sonra Nanisayı da 

bir kere görmek istedi .. 
-2-

Yazan öğretmen: Ha9dar Berköz-Manisa 
So~bahar ielince savaşla· Maktul arkadaşlarının cesetleri 

rına nıh.ayct vererek Manisaya, başında saatlerce ağlaJı. On· 
k~rmet~ hazinc5inin yanına lamı hcrbirile ne tatlı, unutul· 
donmege karar verdi. Çünkü ınaz hatıraları vardı. O gün 
ord~s~ çok yıpranmış, kendisi ordu matem tuttu. Maktul ku-
de ı~tır.ah~te muhtaç bir hale mandanlnrı merasimle gömdü-
gel~ı~tı. Katalvanlar .. va~.ayina- ler, ve intikamlarını almağa 
mesı~ın anlattıgına gore on den, yemin ettiler. Ertesi gün "1306 
Maıma halkını gelişinden ha· Sonbahar Ro' h · d" . ,, ıe şe rı ort 
berdar etmek üzere müjdeciler taraftan şiddetle h 

il d K 
. . mu asaraya 

yo a ı. endısı de arkadan başladı. Hücum hattında biz· 
yorgun ve adedi azalmış or· zat kendisi de çal d 
d ·1 h k . 2 G ışıyor u. 
usı e are et ettı. 1 ün Seyyar kuleler ve merdiven-

kadar d~va_m eden uzun ve . lerle okların himayesi altında 
meşakkatlı bır yolculuktan son· taarruza kalkıyorlar, fakat k • 
ra bir sabah Manisa civarına ledekiler de ok, kızgın yağ :e 
geldiler. Fakat şehirde hiçbir büyük taşları aşağı savurarak 
hareketgörünmüyordu. Yüksek bu taarruzlan kırıyorlar birçok 
kale duvarları üzerinden sabah Katalan askerlerini öldürüyor· 
dumanları yükseliyor. Kalın, lardı. Aradan 1 S güne yak 
heybetli surlar hiçbir canlılığı bir zaman geçtiği halde bu~~ 
yaşatmıyor, ilk geldiği zamanki da da muvaffak olamad ı 

·b· k d' · k 1 1 
ar. gı ı e~ ısı~i.. a~.şı ıyanların Roje ne yapacağını bilmiyordu. 

kal~balıgı . g~runmuyordu. Bu Asabiyetten, çılgın bir hale 
vazıyet Roıeyı heyecanlandır- gelmişti. Bir gün gene muha· 
mıştı. Telaşlı bir yürüyüşle sara ile meşgulken Bizans im· 
ş~~ir ~arşısına geldi.ler. Gör· paratoru tarafından gelen bir 
duklerı manzara hakıkaten fe- heyet, Rumeliye geçip Bulgar· 
cidi. Kale kapıları sımsıkı ka- lara karşı muharebede bulu-
panmış, Manisa müdafaaya nan imparatorun oğluna yar· 
hazır bir hale gelmişti. Mü- dıma gitmesini bildirdi. Roje 
verrih "Löbo,, nun Bizans ta- bu · ·· · M emır uzerıne anisa mu· 
rihinde anlattığı Üzere "bu pek hasarasını kaldırmağa mecbur 
mühim yekunlar tutan servete oldu ve kendi elile teslim et· 
tamah eden Ataleyyot şehir· tiği milyonlarının saklı bulun· 
deki bütün Katalan muhafızları duğu şehri sisli bir Sonbahar 
ani bir hücumla öldürtmüş, ve sabahında terkederek fstanbul 
hezinenin üstüne oturmuştu.,, istikametinde uzaklaştı. 

Roje bu hainliği haber al- -----
dığı zaman adeta beyninden 
vurulmuşa dönmüştü. Bunca 
senelik emekleri demek heba 
olub gidiyordu. En emniyet 
ettiği arkadaşı demek ona bu Futbol lik 
oyunu oynamıştı .... Ordusu çok 
yorgun olduğu için işi sulh 
yolile halle karar verdi. Ve 
en becerikli kumandanlarından 
teşkil ettiği üç kişilik murah
has heyetini Ataleye göndere· 
rek bu işten vazgeçmesini, 
servetin yarısını terke ra11 ol
duğunu bildirmek istedi. Fakat 
buna giden heyetin hapsedil· 
mesile cevap verildi. Rojc ar· 
tık pek asabi bir hale gelmişti. 
Şehrin karşısında, bugünkü 
hükumet meydanı civarında 
olan ordugahında derhal bir 
meclis topladı, vaziyeti müna-' 
kaşa ettiler, ve ikinci bir he
yetin daha göndrilmesine karar 

· verdiler. Roje gene en güven
diği iki arkadaşını Ataleye gön· 
dererek; vaziyetin sonra çok 
kötü olacağını, eğer birinci 
teklifi kabul edilmezse derhal 
m ıhasaraya başlıyacağını, şehri 
baştanbaşa yakıp yıkacağı gibi 
halkı da kılıçtan geçireceğini 

bildirdi. Fakat bu tehdide az 
sonra beriki heyetteki murah· 
hasların ağız ve burunları ke· 
ıilmiş, kemikleri kırılmış, göz
leri oyulmaş cesetlerinin kale
den aşaiı atılmasile mukabele 
edildi. 

Katalan ordusunun en kıy· 
metli erkanının duçar olduğu 
bu feci vaziyet ve kendisine 
bu şekilde meydan o,cuyuş 

Rojeyi çok müteessir etmişti. 

müsabakaları 
Lik heyeti 
dün akşam toplandı 

lzmir futbol lık heyeti, kulüp 
murahhaslarının iştirakile dün 
akşam parti merkezinde top· 
lanmıştır. Toplantıda futbol 
lik müsabakaları hakkında 
görüşmeler olmuş, müsabaka· 
lara Birinciteşrin ayının orta· 
sında başlanması kararlaştırıl· 

nııştır. Spor bölge reisinin ri· 
yasetinde tekrar toplanılacak 

sonbahar ve kış çalışmaları 
etrafında kararlar alınacaktır. 

Şild maçları 
937 şild maçları fiküstürü 

şu suretle tanzim edilmiştir: 
3·10-37 günü saat 13,30 da. 

AI sancok-Dumirspor 
Orta hakemi: B. Mustafa 

(Ü çoktan) 
Yan hakemleri: B. Ahmed 

Ôzgirgin ve B. Mustafa Şen· 
kal. Saat 15,30 da: 

Doğanspor-Üçok 
Orta hakemi: B. Fehmi 

(Al sancaktan) 
Yan hakemleri: B. Şahab 

ve B. Baha. 
B. As1m Tuncay 

Mezuniyetle lstanbulda bu
lunan şehrimiz Cumhuriyet 
müddeiumumisi B. Asım Tun• 
cay, yarın İzmir vepurile İs· 
tanbuldan şehrimize gelecektir. 
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Numara - 95 Yazan: Aydın hab("rleri: 

ört saat kuyunun 
dibinde kalan adam 

Delikanlı, kendisine şarap uzatan 1 

dilber kadını seyre dalmıştı. ----~ 

İsmail usta, kuyuyu temizlerken 
bütün taşlar üzerine çökmiiş .. 

Delikanlı, bir dakika için, 
hatta daha kısa bir müddet 
için durakladı. Fakat arkasın· 
dan geliyorlardı. Tekrar soka
ğa lönse yakalanması muhak
kak' ı . Halbuki o, hiçte böyle 
bir vaziyete razı değildi: 

O, bir aşk tecrübesine, kal· 
binin oynadığı bir kozun ne
ticesine gidiyordu. 

Venediğin meşhur ailelerin· 
den • . . . . . sevmişti. 
Fakat genç kızla hiç tanışa· 
mamıştı. O sabah, her şeyi 
göze alarak kıza bir mektub 
yazmış ve gece yarısına doğru, 
sarayın dibinde şarkı söyliye
cek ses sahibinin, k~ndisini 
seven genç olacağını yazmıştı. 

Kendisi de Yunan asilzade
lerindendi. Fakat kız Vene· 
dikli idi. Kız, onu ne görmüş, 
ne de ismini işitmişti. Fakat 
delikanlı onu çok · defalar, 
gondolunun içinde emsalsiz 
bir ihtişamla geçerken, yeşil, 
iri ve harikulade gözlerini tatlı 
bir gururla etrafta dolaştırır
ken görmüş ve sevmişti. O 
gündenberidir ki, içi yanıyordu. 
Kız, sülale ismi ile anıldığı 
için babasının ismini de öğ
renmemişti. Esasen buna hiç te 
lüzum doymuyordu, Herkesi 
kör ve sersem yapan aşk, 
onu da yakasından tutub sonu 
meçhul bir gönül macerasına 

sürüklemişti. 
Güzel ve asildi. Bu itibarla

dır ki, Venedikli kı:t.ın kendi
sini seveceğini kat'iyete yakın 
bir derecede umuyordu. 

Halbuki Venedikli kız, taş 
kalblilikte, bütün Venedik dil· 
berleri arasında rekorlar kır· 
mış, müstehzi, zalim bir ruh 
taşıyordu. O, aşkı ne an~amış, 
ne de anlamak istemişti. Adeta 
aşka düşman denecek bir hali 
vardı. 

Eğer talih fevkalade bir rol 
oynamazsa, o gencin kalbi de, 
bu sert kayaya çarparak, di· 
ğerleri gibi kırıhb gidecekti. 

Genç, bahçedeki ağaçlıkları 
süratle geçerek binanın bir 

• kapısına geldi. Kılıcının kab
zasını tuttuktan sonra kapıya 
hafif bir omuz verdi. Kapı 
küçük bir gıcırtı ile açıldı. 
Dar, fakat temiz bir koku ile 
dolu bir koridordan geçti. 
Karanlık kesifti. Diğer bir ka
pıya geldiğini anladı ve içe· 
riye baktı. Bir şey göremedi. 

Veri im iş bir kararı, hazır

lanmış bir planı da olmadığı 
için odaya girmekte beis gör· 
medi. Odanın tam ortasına 

gelmişti ki, birdenbire, girdiği 
kapı tarafından gelen bir me· 
ş'ale aydınlığı, geniş, mükel
lef odanın ortasına döküldü. 

Meş'alenin önünde yan çıp
Jik, uzun boylu, güzel, genç 
ve bilhassa simsiyah gözleri 
insan kalbini durduracak ka· 
dar kuvvetli ve füsunkar bir 
k dm yürüyordu. Kendisi, 
mnııyatize edilmiş gibi idi. 
Put gibi olduğu yerde duru· 
yordu. Kımıldıyamıyor, bir şey 
aöyliyemiyordu; 

Yalnız, kalb çarpıntısı ve 
hayranlık içinde, bu muhte~em 
güzel kadına bakıyordu .. 

Yaşı muhakkak ki, yırmıyı 

geçmemişti.. Meçhul kadının 

kıpkırmızı dudaklarında esrarlı 
ve büyülü bir tebessüm vardı . 

Arkadan gelen kadın, meş'a· 
leyi kapının sağ tarafında du· 
var içine doğru hazırlanmış 
yerine koydu ve bir reverans 
yaparak çekildi. 

Delikanlı kapıda bir anah· 
tarın döndüğünii duydu. 

Genç kadın tam yanma ka· 
dar gelmişti. 

- Siz burada ne arıyorsu· 
nuz?. 

Bu seste bile bir başka mü
zik, bir başka nağme vardı. 

- Ben mi?.. Hiçi.. Tesa· 
düfen geldim .. 

Genç kadın çıplak kolunu 
delikanlının omuzuna dayadı. 
Diğer eli ile çenesini tutub 
başını biraz kaldırdı. Onun 
yüzünü iyice tedkik etti ve 
birdenbire dudaklarına doğru 
eğildi . Delikanlı kendini top· 
lıyamadan genç kadının koku
sunun bütün vücudüne yayıl· 
dığını ve dudaklarının alev· 
lerle tutuştuğunu duydu. 

- iyi ettin de geldin .. Gel 
delikanlı, gell. 

- Fakat siz kimsiniz? 
Genç kadın başını çevirdi 

ve onu kolundan tutarak bir 
sedire doğru çekti. Delikanlı 
şuursuz gibi onu takib etti. 

- Benim kim olduğumu 

sormayın .. 
- Nasıl olur?. Sizin kadar 

müstesna bir mahluku .. 
Genç kadın ellerini biribi· 

rine vurunca kapının kilidi 
tekrar gıcırdadı. Deminki ka
dın gene göründü, onu elle
rinde büyük altın tepsilerde 
şaraplar, kadehler taşıyan iki 
genç kız takibetti. 

Ne oluyordu? 
Sessizce, gürültüsüzce gır

diler, çıktılar ve gene iki kişi 

kaldılar .. 
- iç delikanlı!. 
Yunanlı asilzade emre itaat 

eder gibi kadehi yuvarladı. 
- Haydi bir daha delikanlı! 
ikinci kadehten biraz sonra 

delikanlı, beyninin tutuştuğu· 
nu, damarlarındaki kanın ısı· 

nıb yüksek ve havalı bir sar· 
hoşluğun kendisini kapıb gö
türdüğünü duydu .. Meçhul ka· 
dının gözlerine baktı. O göz
ler iki siyah alev gibi esiyor
du. Ve bembeyaz dişlerinin 
altında üstünde iki çizgisiz, 
muntazam ve haris dudağın 

açıldığını da gördü. Sanki 
rüya içinde yaşıyordu. Üçüncü 
kadehte kendini kaybeder gibi 
oldu. Zevkin, aşkın, ihtirasın 
en son noktasında, artık hiç 
bir şey bilmez olmuştu. 

- Sen kimsin?.. Kimsin 
seni .. 

- Sorma, ısrar etme.. Bu 
geceyi iyi geçirmene bak .. 

- Hayır, öğrenmek isti· 
yorum. 

Tekrar içiyorlardı. Delıkanh, 
hala o zevkin tesiri altında 

ona bakıyordu. 
- Söyle, seni bırakmıya· 

cağı mi. 
- Demek beni takib ede· 

ceksin .. 
- Evet, hiç şüphesiz.. Bı· 

rakmıyacağım seni.. 

-. ._. 

Kadın doğruldu, odanın or· 
tasına kadar gitti, arkasını ona 
çevirmişti. Kaşlarını hafifçe 
çatarak düşündü. Sonra döndü: 

- Ben -dedi- Orta Avrupa 
Çingeneler kralının kaçırılan 
kızı Prenses Dorigayım .. Bu, 
büyük bir sırdır. Yalnız şunu 
bil ki ben kaçırılmadım. Ken· 
dim kaçıb Roma hükümdarına 
geldim. Babamın tacı tehli· 
de idi. Onu kurtaracaktım. 

Papa haber aldı ve beni ya· 
kalatarak buraya gönderdi. 

Anladın mı şimdi delikanlı! 

- Evet? 
- Fakat mademki ısrar et· 

tin, sordun, gel şuraya kadar 
gel, sana bir şey daha söyli
yeceğim. 

Delikanlı onun karşısına 
dikildi. 

- Sonu Var -

Aydın, ( Hususi ) - Dün 
Aydında çok garip bir vak'a 
geçmiştir. Hadise şudur: 

Kuyucu ustalarından lsmaiJ, 
Aydına bir kilometre uzakta 
Tellidede mevkiinde bir bah· 
çe kuyusunu temizlemek ve 
tamir etmek üzere kuyuya 
girmiş, şarkı söyliyerek taşları 
yerinden çıkarıp istif ederek 
kuyunun dibine inmiye başla· 
mıştır. lsmail, tam kuyunun 
dibine yaklaşırken yukarıdan 
taşlar dökülmiye başlamış, beş 
dakika sonra taşlar, lsmailin 
üzerine yığılmıştır. Vak'ayı ku
yu sahipleri jandarmaya ha
ber vermişler Adliye ve zabıta 
erkanı ve İsmailin kansı kuyu 
başına toplanmışlar; kocasını 
kaybettiğini zanneden kadının 
telaşı arasında kuyunun taş
ları temizlenmeğe ve ceset 
aranmıya başlanmıştır. 

Sümer Bank Ge
nel Direktörliiğün 
den: 
Bankamız tarafından Avrupaya tahsile gönderilecek Lise 

mezunlarının müsabaka imtihanına 28/Eylul/1937 Salı günü 
sabah saat dokuzda lstanbulda ve Ankarada başlanacaktır. 

Evelce müracaat 1 ·rde Su'" mer 
eden taliplerin hemen zmı . 
Bank Yerli Mallar pazarı Di-
- rektörlüğüne ra~;;d~:.tları -

Izmir gümrük muhafaza tabu
ru satın alma komisyonundan: 

1 - lzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan ve 20·9-937 pazartesi günü saat 16 
da münakasası yapılan 89034 kilo una verilen fiat bahalı ğö· 
rüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir 
ay içinde intaç edilmf!k üzere pazarlığa dökülmüş ve ihalesi 
11-10-937 pazartesi günü saat 15 de lzmir Alsancak birinci 
kordon 364 sayıda tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham· 
men tutar 11129 lira 25 kuruş olup muvakkat teminatı 835 
liradır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde komisyona 
müracaatleri. 3350 25 29 5 9 

Zingal 
Dahile sevkedilecek üzüm ve incir 
kutuları 16 kuruşa satılmaktadır. 

Telef on 3482 ı 

İzmir harici askeri satın almailanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı 
Cinsi Kilo 

Benrin 21000 
Vakom 1800 
Valvalin 1600 
Gaz yağı 3700 

1 - Gaziemirdeki def tsyyara taburunun ihtiyacı olub yu
karıda cins ve mikıarı yazılı yağları kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasası 2 • 1 O • 937 Cumartesi 

3 
günü saat 11 de yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 6680 lira olup muvakkat temi· 
nata 501 liradır. 

4 - Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Üncü maddele· 

rinde yaztlı vesikalarla birlikte teminatı muvakkate 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mek
tuplarını münakasa saatinden bir saat evel Burnava-

daki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 
15 21 25 30 3173 

Dört saatlik bir ameliyeden 
sonra taşlar temizlenince Is
mail sapasağlam, hiçbir ye· 
rine en ufak birşcy olmadan 
meydana çıkmış ve hiç istifini 
bozmadan, kimseden yardım 
beklemeden kuyudan çıkmış· 
tır. lımaili muhakkak bir 
ölümden kurtaran, kuyunun 
altındaki büyük bir kayadır; 
İsmail bunun altına girerek 
kendisini korumuştur. 

Otomobil kazası 
Dün Aydında feci bir oto

mobil kazası olmuştur. Şoför 
Tahsin Yılmazın idare ettiği 

binek otomobili, Karaca Ah· 
met mahallesinden geçerken 
otomobilin rot kolu çıkmış, 

otomobil yandaki kuyuya çarp· 
mış ve o esnada oradan mer· 
kebinin üzerinde köyüne giden 
bir köylü .çocuğunu da altına 
alarak merkebin arka ayakla
rını kırmış, çocuğu da tehlikeli 
bir surette yaralamıştır. Şoför 
yakalanmıştır. 

Mektep faaliyeti 
llmiz sanat ve ilkokulları 

bütünleme imtihanları bitiril· 
miş, 20 Eylulden itibaren ta
lebe kayıtları da sona ermiş· 
tir. ilkokullar bütünleme imtİ· 
hanlarına, talebe kayıt ve ka· 
bulüne de 20 EylUlden itiba
ren başlanmıştır. ilimizde Sa
nat, Orta ve ilkokullarda umu· 
miyetle 1 lıkteşrinde derslere 
başlanacaktır .. ----
ltalya başvekili Al. 
manyaya gidiyor 
- Başı 1 inci sahi/ede

elelerinin bu mülakat esnasın
da görüşüleceğini ve bu mes· 
elelerden her biri hususunda 
iki devlet adamının müşterek 
bir hattı hareket tayin ede· 
ceğini tahmin eylemektedir. 

lngiliz matbuatı Hitler • 
Mussolini mülakatının netice· 
sini büyük bir alaka ile bek· 
lem ektedir. 

Roma, 24 (Radyo) - Bay 
Mussolinile maiyeti erkanını 
hamil olan tren, bu akşam 
Avusturya hudutlarına dahil 
olmuş ve Avusturya ricali ta· 
rafından karşılanmıştır. 

B. Mussolininin vagonunda, 
radyo telefon mevcud olduğu 
için, hem yoluna devam et· 
mekte ve hem de Roma ile 
daimi bir temas halinde bu
lunmaktadır. 

B. Mussolini, yann sabah 
Münihde bizzat B. Hitler, Ha
riciye Nazırı B. Von Nöraht, 
General Göring ve Dr. Göbels 
tarafından karşılanacaktır. 

Polis komiserleri 
arasında 

İzmir Emniyet müdürlüğü 
merkez memur namzedi Bay · 
İbrahim ile deniz merkezi baş
komiseri B. Faik, birkaç gün 
içinde Ankaraya giderek polis 
enstitüsünde açılacak yüksek 
kurıu takib edeceklerdir. Onun 
için deniz merkezi bafkomi· 
ıerlitine Kemer baıkomiıcri 
B. Ahmed, Kemer merkezi 
komiserliğine deniz merkezi 
ikinci komiseri B. Hilmi tayin 
edilmiılerdir. Deniz ikinci ko
miserliti vazifesini komiıer 
muavini B. Avni ıörecektir. 

Macaristanın 
silahlanması 

Meselesi etrafmda 
konuşmalar 

Cenevre, 24 ( Radyo ) ; 
Fransa Hariciye Nazırı 

Delbos, bugün Romanya f'I• 
riciye Nazırı B. AntoneS~ 
ile Çekoslovakya Hariciye ~ 
zırı B. Kroftayı kabul etııı 
ve uzun müddet konuşmuşt~ 

Müteakıben B. Kroft• 
Macaristan Hariciye NJJI 
Dckanya arasında da konııf 
malar olmuş, MacaristaoıP ' 
lihlanması etrafında tetki~ 
yapılmıştır. 

Bulgariatando 
Türk mektepleri fen• ~ 

gete düşmüşler .. 
Sofya, 24 (A.A.) - salt 

Ajansı bildiriyor: 
lktısadi buhran neticesinıl' 

hususi Türk mekteplerind.; 
birçoğu mali müşkülata ıP,rvı 
katmışlardır. Bunların bir ~ 
mı öğretmenlerin ayhkl• 
muntazaman vcremiyecek 
diğer masrafları da karşıt. 
mıyacak bir vaziyete düşlll 

lerdi~ ~C 
· Kültür Bakanlığı, bu11l 

bir kolaylık olmak üzere/; S 
esas masrafın da öğretıne 
rin aylık• olduğunu nazarı t 
bara alarak bu mektekJ 
şimdilik bir yardım ol Jı 
üzere hazineden maaş . 
Bulgar öğretmenler tayİ111 

karar vermiştir. 

londrada 
Japon aleyhdarh01 

Londra, 24 (A. A.) -~ 
kişilik bir grup dün gec~. 
pon elçiliği ve jap,on el 
ikametgahı önünde n .. 
lerde bulunmuştur. Poli• . 
dahale ederek nümayi 
dağıtmıştır. 

2 

Kanton, 23 (A.A.)
nun aon 48 saat zarfınd' ' 
ponlar tarafından yapılıall 
va bücumlarile harab O 

olan mıntakalarını ziyaret 
Royter Ajansı muhabiri 
mahallelerde binaların ~~ 
bombalarla nasıl harab ~ 
olduğunu görmüştür. 1 

3 sayısız ccactler yatmak~ 
Royter muhabiri ölew.A 

ve ıakatlananların mıkt'-'1 i 
binlere ltaliğ oldutunu ttY 
etmektedir. 

Zevce katili 
Güzelyalada kansı BP~ 

biayı tabanca kurşunil" _ ... 
ren Gümrük komuıyoncıw
Sabri hakkında ikinci 
hakimliğince Y•RılmaktJ 
tahkikat sona ermiş "e . 
kaza eseri olarak iılt:dil' 
lqıldıj'mdan mevkufen 
ceza mahkemesine .,e 
karar verilmiştir. 

l 
1 
$ 

6 

iLAN .' 
Kauen cüzdanımı '1#), 

tim. içinde bulunan P"'J 
bulana ait olmak izet•.0 
danda bulunan müteadd1 

yun ıenctlerilc diaer e'lf 
aıağıda gösterilen ı 
getirilirse ayrıca memııaJ11 

ceğimi ilin ederim. .d ~ 
Kömürcü Hilmi ~~' 4 
Aa111alı Meıçit N-/ S 

Davet 
Doğanıpor kulübü 

hfındın: il 
Kulnbe aid bazı ınflb 

leri ıörüımek üzere 
bulunan biHlmum ad"'" 
eyl\ll 1937 cumartefİ"' 
saat 19 da Güzelyah~~ 
lüb binasına relmelert 
ilin olunur. 

6 
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~ Z mir Komutanlığı İlanları 
lzrnir M" h-k M k 

ANADOLU 25 Eyltl 957 

1 usta em ıev i satın alma komisyonundan: 
- Beher çiftine tahmin edilen fiatı 444 kuruş olan 

25000 çift kundura ile her bir çiftıne tahmin edilen 
fıatı 190 kuruş olan 10,000 çift yemeni ayrı ayrı ka· 

2 _ pah zarfla alınacaktır. 
Kunduranın şartnamesini 555 kuruşa ve diğerininkini 
P~rasız almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her 

3 gun komisyona gelmeleri. 
- K~nduranın ilk teminatı 6800 ve yemenilerin ilk te· 

4 rnınatı 1425 Liradır. 
- Kunduraların ihalesi 5/10/937 Salı günü saat 15 de 

s ve yemenilerin ihalesi ayni günde saat 1 1 dedir. 
- Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanonun 2 ve 

~·üncü maddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatları 
ıle birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en 
kz bir saat evvel Milli Müdafaa Vekaleti satın alma 
~ omisyonuna vermeleri . 18 2 l 25 3 3251 

11.rnir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den. 
- lzınir hava kıtaatı için yalınız kumaşı ciheti askeri· 

yeden verilmek suretile (300) adet kaput diktirilmesi 

2 açık eksiltme suretile miinakasaya konmuştur. 
- ihalesi 4· 10-937 pazartesi günü saat 16 te lzmirde 

3 kTışlada Mst. Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - ahmin edilen mecmu tutarı (900) liradır. 
s - Teminat muvakkata akçası (67) lira 50 kuruştur. 

6 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

7 Vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunu 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
birlikte ihale saatinden evvel komisyonda haıır bulun· · 

1 
rnaları. 17 21 25 29 

ııııir M Ci
111

• • st. Mv. sat. al. ko. nandan: 
1 Kılosu Tahmin fiati lhal~ tarihi saati Teminatı şek. 

S,b Kuruş Lira K. 
Stb~n 34800 45 28/Q/937 16 117 5 Kapalı 

l n 4500 45 28/9/937 1 152 Açık 
- Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için yukarıda cıns ve 

rnikdarlan yazılı iki kalem sabun iki kıta şartname 
ile ayrı ayrı biri kapalı dikeri açık eksiltme ile müna-

2 kasaya konmuştur. 
- ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Ça-

n1 akkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 
3 acaktır. 
4 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 

- l~tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
s sıka göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
Ve 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kaları teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona •ıermiş bulunmaları. 

12 16 21 25 

l ......., lz!_l1ir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
Turnenin Edremit garnizonundaki hayvanatın senelik 
ihtiyacı için 325 ton Bergamadaki hayvanatı için 535 
ton Ayvalıktaki hayvanatı için 132 ton olmak üzere 
992 ton yulaf mukavelesi ayrı ayrı yapılmak üzere 

2 ~apalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
....... ~dremit yulafının tahmin edilen tutarı 19500 lira ve 

ılk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. Bergama yulafının 
tahmin edilen tutarı 32100 lira ve ilk teminatı 2407 

7
1ira 50 kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı 

3 590 lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kuruştur. 
....... ihalesi 8 Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 11,30 da 

Edremitteki Tamen satın alma komisyonunda yapılacak· 
4 ......., tır. Nümunesi bürgün komisyonda görülebilir. I eklif mektuplarını 8 Birinciteşrin 937 günü saat 10,30a 

adar komisyona teslim edilmesi şarttır. Bu saattan 
•onra teklifler kabul edilmez. 

lılb· 21 25 30 4 ~253 
l ~ ~s~. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

klrnır hava kıtaatının (198000) kilo ekmek ihtiyaca 
Q ......, I 8P•lı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

l hal.esi t 1 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 da 
lrnırde kışlada Mst. Mv. Satınalma komisyonunda 

3 ......, Yapılacaktır. 
1 ....... i•h'?lin edilen mecmu tutarı (21780) liradır. 
S ......, Ş trnınat muvakkate akçası (1633) lira 50 kuruştur. 
6 ......_ I artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

dt~kliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
I ......, F.. aır. vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

\' ksıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
le 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
~rilbe. teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 

ır saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
~~i 23 25 3 8 
1 .: ~ü~tahkem Mevki satın alma ko. reisliğinden: 
2 

ek k.ışehirde yaptırılacak bir çift hangar kapalı zarfla 
....... sı aıltmeye konulmuştur. 

~ k 10!937 :salı günü saat 15 de M.M. V. satın Şlma 
~ ....... h~rnısyonunda yapılacaktır. 

...... Ş teminatı 9529 lira 67 kuruştur. 
S tı~rtnarne keşif ve projeleri 828 kuruşa M. M. V. sa· 

6 
' 1( ~ima komisyonundan alınır. 
....... F..~!f proje 165 bin 593 lira 24 kuruştur. 

ka ıltmeye girecekier kanuni teminat ve 2490 sayılı 
id n~nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
Ya~rl şart~amenin 4 üncü maddesinin (F) fırkasında 
8 

ı 1 vesıkalarla birlikte teklif mektuplarının ihale 
I ~=l~de~ behemal bir saat evvel M. M. V. satın al· 
ltı\ir M 0rnısyonuna vermeleri. 15 21 25 30 

~ ' lı •t: Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
lt~ır hava k1taatınm açık eksiltme ıuretile münaka· 

• bulunan tesviye aletine talip çıkmadığından 

Mekteb 
kitabları 

1 lzmir Gümrük Muhafaza Taburu Satın Al
ma Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Yavuz Kitabevi 

Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

Miktarı tutarı teminatı tarihi Gön Saat 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Bütün mekteb ki- Sabun 1957 665 38 50 00 1/10/937 Cuma 14 
Zeytinyağı 996 537 85 41 00 ,, " ,, 14,30 

tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 

Sadeyağı 2115 1850 63 139 00 " 11 11 15 
Salça 774 123 85 10 00 4/ 10/ 937 Pazarteıi 10 

1 
sayın öğretmenlerle müşte· 
rılerine arzeder. 

Patates 6112 418 70 32 00 ,. ,, ,, 10,30 

.... ................... 11 
Peynir 1986 774 55 59 00 ,, " ., 11 

ı·Göz Hekimi 
Ç. üzüm 1261 264 81 20 00 ,, 11 ,, 11,30 
Gaz 6679 1202 22 91 00 11 ,, 11 14 
Zeytin taneıi 1011 313 41 24 00 ,, ,, 11 14,30 

Mitat Orel Saman 16789 419 73 32 00 ,, " ,, ıs 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Arpa 34492 1552 15 117 00 " ,, 11 15,30 
Şeker 1106 301 40 23 00 11 11 11 16 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

1 - lzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için 20, 21, 22/9/937 tarihlerinde açık eksilt
me suretile münakasaya konulan yukarıda cins ve miktarları yazılı maddelerden sadeya~ı, 

• -~ 

salça, patat.es, peynir, çekirdeksiz üzü.m, ga~ ve toz şeker istekli çıkmadığından ve zeytinya~ı, 
sabun, zeytın, arpa ve samana da vcrılen fıatlar pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 

.. . . . . , .. ,. ~..:· 

Doktor Adil Bir 
Bir müddettenberi Avrn· 

pada bulunan f talyan has· 
tanesi operatoru Doktor 
Adil Bir avdet ederek mua
yenehanesinde · hastalarını 
kabule başlamıştır. 

43 ncü maddesine göre münakasaları on gün uzatılarak hizalarında gösterilen gün ve saat· 
larda eksiltmeleri lzmir Alsancak birinci kordon 364 numarada tabur satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. Muhammen tutarı ve muvakkat temi
nat miktarları karşılarında yazılıdır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci, 3 ncü 
vesikalarla teminat makbuz veya banka mektuplarile 
müracaatları. 

maddesinde ve şartnamelerinde yazılı 
birlikte ihale saatlarında komisyona 

3349 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 

FotoOr Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa 

şekli 

Tarih Gün Saat 

I N O N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 

Kilo Mahalli min tutarı teminatı 
Lira Lira 

Odun 
Odun 

1 

60000 Gaziemir 1050 79 Açık 4/10/937 Pazartesi 10 
En güzel pozlar 

çekilir. 
60000 Burnava 1050 79 Açık ,, " 10.30 
Yukarıda miktar ve mahalli yazılı odunlar açık eksiltme suretile münakasaya konul-
muştur. 

Amatör işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

2 Münakasalan hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 4·10·937 pazartesi iÜnü ya
pılacaktır. 

3 Şarnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 30 Eylul 937 perşembe günü saat 10 da fz. 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komis) onunda 
yapılacakttr. 

3 - Tahmin edilen tutan (996) lira muvakkat teminatı 
(75) liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde •yazılı vesikaları 
ve teminat makbuzlarile birlikte ihale saatinden evvel 
komisyona müracaatları. 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma ko. reisliğinden: 
1 - fzmirde Gazemirde yakbrılacak atelye inşaat\ kapah 

zarfla eksiltmeye konm~ştu_r_. -:--:__,__,,..-=---
- ...... 2--=-.:Keşif bedeli272 bin liradır. ıhalesi 6 Birinciteşrin 

937 Çarşamba günü saat 15 de M .. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacak.lir .. 

3 - Şartname keşif ve proıelerı 1360 kuruşa M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

4 - ilk teminatı 14630 liradır. 
5 - Ek!iiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanqnun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaztlı belgelerle 
id~ri şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fırkasında 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden behemal bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 15 19 , 25 30 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiati 315 üç yüz on· 

beş kuruş olan 17000 on yedi bin metre kaputluk 
kumaş ile beher metresine ~ah1;11in edilen 290 ikiyüz 
doksan kuruş olan 26000 yırmı altı bin metre kışlık 
elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 3927 lira 50 kuruştur. 
Şartname bedeli 268. ku~uşt.ur .. Elbiselik kumaşın ilk 
teminatı 5020 beşbın yırmı lıradır. Şartnamesi 377 
kuruş mukabilinde M. M. V. satın alın• komisyo· 
nundan verilir. 

3 Kaputluk kumaşın ihalesi 8-10·9~7 Cuma günü saat 11 
de ve elbiselik kumaşın ıhalesi ayni gün saat 
14 dedir. 

4 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3·üncü maddelerinde yazılı vesaikle ve teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte belli gün ve saatlerinden 
en az bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonu· 
na vermeleri. 19 25 30 5 

İzmir Müstahkem Mevki Sa. Al. komisyonu reisliğinden: 
1 - Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 720 ton rür· 

2 

3 

gen odununun 17 /10/937 Cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Odunun tutarı (15480) lira olup muvakkat teminatı 
(1161) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda pa· 
rasız görülür. 
isteklilerin kanunun 2 • 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Leva· 
zım amirliii aatın alma komisyonuna vermeleri. 

24 29 3 9 

17 21 25 30 3222 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının pazarlıka satın alı· 

nacak (110200) kilo sığır eti ihtiyacına verilen fiat 
bahalı görüldüğünden ihalesi 30 Eyliil 937 perşembe 
günü ıaat 11 de lzmirde kışlada levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tagmin edilen mecmu tutarı (30305) liradır. 
3 - Teminat muvakketa akçası (2273) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ek~iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
ları ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatin-
den evvel komisyona müracaatları. 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - 7 tane muhtelif ebat ve eşkalde şevrole veya ford 

kamyon ve kam1 onlar pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli 17000 on yedi bin liradır. 
3 - ilk teminatı 1275 bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
4 - ihalesi 13-10-937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan 

verilir. 
6 - Pazarlığa ğireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlarile 
birlikie belli gün ve saatinde M. M. V. satın alma 

, 

komisyonuna gelmeleri. 3348 25 30 .5 9 

lzmir Müs. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 36,5 otuz altı buçuk 

kuruş olan 250000 iki yüz elli bin metre kılıflık bez 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini iÖrmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat mikdarı 5812,5 beş bin sekiz yüz on iki 
buçuk liradır. 

4 - ihalesi 15-10-937 cuma günü saat 15 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat evci 
Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 3347 25 30 5 10 

Basur memelerinin 

Antiviriis ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlanmış fistüllerde, kanayan busur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin• eder. 

Şark ıspençiyari Laboratuvarı, lstanbul 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b 
1 r A rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. vapur centası ..................................................................................... ..., 

Rov AL NEERLANDAıs 11111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" E G E TA KS 1• KUMPANYASI = u • •A •dı • = 
"TRAJANUS,, vapuru 25- = cuz, taze ve temız ıaç çeşı erı = TEL. 3 2 7 o 

9-937 de gelip BURGAS, - = 
VARNA ve KÖSTENCE li- = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
manian için yük alacaktır. - = 
d:~~ir~~ov:~~r;.~-i~i~~ = H<§lm<dô Nü~lhı~t Çcaınçaır ~ 
DAM ve HAMBURG liman- -

ı.n~~~~~~::~~~~~T =Sıhhat Eczahanesi; 
"BIRKALAND it motörü 2-

10·937 de ROTTERDAM, -
HAMBURG, GDYNIA, DAN- = nde bulunur. 
Zl G, BAL TIK ve DAN MARK i llllllllllll lll111llllllllllllllllllllllllltl llllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 
limanlarına hareket edecektir. 

"BARDALND it motörü 16· _ 
10-937 de ROTTERDAM, -
HAMBURG, DANZIG, GDY- _ 
NIA, NORVEÇ BALTIK ve = 
DANMARK limanlarına hare· 
ketedecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü = EN GÜZEL 
--

n~i4AR = 
\.!:.RESMOR -

----
---

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
fzmir • Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

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

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Kız · Erkek 1ZM1 R Y 8t ılı - Gündüzlü 

Kültiir Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir. 

Talebe kaydlarına devam ediliyor. 3-11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına ::: 
haeket edecektir. = 

= 11' 1111111111111111111111111111 ıı . D 0 kt 0 r , ıı 111111111111ııı11uıııııı111 ~ 

~ A. Kemal Tonay 1 SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

== ~ = = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın '.hastalıkları 

§ Birinci Sınıf Mutahassısı "ALBA JULIA,, vapuru 10- = 
10·937 de MA.LTA ve MAR- = --- § {Verem va saire) -SIL Y Aya hareket edecektir. = ·~.~ = E Baamahane utasyonu .karşıeındaki Dibek sokak baoıoda 30 uyıb 

ZEGLUGA POLSKA S.A. - ~ ~ ev ve muayenehaneainde aabah aaat 8 den akoam aaat 6 ya 

.. LECHIST AN ,, motörü = = E kadar hutalannı kabul eder 
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tele /on: 4115 1111111 10/10/937 de ANVERS, DAN- -

ZIG ve GDYNIA limanlarına = 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tariblerile SS 

navlunlardalci değişikliklerden = 
acenta mesuliyet kabul etmez. ~ 

Izmir lise ve orta okullar 
= alım sabm komisyonu baş
§ kanlığından: 

--

Daha fazla tafsilat için ikin- = ~ - Kızılçullu erkek öğretmen okulu elektrik tesisatı pazarhkl• 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye ;; , = yaptırılacaktır. 
binası arkasında FRA TELLi ;;; = Keşif bedeli 4885 lira 40 kuruştur. 
SPERCO vapur acentalığma = = Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat alınacak: 
müracaat edilmesi rica olunur. = ı tır. Bu İşe ait fenni, hususi şartnamelerile keşif ve resimleri 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 = hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. 

= = Pazarlık 28·9·937 tarihinde Salı günü saat 16 da Kültiit 
Olivier ve ~ = yardirektörlüğü oda~ında yapılacaktır. 

- - Bu işe girmek istiyenler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikl" 
Şürekisı § = larla beraber nafıa bakanlığından ehliyet ruhsatnamesini htİ~ 

Limited 1- = olmaları ve bu mikyasta işler yaptığına dair vesika getirmeli 

Vapur Acentası j~ = lazımdır. 24 25 26 ~ 
Birinci kordon Rees binası = § Askeri Fabrikalar Umulll 

Tel. 2443 f-
LONDRA HATTI ı= : Müdürlüg" ünden: 

"POLO,, vapuru limanı- ~ ~ ._ııııiııım....._ ________ .__ ___ .... 

mızda olup 28 Eylule kadar .----------------------------------..----= KırJkka)ede yaptırılacak LONDRA ve HULL için yük DEUTSCHE LEVANTE SERi SEFERLER Eylulde bekleniyor. LIVER-
alacaktır. LlNIE "EXCALIBUR,, vapuru 24 POOL ve ANVERS limanla· İnşaat 

"PHILOMEL,, vapuru 29 G. M. B. H. Eylulde PIREden BOSTON rından yük çıkaracak ve BUR-
Eylulden 8 Birinciteşrine ka- "A THEN it vapuru 25 Ey· ve NEVYORK için hareket GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
dar LONDRA, için yük ala- lulde ROTTERDAM, HAM- edecektir. SULINA, GALA TZ ve IB-
eaktır. · BURG ve BREMEN için ha- "EXETER,, vapuru 8 Bi- RAIL limanlarına yük ala· 

"LESBIAN" vapuru 12 Bi- reket edecektir. rinciteşrinde PIREden BOS- caktır. 
rinciteşrinde LONDRA, ve "THESSALIA,, vapuru 6 TON ve NEVYORK için ha- ARMEMENT DEPPE . 
HULL. için yük çıkaracaktır. lıkteşrinde bekleniyor. HAM· reket edecektir. ANVERS 

LIVERPOOL HATTI BURG ve BREMEN liman· SEYAHAT MÜDDETi "ESPAGNE,, vapuru Ey-
''MARDINIAN,, vapuru 29 larından mal çıkaracaktır. PiRE · BOSTON 16 gün lul sonlarında bekleniyor. AN-

Eylulden 6 Birinciteşrine ka- AMERICAN EXPORT Ll· PiRE - NEVYORK 18 gün VERS için yük alacaktır. 
dar LIVERPOOL ve GLAS- NES SERViCE MARITIME KHEDIVIAL MAiL LINE 
GOW için yük alacaktır. The EXPORT STEAMSHIP ROUMAIN "ABUKIR,, Halen limanı-
BRISTOL LEITH ve NE-W CORPORATION B U C A R E S T mızda olup PORT SAiD ve 

GASTLE HATTI •EXMOUTH,, vapuru 22 "OITUZ" vapuru 4 Birinci ISKENDERIYE limanlarına 
"JOHANNE,, vapuru 28 Eylulde bekleniyor. NEVYORK teşrinde bekleniyor. Ayni gün yük kabul edecektir. 

Eyliile kadar do,,_u BRISTOL için yük alacaktır. KÖSTENGE, SULINA GA· DEN NORSKE MIDDEL· 
6 ' "EXIRIAlt vapuru 28 Ey- LATZ ve GALATZ aktar- HAVSLINJE 

için yük alacaktır. lulde bekleniyor. NEVYORK ması TUNA limanlarına hare· O S L O 
"ARABIAN PRINCE,, va- için yük alacaktır. ket edecektir. 

puru 10 Birinciteşrinde gele- "EAAMELIAlt vapuru 3 11DUROSTOR,, vapuru 27 
cek LEITH ve NEWGASTE- Birinciteşrinde bekleniyor. Eyh1lde bekleniyor. KÖS-
LE için alacaktır. NEVYORK için yük alacaktır. TENCE, SULINA, GALATZ 

Tarih ve navlunlardakide- EXECUTIVE,, vapuru 10 ve GALA TZ aktarması TU-
ğiıildiklerden acenta mes'u- Birinciteşrinde bekleniyor. NA limanları için yük ala-
tlive kabul etmez. NEVYORK için yük alacaktır. c.ıktır. 

Birinci Sımf Mutahauıs 

Dr. Demir Alı 
Kamçı oğlu 

Cilt va TenaaUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tdefon : 3479 

"EXCHANGElt vapuru 18 STE ROYALE HONGRO-
Birinciteşrinde bekleniyor. iSE DANUBE MARITIME 
NEVYORK için yük alacaktır. •BUDAPEST it motörü 28 

"CARLTON,, vapuru 22 Eyliilde bekleniyor. BELGRA-
Birinciteşrinde bekleniyor. DE, NOVISAD, COMARNO, 
NEVYORK için yük alacaktır. BUDAPEŞTE, BRATlSLAVA 

"EXMINSTERlt vapuru 28 ViYANA ve LINZ limanları 
Birinciteşrinde bekleniyor. için yük kabul eder. 
NEVYORK için yük alacaktır. JOHNSTON W ARREN 
THE Ll.PORT STEAM· LINES LTD. 

SHIP CORPORATION L I VER PO OL 
PiRE AKTARMASI .. A VIEMORE,. vapuru 26 

11BAALBEK,, motöı1 ü 27 
Eylülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanlan için yük ala
caktır. 

"BAY ARD it motörü 24 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. Dl
EPPE, DÜNKERK ve NOR
YEÇ limanlarına hareket ede
ARMEMENT H SCHULDT 

HAMBURG 
"MARITZAlt vapuru 28 

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

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lem~ 

Keşif bedeli 34499 lira 35 kuruş olan yukarıda yazılı irışı· 
at, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü eatına alma koDlİ~· 
yonunca 8·10·937 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha' 
edilecektir. Şartname 1 Lira 73 kuruş mukabilinde koDlif' 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat kminat olan 2587 Lir:J 
46 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 Nolu ~~· 
nuun 2 ve 3-üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gu6 
ve saatte komisyona müracaatları. 19 21 23 25 3~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğündeıl 
1 - Mezarlık başında Vakıflar gaıinosunun üzerine İP~ 

edilecek 3477 lira · 52 kuruş bedeli keşifli ikinci k~~d
inşası 10·9·937 gününden itibaren yirmi gün JJJU 
detle açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - ihalesi 2-10·937 cumartesi günü saat onda lııııi' 
Vakıflar müdürlüğü binasında yapılacaktır. . 

3 - Bu işe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini istekhle' 
ber gün Vakıflar dairesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 261 liradır. Eksiltnıe>" 
gireceklerin teminat makbuzunu veya milli ban1" 
mektubunu ve on bin liralık bir binanın inşaatı!" 
muvaffakıyetle bitirdiklerine dair vesaiki komisyo,.
ibraz etmeleri lazımdır. 9 14 19 25 31~ 

Devlet demiryollarından: 
Alsancak Birincikordonda Çelikel sokatmda 84 ve~ 

kapu 40,42 harita numaralı depolar 1/ 10/1937 Cuma gur~ 
saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda ,çı 
artırma ile kiraya verilecektir. 

Bu depoların muhammen üç senelik kira bedeli 720 1irad1~ 
isteklilerin %7,5 muvakkat teminat yatırmaları ve araP1~ 
vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadı~ 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona milra 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız ah1111'· 

21 25 3279 


