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No. 7333 

Cumartei 

16 
llkteşrin 9 7 HergOn sabahları çıkar, siyasal:gazetedir. 1'elcfon: 2776 

Habeşistan da 
ita/yanlarla Habeşler arasın

da müsademe/er oluyor 

Ordumuzun dünkü. geçid resmi çok Çfo.Japon boğazlaşması 

ı . . Mütekabil tayyare bom-
pa r lak ve emsa sız geçtı bardımanlan oluyor ------

Yunan ataşemiliteri Kiriyos Zumbulakis, ordumuzun eriştiği yük- Japon~ard~n şimdi!.e. ~adar 3400 maktül 
duşmuş, 9200ükışı yaralanmıştır 

sek terakkiye karşı derin bir t<ıkdir gösterdi --------·-----------
Germencik ovası, yüz bine yakın çok büyük 

bir kalabalık içinde uğulduyordu 

Germencik - Manevraları 
fa/cib eden arkadaşımız 
6Udirigor: 

Paha sabah erkenden Aydın· 

dan Germenciğe doğru göç haoladı. 
)'alnız Aydından değil, Çineden, 

~•ıilliden, Sökedcn, hatta dabu 
"•.aklardan Muğla ve Denizliden, 

tİlocndiferler, otomobil ve otobil11· 

l.r (;ermencige, geçid reami saha· 
11na durmadan inean taşıdı. Mar.illi, 
benizli ve tzmirdeo hareket eden 
'Peıyal trenler Germencikte topla· 
11•11 insan mahşerini mütemadiyen 

~bartıyordu. Geçid re11miuio yapı· 
-.ca~ı aalıa muıız.zaın bir karınca 
t11"aeı gibi knynı} onlu. 

~ Germenciğin etralındalı;i bütün" 
. a)liller geçid re mini görmek 

için daha ealıahlao sabada topla· 
111Yorlarlardı. Vakit ilerledikçe, 
'tlı, merkepli yaya kadın, erkek 

~fltı.ık \'e ihtiyarlardan mürekkep 

~0ylıı kafileleri okiin etmeğe lıa,. 
ltıı§tı. Hunlar ne zaman ) ola 

1~ttıı~lar, uerelern geliyorlardı. 
l Hepsinin )Ü7.0 ı;ülü)or, lıcr· 
~. neşeli idi. fıllPt onlu.unu 

~~tırw~ı· gclnıi~ti. Hıılk:ıı lııı clı•rin 
t •teşli aliikuını E;örclüktrn f;ırnrıı 
~ nıillt:tc ılıırguııdıır. Uıy• rılı•riıı 
~ lııl\ ıık goflcı İ«;İllll<' bıılurıılıık · •r hıı aıılı) onlııırı. 

Millet 4'111~1111 ııııı? 

llıı parlak giizln. 1111 ht')•'• ırılı 
' 1t•t, lıu \erinıfp ılunuııl\1111 ııı· 
lj ti ti 

>•Aıııı uıı ılurı;uıı? 

A .. l.;eıi, zııbit \e l..ıırmıııılnıı · 
tı 
~ gôıdiil..ı,:I' hl'yı•<•ıııııluıı ıı~lı) arı 

•n~anlar nıı ıl ur,;urı! 

'-it llııa ukııpn niıırlcr, ııu•ıı lıl 
~ ·~iltı eıı gı·nı: luılar .... ıgolıırı, 
~t flluu,. di) c• ha) k raıı lıu k nıl ın· 

rtıı durgunf 

\ Atüıcmadiycn ko.au, ~iilen 'C 

~?itil büyük ordo l.ıa) rumıucla 
~tıi çok meıud gören bu ço· 
l.. """t, bu mini mini yavrular mı 
~ıı? 

Bu binlerce iıııaudan müte~ek· 
kil büyük halk kütleeinin üt1tüode 

uçan iman ve heyecan iepirto!unun 
kokmu hakikaten çok ke~kiodir. 

Tuhaftır bu Türk milleti; 

içinden duyar ve h~r duygu ıınu 
içinde eaklar. }'akat anlamıyaulara 

tuhaf görünen bu yüce millete 
dikkat edilirse onun, vicdanında 

Yolkanlar kaynadıgını, onun gön· 
lünde hiçbir zaman eolmıyan ve 
kurumıyan hir sr,·gi bahannın mü• 

tf'mııclİ)Cn süller açlı~ını görmek 

güç değilılir. 

f ~te Gt rmenci~e ko~aıı bu bio· 
lercc inaan, sevgi babannda gaf) 
olarak muhabbet cer.hesine kapıl· 

mı~lardır. Ocdulanna getirdikleri 
güller ve ı.;içekler ellerinde değil, 

gönillleriude ve kalblerioin için· 

dedir. 

Y alrıız tıkalı burunlar bu ko· 

kuyu hissedip k.oklıyamaı, yalnız 

kör gözler bu çehrelerin ifade \'e 

mnna ını unlıyamaı.lar. 

i"ihayeı ~lııreşal. lıütün Gen•" 
ralleıimi:.-: geJi}orlor. lüdhi; lıir 

alkı~ tufoııı kopuyor. Kum:ımlan· 
lor, mdıııQlnr, ıııeııılf•kf'lİrı ınüııııa:r. 

siııı:ıları. korısolo lıır, nıa,cmilikr 

ler gcı.Iiler ''C ~ nlcrinı• } e:-ı,,. 

~iyorlnr. 

Az zıınıanda gı·ı;i.J ~ahasınrla 

bıı71rl:ınoıı trihiiıı lıir ıırıko\'aDJ 

ı;ihi doluyor. \ 'e nilıD)Cl aat iki· 

ye bir dakika L:alıı keekiu hir kıı· 
manda e j: 

llaııı ol! 

- Sonu 4 ncü sahi/ede 

r 
Fransız 

ı gazeteleri 
Bn. Sabiha Gökçe
nin kahramanlı. 
ğından bahsediyor 

ltıtaubul, 15 (Hu usi) - Fran· 

sı:ı: gaz~telcri, Atatürk km Bu. 

Sabiha Gökçenin knhrarnanlığııı· 

dıın ve tayyııreciliktcki ) ük ek 

\'ukuf ,·c kabiliyetinclen siıayi~le 

buh etmekte ve bunun için nıa· 

kaleler yazınaktıulırla r. 

\.... _) 

Yukarıda Başbakan Vekili harekatı takib ederken ve Mareşal ile Generallar Aydın
daki zigafett•, aıalıda, Mareıal Çakmak ue komutanlar 

Bag Hirota 
.,, anglıay. 15 (Rad) o) - Hn\•a. 

lann pek soğuk \ 'C karlı olmasına 

rağmen, Çin-jopon muharebesi ~id· 
<leıle rle\'Um etmektedir. 

U) on .,elırinin sukut eniği ve 

1 O)'·Ting·Fo ccbhe irıdı• Çin ku\'• 

vetleriııin mukn,emet gö ıcrdikleri, 
japon erkimharbiye inden hildiril· 
rnekt<·dir. 

llopcy cenubunda ccıe}nn eden 
nı ulıarcbeler, Çin k U\ vetlerirıio 

al e \ lıİUt:' olmak ün•re inki,af el· 

miştir. Bu ccblıede japonlann, Çin· 

lilerdcu bcf Lin ki~i "" ir ııldıL:l:ıu 
Ö)leniyor. 

Mütekabil tayyare 
bombardımanları 

:;- nghny, 15 (Hadyo) - japon 
ta) yıırcleri, imtiyazlı mıntnkadan 

,.apeye knrlor olan ealıııda tekrer 
bonıLardımıma baeiaını,lar_,e mil· 
ıcwadi)eıı bomba aımı~larrlır. lıı

gili:ı: mubııfı:ı: müfrezeleri, bombar· 
dımandan kurtulmak için ) erlerini 
drğiştirmi)e mecbu-;·kalmı_lardır.-

Son haberlere göre, Çin tay· 

> are fil oları da, Vanpo nehrinde 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

Yeni çıkan beş liralıklarımız 

- Yazısı 3 Uncü sahifemizde -Manevra sahasından: 

KAHRAMANLAR 
lnncnalurın son gününde ve son saf ha ında maviler rical ederken, 

ilerliycn kırmızıların önünde bıralı.ılno \'e dümdar nzifcsile mahvo
luocıyıı kııdnr müdafaa rnzifo ini alım hir Lntnryanm yanından g~çen 

l\Jare~al Fı•\'Zİ Çııkmnk, Lntarya kumandanına eoruyodar: 

- iz ne oldunuz! E!ir mi iniz? 
·- l\torcşnlıın biz öldük. Burnd tek canlı nılam kılmadı. Hicati 

setretmek için burııcla s m neferim ize knclnr ateşe devam etti!.:. 

Dikkııl ettim; bıı sözleri 6öyliyen \C lınrekfitın sr.tirdiği \•aziyet icabı 

olarak ıııahvoluncıya kader mc~ziindc kalan batarya kuınımdauı, "biz. 
öldiik., defli~i znrnao, bir lıarbdr. de B)Di şekilde hareket edecek ve 

öliimü lıir vazife olarak terecldiicl üz kalrnl e}lİ}e\ek fedakfır \C kalıra· 
ıııaıı lıir a~kcnlı. 

Onun çrbreııinde, gözlcriııdc ve se inin kat'in eti ifade eden tonun· 
dı.ı .L.c kiıı lıir lıııkik:ıt vardı. 

- Biz iılıliik. 

Cc,:ılıını ' 'eren fndok ır :ı: .ı lıit , '111.111, uıı ıııu H ' Hıı.ifo u~ruııdn yarın 
ıla ı·:ınını ~r.rı• llC\e \'t' r<'rl'k, fokııt 1•11 on ııeft::ıiııı• k:ıdar <;arpı~ııınk.tuu 

rnz0•·çnıİ) t•ı•e k knhr.ıııı ııılnrd.ıu biri iıli. 

1\teçhul kıılıraııınıılar arıınıaAa ne hac• ı!. 
lştt•, im et•\ imli ı,:ocııklar, lııı tumn lıııkı~lı IC'\'PtHI z .ıLitlcr. lııı imarı 

\C cesaretle yuArulnıu~ lıii) ük 1 ıiı k orrlıı~ıı knr~ımı:ı:ıln dP~il midir? 

Bıı oıtlııdıın clulı:ı fcıl :ı k fi r, cl:ılıu kıılıroıuıın \C daha prn>a"n: kiiılı', 
dün)lınııı lınıı;;i lııwnğııııl:ıclır? 

Bu ıııl'nl ,.c çeıin oqkcrlı r;n kn~ı ına ~ıkacıık tlü;-m:ın ortlu~u <'C· 

lı··nııeıııin han~i tlıbindedit? 

leçlıul knlıraman ıır:ıınıık rflçin'1 

l'" or~1m ızda gfıtılüğfünüz n~lıırılur, hem bugünün Lıcın yarının \'e 
lıeoı de zııııınıııu knlırnmnrılıırulır. 

Yaşa!lıılur, sağ ot~unlnr! 

\atan onlano. ~eref oolann, tatiirk onların, lıer Of'Y onların 
dt ~il midir? 

- \' aroleunlar! MAHMUD RDŞAD -



''C A • anı azız,, 

irfan Hazar 
'\:er yüzünde öğrendiğimiz mantık cambazlıkları, kelimelerden ibaret 

kahramanlıklar \'e Don Ki~ot l'arİ asıp biçmP.ler; gök yüzünde yapılması 
•eklif edilen küçük bir cevelan önünde, çürük meyvalar gihi birden, 
dallarındaı. düımiye ba~lıyorlar. Acziwi:ıı:, :ıı:a vallılığınıız, gerek fikirde, 
gerek fiilde telleyip pulladığımız yalanlarımız, ancak Löyle bir imıihunla 
hakiki hüviyetlerinin kirli bayraklarını teelime mecbur oluyorlar. 

lotc ben seçen gün, böyle bir hezimetin kurbanı olıoak bedbahtlı· 
gına düştüm. f ııtanbuldnn gelen yanık y ilzHı genç bir pilot, } orgun tay· 
ynreıini Seydiköyde gözden geçirdikten sonra yözumc baktı; . 

- GcJir misin, dedi; seninle şöyle. bir İ:zmir u:zerinde uçalım? 
O, benden alacağı mü bet cevabdnn tamamen emiıı bir vaziyetle 

meıin çekctini sırtımı geçirdi. Bana da, 
- Yokla~ yanıma, dedi; güzleri ne şunu tak! } an ha~larını arkadan 

geçir; iyice sıkıştır! 

Pilotun hu eözleri, ansızın ellerimi limon gibi sararttı . Korktuğumu 

ne kadar belli eııuemek istiyor; mewhur yor > üzii ce nreıiıni mantık 

oyunları ile ne kadar idameye çalışıyorsam; \Ücııduın ve vücudunıııu 

bütün aza 1 ıla bu arzuma o kadar !iiddetle ihanet etmiye çabalıyorJıı. 
Evet, ~ ücudum başlan haşa titriyordu. Çenem, kollarım, haeaklarıw 

keııdiııdcıı geçmişti. Kalbimde bir halsizlik, içimde erimeyi, akwnp an· 
dırau birşeyler lıi ediyordum. 

- Haydi otla bakalım! 
Kumanda 1, aklımı zorla ha:;ıma getirdi. Tayyareye atlamak mesele!!i; 

yazı yazmak gibi, konuşmak gibi, yer yüzünde Linlerl'e palavraylıı hallet· 
tiğimiz m eleler gibi kolay cinsten değildi. Elan titrı)or~uın. Yalvara· 
rok gök yüzü adomıııa baktım. Ağzımdan çıkan şu kısa cümlelerin için· 
de adeta } ere kapanıp a~lıyordum: 

- Atlı)aınıyacağım. Kor .• ku .. ) ortım. Ueni affet! 
Biri kadın, üçü erkt"k dört tayyareci, cümlelerimin yaptığı komik 

tesirlerle kulıkahııdan kmldılar. Hilii bu kohkalarln kulaklarım çınlıyor! 
Meğer, hen ne iieiz ve ne "canı aziziıne,, düşkün bir adam nıışım!. 

Bir aile faciası 
Romada, seksen yaşında 

bulunan ve çok fakir bir halde 
olan bir adama Amerikada ölen 
oğlunun büyük bir mirası kal
mıştır. Fakat bu ihtiyar adam, 
oğlunun kendisine kalan mira
sını reddetmiştir. 

Umumun hayretini mucip 
olan bu hareketi ihtiyar adam 
şu suretle izah etmiştir: 

- Oğlum bundan 30 sene 
evPl vaziyeti iyi bir tüccardı; 
fa' ... borsa oyunlarında büyük 

bir oorç altına girmişti. Kendi

sini '1apisten kurtarmak için 
ben varımı yoğumu verdim. 

Elimizde ne para, ne de mal 
kalmamıştır. Oğlum Amerika
ya gitmiştir. O zamandanberi 
ben sefalet içinde yaşadım, 

oğlum bana bir para yardım 
etmedıği gibi bir mektup ol
sun göndermemiştir. 30 Sene 
beni düşünmiyen bir evladın 
mırası, şu seksen yaşımdan 
sonra da eksik olsun! 

Ar•lar yolu kestil 
Almanyanm Silezya eyale

tinde çiftlikten pazara nakle
dilirken bal dolu bir varil 
patlamış ve yolu bal içinde 
bırakmı~tır. Fakat mesele sa
dece madd'i zararla geçmemiş 
bu yüzden de münakalat saat
lerce kesilmiştir. 

Bal yola dökiildükten az 
sonra yolu on binlerce arı 
kaplamıştır. Bu arıları yol 
üzerinden kaldırmak saatlerce 
sürmüştür. 

Çok çocuklu aileler 
Yeni Zelandada Jakop Mar

şa! adında bir adam vardır; 
b~ adamın zevcesi son gün· 
lerde ailenin yirminci çocuğunu 
dünyaya getirmiştir. Çocukla
rın hepsi de sağdtr. Bu aile
nin en büyük çocuğu ~imdi 
36 yaşındadır ve b~ş çocuk 
babasıdır! 

200,000 Frank tazminat 
Fransanın maruf aktrislerin· 

den lren Bardini, Mo şehri 
mahkemesinde bir otomobil 

kazası hasebile 200,000 frank 
tazminat almıştır. 

Fransanın maruf otomobil 
fabrikatorlarından Antuan Sel, 
bir gün freni otomobiline al
mış gezmeğe çıkmıştır. Fakat 
yolda hasta bir köpeği ezme· 
mek için manevra yaparken 
otomobilini bir ağaca çarptır
mıştır. Bu müsademede aldığı 
üç hafif yaranın tazminatı işte 
bu 200,000 franktır! 
Greta Garboyu en 

ziyade seven şehirl 
Londranın Sundey Grafik 

gazetesine göre, Greta Garbo 
Londrada bir ev satın almağı 

düşünmektedir. Dilberin niyeti 
Londrada yaşamaktır. 

Greta Garboya göre, Lon
dra "bir insanın yalnız başına 
yaşıyabileceği yegane şehir
dir,,! 

Bu münasebetle yapılan bir 
araştırmada Greta Garboyu 
en ziyade de seven şehrin 
Londra şehri olduğu anlaşıl

mıştır! 

82 Yaşmda bir talebel 
Floransada Bayan Dreyk 

Stiventor adlı ve 82 yaşında 
bir kadın resmen talebe ola
rak bir mektebe kaydedil
miştir. 

Bu mini nıini talebe gaze· 
tecilere: 

- Çalışanlar arasında işsiz 
durmak benim ıçın mümkün 
değildir. 

Demiştir. 

Bakahm, bu mini mini ta
lebe imtihanda muvaffak ola
cak mı?. 
---- ------

Lik macları • 
1 S İkinciteşrinde 

başlıyacak 
lzmirdeki spor kulübleri 

arasında lik müsabakalarının 
gene 15 lkinciteşrinde baş
lanması kararlaştırılmıştır. Yeni 
şekillerile spor kulübleri lik 
maçları için durmadan hazır· 
)anmaktadırlar. 

ANADOLU~ 

Modern 
inekhane --·······--938 Bütcesine • 
tahsisat konacak .. 

Ziraat Vekaletince vilayeti
mizde modern bir inekhane 
tesis edileceğini yazmıştık. Hat
ta inekhane için Kayas çiftli
ğinin istimlakine teşebbüs edil· 
mişti. Fakat sonradan lzmire 
getirilen mühim miktarda göç-
mene arazi 'tevzii için bu çift· 
lik arazisi üzerinde inekhane 
tesisinden vazgeçilmiştir. 

İnekhane için başka ve mü
nasip bir yer aranmasına baş· 
]anmıştır. Ziraat Veka1etinin 
938 yılı bütçesine inekhanenin 
tesisi için lazımgelen tahsisa
tın konacağı haber alınmış
tır. Bu inekhanede hayvani 
gıdalar fenni bir şekilde istih· 
sal edilecek ve bu fenni ve 
kazançlı usuller köylülere öğ
retilecektir. 

Göçmen evleri 
İnşaat hızla devam 

etmektedir 
Vilayetimizde kendi1erine 

arazi tevzi edilen ve köylerde 
muvakkaten iskan edilmiş olan 
Bulgaristan ve Romanya göç
menleri için 600 kadar ev 
inşa ettirileceğini yazmıştık. 

Müteahhidlere ihale edilen bu 
evlerin inşasına derhal baş
lanmıştır v~ süratle bitirilme· 
leri için çalışılmaktadır. 

inşaat bitince göçmenler 
derhal bu evlere iskan oluna
caklardtr. 

Münakasası bitti 
Tütünü birkaç tUccar müş
tereken temin edecekler 

Rumen rejisinin lzmir ve 
havalisinden 98 bin kilo tütün 
alacağını yazmıştık. Reji na· 
mına mübayeatta bulunacak 
Rumen heyeti tarafından açı-
lan münakasa neticesinde bir
kaç tüccar müştereken teah
hüdata girişmişlerdir. Bu tüc
carlar]a Rumen heyeti ara· 
sında bir mukavele imzalan· 
mıştır. 

Havayolları idare
sirıin tayyare alanı 

-------

Belediye reisimizin Av
rupadaki tetkikıEiri --------Dr. Bay Behçet Uz, İta/yada şehircilik 

bakımından mühim tetkiklerde bulundu 
--------~---

Avrupada tetkik seyahatin- ve hususi müsaade ile kapalı 
de bulunan belediye reisi Dr. bulunan fuarı gezdirmiştir. 
Behçet Uz, bu ayın nihayetine Tabi'i vaziyeti itibarile iz. 
doğru şehrimize dönecektir. mire çok benziyen Cenovada 
Doktor Uz; Roma, Venedik, da büyük balık hali tetkik 
Milano, Cenova, Nis, Marsilya, edi1miştir. 
Grenovi], Cenevre, Lozan, -----------

Bale, Frankfurt, Visbaden, Gümrük amba-
Bon, Düsseldorf, Duisbnrg şe-
hirlerini dolaşmış, Essene geç- rındaki kezzap 
miştir. 

Dr. Uz, ltalyada ve diğer 
şehirlerdeki tetkikatı etrafında 
belediyeye bir mektub gön
dermiş ve seyahatin çok isti
fadeli geçmekte olduğunu bil
dirmiştir. 

• Belediye reisi, Romada za
yıf bünyeli çocuklar mektebini 
ve dünyanın en modern has-

. tanelerinden biri olan Roma 
çocuk hastanesini gezmiş ve 
fzmirde yapılması mukarrer 
olan çocuk hastanesi için bu
ranın planlarından istifade edi
lebilmesini temin eylemiştir. 

Büyük kapısında " Şarap, 
neşe ve sıhhatin senbolüdür" 

ibaresi bulunan ve her çeşit 
üzüm, şarap teşhir edilen üzüm 

sergisini de gezmiş, elektrikli 
otomobiller , atlıkarıncalar , 
deniz motörleri vesair eğlence 
yerleri hakkında malt1mat al
mış, lzmir fuarı için =stifadeli 
tetkiklerde bulunmuştur. 1000 
Otomobil istiab edebilen bü
yük Roma otomobil garajile 
stadyom ve Boghese parkında, 
yüzme havuzlarında da esaslı 

tetkikler yapılmıştır. 

Venedikte bilhassa garaı 

santra] etüd edilmiştir. İçinde 
yeni otomobil meşherleri, ye
dek parçalar mağazaları, en· 
formasyon büroları, şoförler 

ve müşteriler için bir yer, lo
kanta ve gazino salonları, 

banka şubeleri, posta - telgraf
telefon kö~klerı, bağaj daire
leri, ticaret ve komusyon ev
leri bulunan bu garaj santra· 
lın da planı alınmıştır. 

Birkaç kat olan iarajda, 
otomobiller helezoni yollardan 
diğer katlara da çıkabilmekte 
ve iki tarafh yollardan ayni 
zamanda diğer nakil vasıtaları 
da aşağı inebilmektedir. 

İtalyanın tanınmış mühen-

__ ,. .............. __ 
Yaralıların son va
ziyetleri soruldu 
Gümrük ambarlarında gü

neş altında bırakılan ve Şark 
halı kumpanyasile Yün men-
sucatı Türk anonim şirketine 
aid olan kezzap bidonların-
dan birinin geçenlerde infüak 
ettiğini, etrafa yayılan kezzap-
tan gümrük hamallarından B. 
Raşid, Mehmed ve Osmanın 
ağır surette yaralandıklarını 
yazmıştık. Yaralıların hastane-
de tedavisine devam edilmek
tedir. Müddeiumumilik, bu ha
dise hakkındaki tahkikat ev
rakını tetkik etmektedir. Ha· 
<lisenin tedbirsizlik yüzünden 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 
Müddeiumumilikçe hadise hak· 
kındaki tahkikata devam edil
mek üzere yaralılar hakkında 

kat'i raporun ahnmasına ka
rar verilmiştir. 

İmtihan evrakı 
tetkik olunuyor •. 

Talebe Yurduna alınacak 
talebe için partide açılan im
tihana girenlerin imtihan ev
rakı muallimlerden müteşekkil 
bir heyet tarafından tetkik 
edilmektedir. Heyet, tetkikatını 
bugün bitirecek ve imtihanda 
kazanan talebe yarın belli 
olacaktır. 

San'atkô.r g6çmenler 
San'atlarile meşgul 

olacaklar 
Manisa vilayetinde iskan 

edilen Bulgaristanlı göçmen
lerden mühim bir kısmı san
atkardır. Bu san'atkarlar bil
dikleri mubtelif san'atlarda 
çalıştırılacaklardır. Fakat san
atlarma mahsus aletleri yoktur. 
Dün Manisa vilayetinden iz
mir Ticaret ve Sanayi odasına 
gelen bir mektupta lzmirde 
sivil ve askeri kasket imala-

dislerinden stad ve ipodorm tına mahsus makine ve aletler 
mühendısi Vietti Violi, Dr. mevcud olub olmadığı sorul-

İhtikarıı 
baska tiılüsü .. .. 

Şehrimi~--;;-ebi dildeki 
gazete ve kiıb satış işleri ile 
uğraşan bazınüesseseler var
dır. Birçoğmuz, yabanct 
neşriyatı bu nüesseseler ka· 
nalından takilederiz. Onlara 
huıus'i sipari~r de verir ve 
henüz Türkiye lİyasasma gel· 
memiş herhangıbir eıeri, hep 
onların vasıta ~ delaleti ile 
getiririz. 

Hiçbir kimse ~ıkıp ta bu 
müesseselerin, gerk para te· 
mevvüçleri günleriıdeki, ge· 
rekse normal za~nlardaki 
satış fiatlerini tetkiı etmiş 
midir? 

Ne münasebeti 

Şehrin ortasında, nünev· 
verlerin okuma ihtiya~ının 

önüne menfaatin çekmectSinİ 
koyuvermiş olan bu müesıe• 

seler, alabildiğine fiat oyunu 
yapıyorlar. Bugün frangın ve· 

ya herhangi bir ecnebi para· 
sının sukutu ile bize üç ku· 

ruşa satılması lazımgelan bir 
gazeteyi, altı, yedi kuruşa, 

hatta daha fazlasına alıyoruz, 
Benim 150 kuruşa satın al· 

dığım bir kitaba, siz iki yüı, 
~ir başkası yüz kuruş veriyor. 
işte eski açık pazar siyasetinin 
kötü bir mirası .. 

Bundan, Türkler de bizardır, 
acnebiler de .. 

Geçenlerde ecnebi bir dos· 
tum; ayni şeyi bana açmıştı: 

- Bunların kontrolu lazım· 
dır. Kitab v~ gazete üzerinde 
bu kadar bariz bir fiat oyunu 
olamaz. 

Demişti. Hakikaten okum• 
ihtiyacının tatmini için, yap· 
tığımız fedakarlık, göz göre 
göre, bir boğuntu haline gel· 
miştir. 

Kitabda % 30-50 kar ola· 
maz. Gazetede de keza .. 

Müstemlekeciler, kendi rnüs· 
leketlerindeki mamulat .,e 
masnuatı, açık pazarlarda bel· 
ki bu fiatle satabilirler. Fakıt 
bizim, ne toprağımız müsteııı· 
lekedir, ne de kafamız ... Hell' 
kendimizi, hem bu topraktl 
misafir bulunan ecnebilerill 
menfaatlerini korumağa me" 
buruz. 

Bu müesseselerin kontrolr 
nu istiyoruz. Fakat düşünii• 
yoruz: 

Kimden? Bu işlere kiın ~ 
rışır ki?. * • 
B. Seyfeddin Kat 
Bir ay mezuniyetle Bursar' 

gitmiş olan vilayet hukuk if 
]eri müdürü Bay Seyfeddıll 
Kut şehrimize dönmüş, diiıt" 
den itibaren vazifesine det/aııı' 

Cumaovası civarında Devlet 
Hava Yollarının tayyare ala
nında yağmurdan hasıl olan 
çamurlar, iki gündür kurudu
ğu için dün lstanbuldan bir 
yolcu ve posta tayyaresi iz
mire gelmiştir. Tayyare, hu
susi şekilde kiralandığı için 
posta ve yolcu getirmemiştir. 

# 
Uzu Milano fuarına götürmüş muştur. 

111 ........................................ ~., 
başlamıştır. 

Büyük bestekar BETHOVEN'in ilahi musikisi Kocasma ihanet eden bir kadmm ıstlrabı .... . 
Aşkla evlad muhabbeti arasında mücadele... • karısmın ihaneti karşısmda kocanan duydui:ju azab 

Gibi beşeri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Bugün TAYYARE Sinemasında 
Büyük artist LIL DAGOVER ve VILLI BIRGEL taraı':~~7e!e"'s;ı 

9 UNCU SENFONi 
Filimde görülecek ve 250 kişilik orkestra tarafından çalınan 9 uncu senfoni parçaları dinlenecektir .. 

A YRIC:~ 1 Macaristan Geceleri 1 
Maskeli balo PAULA VESSELEY tarafmdan temsil edilen aşk, güzellik t1I 
filmini temsil eden musiki filmi .. 

İlaveten: PARAMOUNT JUR N AL 
SEAi\"SLAR: ~enfoni 2 - 5,15 - 9,15 de .l'tlacariıtnn 3,40 - i,25 de Fi1ttler: 30 - 40 - 50 kuruıtur 



·. . 

Madrid önlerinde-Çok kanlı 
muharebeler oluyor 

------~------Harp, evelki akşam saat 21 denberi çok kanlı 
bir şekilde devam etmektedir 

Paris, 15 (Radyo) - fhti- ...a._- d k- d 
lalcilcrın, Madrit şehrine yap- Filistin e Minor Q a ası 
mağa başladıkları yeni taar- Arablar bir treni işgal edilirse yeni 
ruzlar, umumi bir hücumun 

mukaddemesidir. uçurdular ihtilaf far çıkacak 
Alakadarların verdiği malfi- Kudüs, 15 (Radyo) - Fi- Londra, 15 (Radyo) - İn-

mata göre, ihtilalciler; Aragon listinin. bertarafında başlıyan giliz gazeteleri, Fransanın, 
cephesinden ilerliyerek Goa- kargaşalıklar devam ediyor, Minorka adasını işgal etmek 
dalamarayı zaptedecekler ve İngilizler, fevkalade tedbirler fikrinde bulunduğu hakkında
müteakaben büyük kuvvetlerle almışlardır. Söylendiğine göre, ki haberlerden bahisle uzun 
Madrit üzerine yüklenecek- örfi idare ilan edilmek üze- makaleler yazmakta ve böyle 
terdir. redir. bir hadisenin, Avrupada yeni 

Sansebastiyen, 15(Radyo)- Araplar, hertarafta telefon ihtilaflar çıkaracağını kaydey-
General Franko, bir şarapnel tellerini kesmişler ve Musul lemektedirler. 
parçasile her iki ayağı kırıl- petrolları borularını yeniden Jtalyaya hü-
dığı halde cumhuriyetçi Is- tahrip eylemişlerdir. f 
panyaya aid üç harb tayyare· Muhtelif yerlerdeki Yahu- cum ediyor ar•• 
sini düşürdükten sonra, idare diler, Arapların taarruzuna Londra, 15 (Radyo) - Sos-
ettiği tayyareyi ihtilalci lspan- uğramışlardır. yalist partisine mensup İngi-
ya topraklarına indirmiye mu- Son gelen haberlere göre, liz gazeteleri; İtalyanın,• lspan-
vaffak olan bir İtalyan tayya· iki İngiliz polisi, Araplar ta- yaya açıkça yardım etmeğe 
recisine nişan vermiştir. rafından katledilmiştir. başladığını ve Aragon cephe-

Santander, 15 (Radyo) lJtti- Maverayışeria hudutların- sinde vukubulan son hava har-
alciler, Asturya cephesinde dan Filistin arazisine giren bine iştirak etmiş olan tayya

ilerliyerek, askeri ehemmiyeti çeteteler geniş mikyasta faali- lerin baştanbaşa İtalyan oldu
büyük olan Arondayı zaptey- yete geçmiş bulunuyorlar. ğunu yazarak ltalyaya hücum 
)emişlerdir. 150 kişiden ibaret bir f\rab ediyorlar. 

Nadrid, 15 (Radyo)-Cum- çetesi, lngiliz polis karakolla- Macaristan 
buriyetçi ispanya hükumetinin rına hücum etmişlerse de tar- b" 

• Ankaraya ticari ır neşrettiği bir tebliğde; dün dedilmişlerdir. mümessil gönderdi 
gece saat 21,30 dan itibaren Araplar, bomba ile bir treni 
başlıyan şiddetli ve çok kanlı uçurmuşlardır. Ankara, 15 ( Hususi ) -
bir muharebenin, hala davam Macaristan, ticaret işlerini ta-
etmekte olduğu bildirilmek· B. Celal Bayar · kib için Ankaraya bir mümes· 
tedir. Yeni kabinede lktısat Ve· sil göndermiştir. 

------• kaletini de idare edecekler Londray Almanlar Istanbul, 15 (Hususi) - Ya-
kında, yeni kabineyi teşkll gitmiyecekler 

Odundan sun'i yün edecek olan B. Celal Bayarın Paris, 15 (Radyo)- Fransa 
çıkarıyorlarmış ayni zamanda İktısad Veka- Başbakanı B. Şotanla Hari
Berlin, 15 (Radyo) - Al- !etini de idareye devam ede- ciye Nazırı B. Delbosun Lon-

man miralaylarından Lube, ceği söyleniyor. draya gidecekleri yalandır. 

bugün mühim bir söylev ver- Ergani istikrazı Romanya kralı 
miş ve Almanyanın, senede Dokuzuncu ikramiyesi 
yakmakta olduğu yirmi milyon Ankara, 15 (Hususi) - Er-
marklık odunun, icabında, geni istikrazının dokuzuncu 
sun'i yün ve kağıda tahvil ıkramiyesi, yarın [bugün) çeki-
olunabileceğini söylemiştir. lecektir. 

lstanbul Trakyada 
tfaiyesi kursunu bitirenler Cumhuriyet bayrammda 

lstanbul, 15 ( Hususi ) - 64 mektep açıhyor 
itfaiye kursunu ikmal ed~~- Edirne, 14 (A.A.) - Sıtma 
lerin diplomalarını, bugun mücadelesi Trakyanın har ta-
vali B. Muhiddin Üstündağ rafında hararetle dt!vam et-
merasimle tevzi etmiştir. mektedir. Uzunköprü ve Lü-

Mülkiye terfileri leburgazda açılacak olan yeni 
Liste Cumhuriyet bay· merkezlerin kadroları gelmiş· 

rammda çıkacak tir. Lüleburgaz kadrosuna lğ-
lstanbul, 15 ( Hususi ) - neada ve Midye de alınacak· 

Mülkiye terfileri hakkmdaki tır. Sazlıderenin Merice akı· 
liste, Cumhuriyet bayramında tılması iti de bitmiş ve Hayre-
neşredilecek · bolu bölgesinde bataklık ya· 

' .. pan bir göl i~ bir kaç sazlı· 
ANADOLU ğın kurutulması için mahallin

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazganı 

Haydar Rüşdü ôKT~M . 
Umumi nepiyat ve yazı ıılen 

Mldflril: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi binası içinde 

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

ABONE ŞERAiTi 
YıUıtı 1200, alb aylığı 700, dç 

ylıp 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur -Glatl geçmiı n6shalar 25 kuruotm,~ 

ANADOLU MATBAASINDA J 
p BASILMIŞTIB 

de faaliyet başlamıştır. idare 
amirlerile mücadele doktorları 
iş başındadır. 

Edirne, 14 (A.A.) - Cum· 
huriyet bayramında Trakyada 
64 mektep açılacaktır. Hazır
lıkların sona erdirilmesi için 
hararetle çalışılmaktadır. 

Habeşistanda 
MUsademeler devam 

ediyor 
İstanbul, 15 ( Hususi ) -

Habeistanda Habeşlerle ltal
yanlar arasında başlıyan yeni 
müsademeler devam ediyor. 

Son bir müsademede, 36 
İtalyan zabitile birçok ltalyan 
askeri maktul düşmüştür. 

Bükreşe dörıüyor 

Bükreş, 15 (Radyo) - Ro
manya kralı Karol, refakatinde 

veliahd Voyvod, Başbakan B. 
Tataresko, prens Hohenzolern, 

Fransa Erkanıhşrbiyei umu· 
miye reisi General Gamlen 

ve Ro111anya Nazırları olduk
ları halde, bugün Moreste or
duyu teftiş ettikten sonra Bük
reşe mütevecc:ihen hareket et
miştir. 

Franko 
Gönüllülerin, müsavat da· 

iresinde iadesine razı •• 

Londra, 15 (Radyo) - in
giltere Hariciye Nazırı B. Eden, 
bugün ltalya sefiri B. Gran-

diyi kabul etmiş ve ingiltere
nin, gönüllüler meselesinde 
takip edeceği hattıhareket hak
kında malumat vermiştir. 

Havas Ajansına göre, gö
nüllülerin ispanyadan çıkarıl· 
ması kabnl edilirse, İngiltere 
ve Fransa, derhal general 
F ranko ile cumhuriyetçi Is
paya hükumetine mubarib 
hakkı verilmesini kabul ede
ceklerdir. 

General Franko, gönüllü
lerin, Cumhuriyetçi ispanya 
ile müsavi bir şekilde çıkarıl· 
masını şimdiden kabul etmek
te ve yalnız, vaziyeti kontrol 
içın Valinsiyaya bir heyet 
göndermek iıtedij"ini bildir
mektedir, 

r 

--···· .... ···--

ANADOLU 
--------

Tam bir nefaset ve mükemme
liyet içinde yakında 12 büyük 

sahife olarak cıkıyor 
t F a"kat bilhassa ter

biye sistemi! --------Karilerinin teveccühlerine güvenen ve da!Janan 
ANADOLU pek yakında Türkigenin en bügük fit! 

Cumhuriyette aziz meslek- lzmirin yegane gazetesi olarak karşınıza çıkacaktır. 
daşırp .. Peyami Safa " nın MUHTELiF T:EFRfKALAH, K DRETU \ E MÜNEVVER 
"Kültür makinesinin bozuk- ŞAUSIYETLEHfı:\ YAZILAIU, '\EFJS H1KAYEL2R, HALK 
luğu" üzerinde bir yazısı çıktı. SÜTUNLARI, BOL VE DOCRlJ HABI<:RLER, MEMLEKET 

"Kültür makinesinin bozukluA-u., SABİFEI.ER1... 

başlıklı demiyorum. Çünkü l\..----·----------....,.~--------
bozukluk, bence de vakidir. • • 

Peyami Safa, Lise ve Üni- .Yunan gazetecıl.erı 
versitedeki kitab kttlığını ve üssü Cumhuriyet bayramımızda 

mizan yüksekliğini anlatarak, bulunacaklar 
şöyle devam ediyor: lstanbul, 15 (Hususi)- Yu· 

Mersinde ve T;ırsusta iki nan Basın Birliği reisinin riya-
talebe mekteb müdürlerini öl- setinde dokuz gazeteciden 
dürdüler. İki cinayetin sebebi mürekkeb bir heyet bugün 
de imtihanlardır. Kitabsızlık, buraya gelmiştir. 
tedrisat noksanları, imtihan Dost ve müttefik memleket 
neticeleri ve bu cinayetler, gazetecileri, Ankaraya gide-
topyekun bir tek meseledir. cek!er ve Cumhuriyet bayra-
KüJtür makinesinin bozukluğu. mımızda bulunacaklardır. 

Bu fikirlerin "topyekun,,, Yunan grzetecileri şerefine 
günierdenberi müdafaa ettigi- ziyafetler verilecektir. 

miz fikirlerin ayni veya 0_~1~- Avusturya rejisi 
rın çok yakını .. olduğunu goru- Umum direktörüne 
yoruz. Ayrıldıgımız veya anla- . fet verildi 
mak istediğimiz nokta şura- Ank:::.a 15 ( Hususi ) 
dadır: ·· · di ek 

C. t b Ik" . tihan ha- Avusturya reıısı umum r • 
ınaye , e ı ım f" ·ı · f tt . . .. . . r Fakat törü şere ıne verı en zıya e e, dısesı uzerınde geçıyo . v k"ll s· ~ mu""steşarlar 
~ · · e ı er ve ıyası bu hadıseyı hazırlıyan unsur• h b 

1 
t 

k. b k azır u unmuş ur. doğrudan doğruya ıta ıt- l "l 
lığı mıdır? Köy u er 

Bizce, hayır!. Çünkü o tak- Mer'asız bırakılmayacak 
dirde, canilerin epeyce artması lstanbul, 15 ( Hususi ) -
lazımdı. Halbuki ayni kıtlığı, Orman kanununun tatbilı.inde 
hatta daha ağır şartlar içinde köylülerin mer' asız bırakılma
geçirmiş, fakat iki sene değil, malan için bütün vilayetlere 
tek sene bile sınıf dönmemiş tebliğ edilmiştir. 
talebenin sayısı ne kadar bü- 8. Danyal 
yük bir yekun tutuyor? Federasyon asbaşkana 

Kitabın kıtlığı, muhakkak oldu. 
ki, talebede randıman ve im- Ankara, t 5 ( Hususi ) -
tihan meselesi ihdas ede~ilir. Federasyon asbaşkanlığına An
Fakat, imtihanın herhangi şe- kara Sanat okulu müdürü Bay 
kildeki neticesi, bi_r cinayet Danyal kabul edilmiştir. 
veya ona yakın hır taarruz ltalya da iştirak edecekmiş 
vesilesi olamaz. Burada, ter- Roma, 14 (A.A.) - Siyasi 
biye meselesi ortaya çıkıyor. mahafil İtalyanın Belçikanın 
Yani kitab derdi susuyor ve bitaraflığı hakkındaki Alman 
terbiye ayağa kalkıp, eli, yüzü beyanatına iştirak edeceğine 
karma karışık, kolu, bacağı kani bulunmaktadır. 
kopuk bir hal içinde: üstünde oturs=-v-ey-a-is-ti-sk_a_l--

- Ben ·diyor- ben varım lerle omuz silksin, demek de-
ve yıl bana bakınız. ğildir. Hayır, değildir. Biz şah-

Bizce, meselenin en mühim sen, uyanık, zeki, rr.ucadeleci, 
noktası da işte bunun üzerin· hakperest ve hakkını aramak 

dedir. terbiye ve kudretine sahib bir 
Talim ve terbiye heyetine ha- neslin, şimdiki terbiye sistemi 

kim olan ve •hür inzibat,, adı içinde yetişeceğine kat'iyyen 
verilen terbiye sisteminin id· ve asla inanmıyoruz. Şimdiki 
diası ve tezi ne olursa olsun, '"hür inzibat. sistemi baki kal 
realitenin, muhitin, içtimai mu- dık.;a ve çocukların bu• anor
hit ve aile terbiyesinin, vera- mal tezahürleri, guya bir ye
setin hususiyetlerine bakma- nilik, bir yeni içtimai bünye
dan, muasır ve en mütekamil nin hazırlanışı şeklinde telakki 
cemiyetlerin terbiye ölçülerin- edildikçe, daha çok, hem de 
den kopyemsi aktarılan bu- pek çok hadiseler bekliyebi
günka sistem, yanlıştır, çürü- liriz. Tekrar edelim: 
tücü ve ezicidir. Evet, kitab derdi vardır. 

Muallim, bütün nüfuzunu Kitab kıtlığı, talebeyi ve mu
kaybetmiştir. Mekteb idaresi, allimi ezip kıvıran ve dokuz 
salahiyetsizliğin çukurunda ter- aya ayrılmış bir yıllık tedri
lemektedir. Beklediğimiz şey, satı altı ay içinde gıcır bük-

Yeni paralar 
Dün 40 bin adet beşer 

liralık tedavüle çıklt 
Cumhuriyet MerkezjBankası 

tarafından bastırılan yeni ka
ğıt paralarımızdan beşer lira· 
lıklar dün Türkiyenin her ta
rafında tedavüle çıkarılmıştır. 

Merkez Bankasının şehrimiz: 
şube.sinde de dün yeni kağıt 
paralarla eskilerin tebdiline 
başlanmış, tediyat ta yeni ka
ğıt paralarla yapılmıştır. Ban
kanın dün piyasaya çıkardığı 
yeni paralar 200 bin lira; yani 
40 bın adet beşer liralıktır. 

lstanbulda 
Müthiş fırhna koptu 
İstanbul, 15 ( Hususi ) -

Bugün; İstanbulda müthiş bir 
fırtına baş göstermiştir. Ka
vaklarda bir yelkenli sahile 
çarparak parçalanmıştır. 

Yelkenlide bulunanlardan 
dört kişi boğulmuştur. 

Diğer sahillerde de bazı 
kazalar olmuş, münaklat, sa
atlerce inkıtaa uğramıştır. 

Paris para borsası 
iki ay, Cumartesi günleri 

kapah olacak •• 
Paris, 15 (Radyo) - Hü- . 

kumet; İkinciteşrin iptidasın· 
dan Birincikanun sonuna ka
dar para borsasının Cumartesi 
günleri sabahtan akşama kadar 
kapalı bulundurulmasını em
retmiştir. 

Rusyada intihabat 
Varşova, 15 (Radyo)-Ruı

yada intihabat başlamıştır. 
İntihabat, bazı mıntakalarda 
çok heyecanlı devam ediyor. 
ltalya korporatif meclisi 

Roma, 15 (Radyo) - İtal
ya korporatif meclisi, bugün 
de B. Mussolininin riyasetin
de toplanmıştır. 

B. Mussolini, ltalyada mev
cud madenler için tanzim 
olunan programı izah eyle
miştı r. 

8 inci işletme IVlüdU· 
rü bay Tahsin 

Devlet Demiryolları seki
zİnt;i İşletme müdürü B. Tahsin, 
dün erkenden lzmire dönmek 
meburiyetinde bulunan gazete-
lerin muhabirlerine büyük bir 
yardımda bulunarak en küçük 
bir yer bile kalmıyan trenlerde 
yer temin etmiş gazetecilerin 
şükran duygularını kazanmıştır. 

talebe tarafından budalaca bir meye tahvil eden bir felaket- Rumi - 1353 ı Arabi. 1356 
mutavaat, hiçbir şey görüb tir amma, bir cinayet vesilesi llkle~rin 3 Şaban 9 

sormamak, düşünmemek, hak- değildir. - İlkteşrin 

TAKVİM 

kını aramamak vesaire değil- Böyle ruhi bir halin hazır-

dir. Ve bilakis bunun tama- lanışı ve mevcudiyeti, olsa ol- 1 16 1 
men zıddıdır. Amma, bu de- sa, terbiye sisteminin boz~k- 9 9 
mek, muallimle talebe arasın- luğundan ileri gelir. M~a~lı~ ~ ~ 
da hiçbir mefhum kalmasın, ve mekteb idare ve meclısının 
genç talebe kitabı, defteri ka- salahiyeti nisbetinde, kuvvetli Cumartesi 
pasın, bütün bir laubalilikle bir çalışma doğabilir. Fakat -

1 
______ """'!""'~~-"'!":""~ 

hora tepsin, sigara içip işret şimdi, hem kitab yok, hem Evkat Ezan VaaatEvkat Ezan V.ua 

kullanıp, sokakları vaveyla ile de terbiye sistemi bozuk... Günet 9,26 4754 akoam 12 18,44 

ı d d. a ıkl ta f J öıtle 4,51 12,20 yatn 1,36 29,l doldursun, çatsın, sataııın, tte er ın en c 1 ra 1 • utlndi 8,48 16,17 im11tk S,5i 3,4ı 
muallimi geçerken ayak ayak Orhan Rahmi Gökçe 

• 
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Bay Nevil Çemberlaynın r 
mühim beyanatı 

Askerlik 
Herkes dikkatle 

' 
/ngiltere silahlanıyorsa, ani bir hadise 

karşısında boş bulunmaması içindir 
Londra, 15 (Radyo) - Baş

bakan B. Nevit Çemberlayn, 
bugün Mancesterde mühim bir 
söylev vermiş, lngilterenin sı
nai, mali ve harici siyasetin
den bahsetmiş, lngiliz t icare· 
tinin, beynelmilel vaziyetler
den dolayı zarar görmekte bu
lunduğunu beyan ettikten 
sonra şunları söylemiştir: 

- lngiliz milleti, düşmanlığı 
çok çabuk unutan bir milettir. 
Bu itibarla bizim kimseye 

Bayındır 

pamukları 
---· 

Fevkalade nefis 
yetişmiştir 

Bu yıl Bayındırda yetişen 
Akala pamuk mahsulü, fevka
lade nefistir. Bazı yerlerdeki 
pamuk fidanları, iki metre bo
yunda yükselmiştir. 

Bu fidanlardan bir kısmı, 
Bayındır Ticaret Odası tara· 
fından nümune olarak hazır

lanmıştır. Bunlardan bir kaç 
tanesi İzmir Ticaret ve Sana
yi Odasına getirilecek ve önü
müzdeki yıl fuarda odanın pa
viyonunda teşhir olunacaktır. 

Ördek hikayesine 
benziyen bir mesele! 

Geçen gün, Kemer pazarın· 
da zabıta memurları tarafın

dan yapılan araştırmada; hali 
şüpheli gürülen Bayburdlu 
Şaban oğlu arabacı Kazımın 
üzeri aranmış ise de birşey 

bulunmamış. Fakat yanında 

• bulunan bir hayvanın üzerin· 
de mevcud heybe taharri 
edildiği zaman, ucu sivri bir 
demir parçası elde edilerek 
kendisinden sorulmuştur. Ka· 
zım verdiği cevabda: 

- Ben tek yük arabacısı
yım. Bu demir parçası araba· 
mm arka kapısının düşme
mesi için takılan bir alettir. 
Demiştir. • 

Zabıta bu hususta şu yolda 
bir zabıt varakası tanzim 
ederek Kazımı mahkemeye 
sevketm iştir. 

•Kemerde hayvan pazarın
da yapılan araştırmada, Ka
zıma aid bir hayvanın eyeri
nin arasına, Kazımın birşey 

sakladığı ~örülmüş ve işbu 
aletin yaralayıcı ve öldürücü 
aletlerden olmasına ve suçlu
nun arabasına koyacak yerde 
üzerinde taşımasına ve bil
hassa memurları görmesile 

karşı bir husumetimiz yoktur. 
İngiltere bugün silah lanıyor· 

sa, başka bir devlet aleyhine 
fena bir niyet beslediğinden 
değil, ancak ani bir had ise 
karşısında boş bulunmaması 
ve kendi hayati menfeatlerini 
koruyabi lmesi içindir. 

lngiltere, sulhu sevdiği için· 
d ir ki, bugün Uzak şarktn baş
lıyan ve insaniyeti muztarib 
eden felaketin, sulben bertaraf 
edilmesini temenni etmektedir. 

Yağmur ar 
Umumi 1et itibarile 

favdalı oldu ... 
Vilayetin muhte lif yerlerin· 

den vilayet Ziraat müdürlüğü

ne gelen malumata göre, yağ· 
murlar bazı mıntakalarda ha· 
sarat yapmışsa da umumiyet 
itibarile çok faydalı olmuştur. 

Uzun zamandanberi tarlasın1 
sürmüş, yağmur bekliyen çift
çiler derhal hububat ve bakla 
tohumu ekmeğe başlamışlardır. 
Tütün tarlalarında da yeni 
sene için hazırlıklar yapıl
maktadır. 
Yağmurun en fazla hasarat 

yaptığı mıntaka Kozak ve ha· 
valisidir. Buralara yağmurla 
birlikte dolu da düşmüş ve 
Kozak bağlarını tamamen ha
rab etmiştir. 

bir dUzeltme 
Seydiköyünde bir kız kaçır

ma vak'ası hakkında yalan yere 
şahitlik ettiği için Ağırcaza 

mahkemesine verilen R. Ka
milin muhakemesi esnasmda 
tevkif edildiği haberi, tertip 
hatası olarak karışmış ve yan· 
lış çıkmıştır. Tevkif edilen B. 
Kamil değil, şahit Hüseyin 
oğlu B. Hasan, evvela hadise 
hakkında bir şey bilmediğini 
söylemiş, mahkemece hakkın
da tevkif kararı verildikten 
sonra hakikati itiraf ettiğinden 
serbest bırakılmıştır. Yanlışlı· 

ğı düzeltiriz. ......... ~ ............ .. 
ketim ve ihfa etmesi şüpheyi 

celbetmiş bulunmasırıa mebni 
hakkında takibat icrasına .. ,, 
Verilen ifade ve tanzim edi
len zabıt varakası mündereca
tının biribirini tutmamas1 do· 
layısile bu dosyanın duruşması 
tensib edilmiş ve suçlu ile 
birlikte, zaptı imza edenlerin 
mahkemeye celbleri kararlaş · 
tınlmıştır. 

ikinci Sulhcczada yakında 
duruşma yapılacaktır. 

İ1_Ci_i_zı_i _c_ih_an_g_ir_I 
- 75 _ Nakleden: F.Şemseddin Benliofjlu 

Lidya, akşam üzeri çıkmış 

olan hadise hakkında yeniden 
bahis açılmasına meydan bı-
rakmadı. Boris oldukça tabii 
idi. Fakat Roz, sakin ve dü· 
şünceli bir halde yemeğini 
yiyordu. Yemekten sonra, Lid· 
ya yorgunluk bahanesile he· 
men istirahate çekildi. iki er· 
kek bir ıaat kadar daha gö· 
rüştüler. 

Bu günü takip eden günler, 
bu üç kişi için ancak böyle 
olabildi. iki erkek laboratuva
ra kapanıyor, Lidya da yalnız 
batına ya geziyor, yahut ya
tıyor, iıtirabat ediyordu. 

Bir akşam üzeri profesör 
Roz, dimağında büyük bir 
yorgunluk hissettiğini ve dı

ş?rıya çıkacağını söyledi. Bo
rıs: 

- Zararı yok, dedi. Ben 
mesaimize devam ederim. Bu 
münasebetle senden bir az da 
Lidyaya refakat ctmekliğini 
rica ederim. 

Profesör Roz, sarih bir ıç 
sıkıntısı ile: 

- Teşekkür ederimi 
Dedi. 
Lidya, Rozu gördüğü vakit 

çok sevindi ve kendisini şük
ranla karşıladı. Küçük göle 

okusun .. 
f zmir askerlik şubesinden: 

1 - Yapılan ilanlarda yaz
dığımız doğum ve sınıf era
tın celbine başlanmıştır. Ge
rek yerli ve gerek şubemiz
de yoklamaları yapılmış ve 
şubemiz hesabına sevk edil· 
meleri icab etmekte olan 
yabancı erler için tanzim kı

lınan celp pusulaları hüku· 
mete verilmiştir. 

2 - istenilen erlerin celp 
pusulalarında gösterilen içti
ma gününde şubeye gelnıi
ycnlerin ve şubede içtima 
gününde yoklaması yapıldık
tan sonra savuşup kaçanla
rın bakaya tanınılacak ve 
11l1 sayılı askerlik kanunu
rlun 39 uncu maddesine tabi 
tutulacak ve derhal askeri 
mahkemelerine verilecektir. 

3 - Bakaya kalanlar şu
beden veyahut yollardan sa· 
vuşup kaçanlar için askeri 
ceza kanununun 66 ıncı mad
desi tatbik edilecektir. 

4 - Mükelleflerin hapis 
cezasına maruz kalmamaları 

için yerli ve yabancı erlerin 
gösterilen içtima gününde 
şubeye gelmeleri kendi iyilik 
ve menfaatleri iktizasından

dır. 
5 - ikametgahlarını de

ğiştirmiş olmalarından dolayı 
adresleri bulunamamış ve 
kendileri de şimdiye kadar 
muvazzaf hizmetlerini yapmak 
için şubeye gelmemiş ve ba
kaya kalm1ş olanların baka
yalığı devam ettikçe hapis 
cezası daha fazla artmakta· 
dır. Bu kabil erlerden: celp 
pusulası kendisine tebliğ 

edilmemiş olanların hemen 
şubeye gelerek kayıtlarım 

yaptırmalanrıı 1111 sayılı as· 
kerlik kanununun 45 inci 
maddesi emir etmektedir. Ve 
bu kayıtlarını yaptırmaları 
kendilerinin menfaatleri ik· 
tizasından olduğu ilan olunur. 

\.. ./ 
Lise ve Ortaokullarda 

Bu yıl fzmir Liselerile Orta

okullarına müracaat eden fazla 

talebeyi okulsuz bırakmamak 

için tedbirler alınmış, yeni 

bir çok şubeler ihdas edil· 

miştir. Fakat öğrendiğimize 

göre, önümüzdeki yıl Lise bi· 

rinci sınıfına müracaat edecek 

talebe mikdarı şimdikilere na

zaran çok fazla olacak ve bel

ki Erkek Lisesi binası, bu şu

belere yetmiyccek, yeni bir 

Lise binası tutmak lazımgele

cektir. 

giden yoldan ilerlediler. Lidya 
Roza mütemadiyen Ardenya· 
daki hadiselerden bahsediyor, 
fakat general Marsın ismini 
ağzına almıyordu. Bu suretle 
başbaşa ve konuşarak gölün 
kenarına kadar vardılar ve 
kumlar uzerıne oturdular. 
Lidya: 

- Burası benim en sevdi
ğim yerdir. Ekseriya banyola-
rımı burada alıyorum. Bu se
rin suların çıplak vücudüme 
teması bana azami bir haz 
ve zevk verir. Bay profeıör, 
siz fen adamlan hayatta neler 
kaybettiğinizi biliyor musunuz? 
Hayatın en güzel ve en zevkli 
safhalarını öldürüyorsunuz! 

Roz gözlerini yere indirdi, 
Lidya sözüne devam ederek: 

- Yoksa, Boriıin makine· 
ferini mi kullanayoraunuz? 

Ordumuzun dünkü geçid 
resmi çok parlak oldu ..... ...-. 

Yunan ataşemiliteri, ordumuzun eriştiği yüksek 
terakkiye karşı derin bir takdir gösterdi -----------Germencik ovası, yüz bine yakın çok büyük 

bir kalabalık içinde uğulduyordu 
- Başı 1 inci sahi/ ede -

Bu sesten sonra ikinci bir 
ses daha: 

- Marrş! 
Kıt'alar bu keskin emirle 

ilk adımı atıyorlar ve takım 
kolunda bize doğru gelmeğe 
başlıyorlar. 

Yarabbi bıJ ne muhteşem 
bir geli~, ne güzel bir akıştı? 

• - Rap, rap, rap!. 
Bütün adımlar yalnız bu tek 

sesle ilerliyor. Muzıka çalıyor, 
davulun tokmağına uyan 
ayaklar: 

Rap, rap, rap. Kaba, tok 
fakat ahenktar bir sesle or
talığı sarsıyor .. 

Bu adımların çıkardığı tek 
.. rap" , sesi, yürüyen ve ayakta 
olan Türk milletinin mevcudi

yetiydi. 
Herkes, hepıoıiz bu müba

rek ayakları öpmek için derin 
bir iştiyak duyuyorduk. Evet, 
Mehmetçiğin ayağı, yalnız 
onun ayağı öpülürdü. 

Bu büyük kalabalığın içinde 
dört beş yaşında çocuklarla 
beraber yetmiş yaşında ihti: 
yarlar ve bu arada eski harp 
günlerinde sakat kalmış kah
ramanlar vardı .. 

Piyadeler, süvariler, motö· 
rize kıt'alar, tanklar, zırhlı 

otomobiller, kamyonetler, tay· 
yareler ve hulasa tam bir var· 
lık içinde bütün kıt'alar geç· 
tikçe, bu muhteşem manzara· 
nın verdiği heyecan gittikçe 
artıyor, dehşetli bir alkış gü
rültüsü ve yaşa avazeleri ovayı 
boylu boyuna sarıyordu. 

Geçit resmini müteakıp tren
ler, otobüsler, otomobiller bu 
büyük kalabalığı geldikleri is-

Şanlı süvarilerimiz alay 
tikamette götürmeğe başladı. 
Kahraman ordumuz da yavaş 
yavaş kendi garnizonlarına 

doğru ayrıldı. Arkada kalan 
ova, bu tarihi ve güzel hatı
rayı bağrına çekmiş gibi du
ruyordu. 

Geçit resmini müteakip Yu
nan ataşemiliteri Kiriyos Zum· 
bulakisle konuştum ve intiba· 
lannı sordum. Şu cevabı al· 
dım: 

-Bugünkü geçid resminde gö· 
rülen manzara ispat etmiştir 
ki, Türk ordusu muntazam, 
maneviyatı sağlam, yüksek bir 
talim ve terbiye ile yetiştiril· 
miş, modern silah ve vasıta
larla en iyi surette techiz olun
muş bir ordudur. 

Bir asker gözüne çarpan 
hususi ehemmiyet te yüksek 
kumanda heyetinin orduyu ye· 
tiştirmek ve idare etmek hu· 
susunda gösterdiği kudrettir. 

Geçid esnasında efratta gö
rülen zindegi ve kudret lü· 

Motörlü kıt' aların geçidlerinden bir gör.ünüş 

Dedi ve kahkahalarla güldü. 
- Ben sizi bu kadar hafif 

sanmıyordum. 

Lidya, mahud bakışile, Ro
zun gözlerinin içine baktı, ve 
yüzü birden değişti. Şimdiye 
kadar tanınmamış bir kadın 

halini aldı ve ciddi bir halde: 
- Bay Roz, dedi. insan 

ıstırab çektiği vakit ekseriya 
böyle hafif görünür. 

Roz, istemiyerek kalbinin 
burkulduğunu sandı. Bu ka· 
dının bu sözlerj kendisine 
başka bir tesir yapıyordu. Ve: 

- Lidya.. Burada hepimiz 
de ıstırab çekiyoruz. 

Dedi. 
- Belki.. Fakat ııtarab ve 

elemlerini avutmıya muvaffak 
olanlar da var.. Ben böyle 
detiliml.. 

Udya ıuatu, belki de ıöz-

)eri doldu, ve gölün sularını 

seyre koyuldu. 
Roz Lidyaya bakıyordu. Ne 

nefis kadındı bul. Bu kadınla 
teşriki hayat edebilse .. 

Bu sükut epeyce bir zaman 
devam etti. 

Lidya: 
- Bay Roz, sizden küçük 

bir izahat istiyeceğim. Ara· 
mızdaki muallak meseleleri de 
halledeceğim .. 

Dedi. Yeniden bir müddet 
sustu, sonra: 

- Hakkımda garib fikirler 
hasıl ettiğinize eminim, dedi. 
Fakat bu kanaatlerinizde haklı 
değilsiniz. Biribirimizi çok 
garib şartlar altında tanımıı 
bulunuyoruz. Münasebetlerimiz 
daha garib tartlar altında 
devam etmiftir. Bunun için 

- SONU VAR-

sancakları ile geçiyorlar 
zumlu zamanlarda Türk ordu· 
sunun büyük vazifesini tama-

men ve mükemmel bir şekilde 
yapacağı kanaatini vermiştir. 

Ben, müttefik ve dost bir 
devletin mümessili sıfatile ken· 

di hesabıma gördüğüm man· 
zaradan büyük bir iftihar ve 

gurur duydum. Çünkü Türk 
ordusunun harikulade ve yük· 

sek terakkilerine şahid olmak· 
tayım. 

Askeri bakımdan Türk· Yu
nan dostluğunun çok kuvvetli 

ve devamlı olacağını şimdi
den gördüğümü söyliyebili-
rım.,, 

Bundan sonra Yunan ata· 
şemilteri Kiriyos Zumbulakis, 

dost ve nihayet müttefik Yu· 
nanistanm müstakbel bir harp-

teki teşriki mesaisini işaret 
ettikten sonra, Yani ve Meh· 

medin cephe arkadaşlığını 
nasıl tahayyül eylediğini sor· 
dum.Ataşemilter dedi ki: 

- Hiç şüphem yok; kardeş 
gibi hareket edeceklerdir." 

Bundan sonra Fransız ata· 
şemilteri ile temas ettim. A· 
taşemiliter, bu hususta söz söy· 

!emeğe salahiyeti olmadığı 
cevabını verince, böyle bir sü
kutun da bir manası olabile· 
ceğini işaret ettim. Ataşemili· 
ter gülerek şu c~vabt verdi: 

- Haber olmayınca haber
ler iyi demektir. (Pas de No
uvelle; lean nouvelle) 

• • • 
Dikkat ettiğim cihetlerden 

biri de Ataşamiliterlerin hangi 

noktalar üzerinde durdukları 
oldu. Ve bu meyanda gör· 

düm ki, Ataşamiliterler, ordu· 
muzun yeni kavuştuğu ve 
Amerikadan satın •aldığımız 
tek satıhlı tayyuelerin geçi· 
şinde yakından alakadar ol· 
dular. 

Kordiplomatik bu meyanda 
manavranın SQn günlerindeki 
şiddetli yatmurun askeri 1111' 
rekat üzerindeki tesirleri ile cW 
yakından alakadar oldular. 

Dünkü geçid reımi, kırmllP 
ldnn kat'i zaferi ile ve ma.P 
nin imhası ile neticelenen -
nevradan sonra, ~yn bir~ 
laklak ve ihtioam an~ 
bitmiıtir. 

Malımrul Re,.ı Tw~ 
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Zalılıam bendenis manevrada: 

Amiral A. 
Sadullahın 

Daverle N. 
mataraları 

üzüm ve palamut 1 5 1 NEMA 1 
tip nümuneleri ·--------------

Greta Garbo ihraç edilecek üzüm ve palamut mah. 
·A:ansçı, ben diy-or Bekt111ti mı,· •ulleri, nümunelere g_öre ~lacaktı~ .. 
~ t -,. ihracat kon· tekmk heyetı tarafından ıhzar 

300 frank aylık alırken ayakçı
lıktan nasıl yıldız oldu? 

trabz&D babası mıyım? trolörlütü, Ti- edilmektedir. Kontrolörlük, 

Telefon muhavereleri •• Şoförlerin kavga
ları ve bir yüzbaşının alayları •. 

caret Odası- üzüm nümuneleri için 80 çu· 
nın alt kısmın val üzüm tefrik etmiştir. Bu 
dan, Saman· nümuneler, 7 den 12 numa-
iıkele s i n d e raya kadar tesbit edildikten 

BbiM Zalckııınofla (X işaretli) manevra salıasında 
Harb muhllblrleri, alıyor, onun matarası da kır-
aazete ıoto1.... . mızı. 

Kimi golf paatalonlu, kimi DojTusu ikisine de bravof.. 
rözlüldü, kimi spor elbiseli • • • 
rengirenlc bir bfile. iki oto· Bizim halimizi •lzmir gaze-
ınobil dol•u. tecilerini. sormayın. Çolc defa 

Kimi betındaki kuketi Şaı· biribirimizle güler, şakalqınz. 
lok Holmenari giymit kendi- Fabt arada s1rada çuvala b· 
line •1-farp muhabiri. aiiaünü kılmıt kediler gibi biribirimai 
Y ... ete sayret etmift,ir. Ara- brmalam. 
lllwla CwnhmiJetin metlıur Hele Yelli Allrcı Adnan ile 
laaıp mubmTiri, Amiral Abi- harb foto muhabiri Kemalin 
din Daver de var. günde bir kaç faul hırlatmak-

Amiral hazretleri, diter ra· tan geri durduldan yok. 
ıetecilerden kıyafet babında Ajansçı B. Mustafa cenablan 
atladıtını anlıyor, bu nokaanı atendiaine • baba • denilditi 
telifi etmek için paçaları ... için kazıyor. 

._,.p Aydln Ç8111sında tetlci- Yaba bu ne liübalilik; ben: 
kata girifiyor, minasib bir şey - Baktati babası mıyım, 
lftyor ve nihayet ketfediyor: - Trablan babası mtyım, 

Gayet tik lmmm bir mata· - Yoba .annenizin kocuı 
ra •• Bu matara by"1ıdır .. He· mıyJm? 
lben oteline kopYor, aynanın Diye söyleniyor. 

-...... reçi10r. Kmuuıı F ototrafva ICemal telcrar yı· 
lll...,.aın lraJltından içeri so- )aşıyor: 
~°"ve endamnaa töyle bir - Babacığım kasma, diyor. 
bıaia,.r. Baba Mustafa [ pardon ] 

KınD1Zı mat.ama kendisi- aj1.nscı Mustafa kızgın kızgın 
ite pek yaiattatı01 görüyor, soruyor: 
bu seferber halini kendisi de - Yahu sen, hangi mek
~oniyor. Oudaldan kımaldı- tebden çıktın, hangi körolası 
)or, gülümaiyerek söyleniyor: hocanın elinden yetiıtin. Sanı 

- Mükemmeli ne diyeyim.. Atır birşey ıöy-
latanbul razetcleri barb ma- lemek istemem, •toeun,, derim 

latia.iılerinden ikincisi, Son sana Kemal, toıunl. 
~Oltadan "Naci Sadullah.dır. Kema~ b• iltifata nail ol· 
~alin kırmazı matara taktı- dutu için tefekküre hazırla
ltnı rören ve Şarlok Holmese nırken Adnan dayanamıyor, 
~nzedijine inanan ~aci Sa- gene ımnldBDıyor: 
clt1Dah reri kalır mı, kolay ko- - Toau1adan da büyüktür. 
la, atlar mı biç?.. O da çar· Tosundan bir iki yq büyük· 
.:- koıuyor, o da bir matara tür 0 • 

ı.--- Diyor. 
;.za.l/ıevi köşesi Düıündüm, tosundan büyük, 

..... - bir iki Y8f büyük, bota olur, 
1 - Makine ve motör üae- yabud öküz olur, detil mi? 
~ nazari ve ameli malG- Adnamn bu atır takuına 
......_ vermek ve ıençleri oto- Kemal kadı ve ba ıefs mu· 
~l a.:vki idaııuine ahtbr· kabil taarruaa geçiyorum di· 
"-k mıkudile Halkevimizin yerek topçu, mitralyöz, obüı, 
~ oldutu motör kursu· hulasa ne kadar kuvveti varsa 
~-10-937 tarihinden iti- hepsini kullanarak Adnana 

talebe kaydına başla· tam manuile hücum etti. 
~r. isteklilerin her gün Bir mıılta6ere salllnılıntla t: ~6 dan 19 za kadar Hal- -Allo, allol oruı neresi? Hı 

idare h emarluğuna mü- Germencik mi? Dur öyle ise, 
~tle lcayıdlanm yapbr· yaz1. 

~-· - Yazıyorum. 
~ Bapn uıt 17 de Mehmedin biri söylüyor, di· 

lmmitelinin haftalık teri dinleyip yazıyor. 
~""'Pilim. wardlt'. Bapn de Ara yerde baıan da tötle 

t toplantını yapacakbr. - Sona 6 ıneı .,,,,,,.,,. -

Kardiçah ha- sonra ihracatçılara tevzi olu-
nma taşınıyor. nacak ve hariç memleketlere 
Palamut ih· sevkedilecek olan üzüm mah· 

racat kontro- sulünün, bu tiplere tetabuk 
!una gelecek Başkontro- etmesi lüzumu kat'iyetle bıl-
ayın biri n c i lör B. Ali dirilecektir. 
gününden iti- Emre Üzüm standard tip nümu-
baren ba,lanacağından, pa· nelerinin tesbiti, şu bir kaç 
!amut tip nümuneleri şimdiden gün içinde bitecek ve bu nü-
hazırlanmaktadır. muneler, derhal ilin oluna-

Üzüm ihracat kontroluna caktır. 
tkincite-şrinin on beşinden son- Palamut t ip nümuneleri de 
ra başlanacağı içın standard tamamen tesbit edilir edilmez, 
tıp nümuneleri, doktor Bade· derhal palamut ihracatçılarma 
nan nezareti altında ve bir tevzi olunacaktır. 

Arazi tah·rir 
işleri 

}'eni sene vergi 
tahakkukatı 

Vilayetteki arazinin tahriri 
işile meıtul olan arazi tahrir 
komisyonlar1, işlerini Nisan 
938 sonuna kadar behemehal 
bitirmiş olacaktır. Maliye Ve
kileti, arazi tahririnin bu müd
det içinde her halde bitiril
mesini alakadarları bildirQıiş 
ve komisyon reislerine tebligat 

• yapılmııtır. 
Haber aldıtımıza göre, 

1938 senesi arazi verıiJeri, 
yeni arazi tahriri üzerinden 
yapılacaktır. ---

Zeytinyağı 
Yeni malual pey. 
tl.rpey ••IİJ!or 

&. seneki zeytio,.tı mtr 
hammea rekoltesi, 30-35 lllil· 
yon lr.ilodur. 

Yeni mahsul, civardan pey· 
derpey gelmektedir. Gelen 
mahsul, dahili ihtiyaca ancak 
kifi relmekte oldutwıdan, 
fiatler, toptan 35-37 buçuktur. 
Maahaza bu fiatler normal 
sayılmamaktadır. 

Alakadarlar, mevrudat art· 
tıkça ba filttlerin düteceli 
kanaatindedirler. 

Zeytinyatı ihracatçılan, ye· 
ni mahsul üzerinde tevakkuf 
etmemekte ve ideta hiç ta· 
leWe bulunmamaktadarlu. Bu 
itibarla, zeytinyata piy81811, 
geçen senelere nisbetle tam 
bir faaliyet halinde delildir. 

Zeytinyağı ihracabnın, bu 
sene ne vaziyet alacalı, tim· 
diden kestirilememektedir. 

Dahilde zeytinyatı işile it· 
tigal edenler, gerek malın ne
fasetinden ve gerekse rekol
tenin vaziyetinden bedbin gö· 
rünmemektedirler. 

Tuz ihracatımız 
Gittikçe artmak.ta dev•m 

ediyor 
Yeni sene istihsal mevsimine 

girilmiş bulundujıından tuzla· 
da hummalı bir faaliyet vardır. 
Son zamanlarda sevkıyat ve 
ihracat ta artmıfbr. Çamaltm· 
da bulunan bir Yunan vapuru, 
Japonya için 8 bin ton tuz 
yüklemektedir. Bir Yugoslavya 
vapuru da, bu ayın sonunda 
Yugoslavya için tuz yükliye· 
cektir. Şimdiye kadar Vagos
lavyaya 16 bht ton tul ilaç 
edilmiftir. 

Buca cinayeti 
davası 

Maznunların müda. 
f aaları dinlendi 
Buca nahiyesinde Kocakaf a 

Mebmedle Hakkıyı öldürmekle 
maznun Mustafa, Mümin, llyas 
ve Rifabn muhakemelerine 
dün tehrimiz Atarceza mah
kemesinde devam edilmittir. 
Mahkeme salonu, bu muha
kemeyi dinlemiye gelen Buca· 
lalarla dolu idi. Geçen celtede 
Müddeiumumi, iddiasını ıer· 
dettiği içia dünkü celsede 
maznunlann Avulcab müdafa· 
asına yapmıı ve suça tahrik 
ediJmiı olduklannı, müekkille
rinin masam oldupnu söyle
miftir. 

K.rann tefhilJ!İ için muha
keme. b.,U bir giine btralal
mıftır . 

T6rkiye
Pinlô.ncliya 
Memlelıetimizden 
ıJzıJm ve incir ihraç 

ediliyor 
Türkiye • Finlindiya arasın

daki taba ve ldiring anlaş
malanna göre, Türkiyeden 
Finlindiyaya ihracat yapıl· 
mata bqlınmııtır. Şimdiye 
kadar Türkiye-Finlandiya ara
sındaki ticari münaıebat, pek 
az idhalita münhasırdı. An· 
lqmalar, Türkiyeden bu mem
lekete ihracat yapılmasını da 
temin etmiıtir. Bazı ihracat
çalar Finlindiyaya incir ve 
üzüm ihraç eylemiılerdir. Yal
nız, bu memle~ete yapılan 
ihracat, küçük partiler halin
de olduğu için henüz mühim 
bir yekun tutmamaktadır. Fa
kat yıllık istatistiklerde, bir 
yıl içinde yapılacak ihracat, 
herhalde mühimce bir miktara 
balit olacaktır. 

Satıı Kooperatilleri 
DDnden itibaren incir mu
bayaasına batladllar 
Sabı birliti kooperatifleri 

ıubeleri bulunan mıntakalarda 
dünden itibaren incir müba· 
yauına başlanmıfbr. Ellerinde 
mal bulunan müatabıiller, ko
operatif ıubelerine müracaatla 
miktarını bildirmekte ve mabnı 
iyi bir fiatle utabilmektedir. 
Aylardanberi sıktnb çeken İD· 
cir müstahsilleri, bu vasiyetten 
sevinç içinde bulunmaktadır· 
lar. 

Stokbolm ... Adı cihan mat
buabnda çok az yer alan bu 
güzel şehir, Holivuddan daha 
mükem~el banyo salonlarına 
maliktir. Bundan bqka, burada 
hayat ne feylcalide zengine, 
ne de fakir sınıflara münhasır 
delildir. Burada hayat, istira· 
hat, yaşamak berkesin müıte
rek hakkıdır. Çünkü burada 
en hakiki kooperatif bayatı 
büküm sürmektedir. Ve ... Gre
ta Garbo da burada koope· 
liflerde çal11mlfbr. 

Esasen bu memlekette, sey
yah ve ziyaretçilere rehberler, 
tercümanlar lsveçin abideleri 
gibi kooperatiflerini ve bu 
arada da Greta Garbonun 
çalışbğı kooperatifi göstuirlerl 
Gretanın dotdutu ev de bu
radadır; rehberler burasını da 
göstermekte istical gösterirler. 

Greta Garbo, Stokholmun 
namuslu, kelimenin tam ma· 
nasile orta sınıfına mensub 
bir ailenin kızıdır; asıl ismi 
de Greta Güstaffsendirl 

Stokbolm, Greta Garboyu 
gayri resmi tekilde olmakla 
beraber tamamen benimsemit 
ve meşabirinden addetmekte
dir. Bu sebeble dotdutu ev, 
çalıştıla mataza da tarihi bir 
abide imit gibi muhafaza edil· 
mektedir. 

Stokiıolmun Paristeki Hüs
mu bulvan demek olan 
Künpgaten bulvannda büyük 
matazalar vardır. Greta Gar
bonaa çalltbtı matuı da bun· 

lar arasındadır; bu matazada 
Stokbolmdeki mamulit ve 
masnuatın hepsini de bulmak 
mümkündür. Gretanın bu ma· 
tazada çalıştıtı zaman çok 
eski bir zaman detildir; batta 
kendisi ile birlikte çalışanla· 
nn çoğu bili ayni matazada 
hizmet etmektedirler. 

Bunlardan biriıi Madmazel 
Mari Toluer, diteri de Mad· 
mazel Hültgrrndir. Birisi tom· 
bul, güler yüzlü, oldukça alay· 
cı, diteri de 81cak bnlı, se
vimli ve biraz mabcubtur. Her 
ikisi de töyle, böyle Greta 
Garbo yaşındadır. 

Bu iki eski ırkadaıa göre; 
Greta henüz 12 yaşında iken 
bu kooperatife memur olarak 
intisab etmiştir; vazifesi de 
mağaza haricine paket naklet· 
mekti, bir ayda da eline geçen 
ancak 50 koron, yani 300 
franktı. 

Nihayet manken olmuş ve 
bundan sonra da kaderi açıl· 
mıştır. 

Bir gün sinemacılardan mü
rekkep bir grup çevirdikleri 
filimin böyle bir matazada 
geçen bir safhasını tesbit için 
bu mağazaya gelmiştir. işte 
bunlar, Greta Garboyu gö· 
rünce, hazineler bulmuı gibi 
olmuşlardır: Ve: 

- Greta Gütaf&on bize 
mükemmel manken olabilir! 
Demişlerdir • 

Bu karar, matazada kah· 
kabalarla kareılaamıfb; çünkü 
mağazada Gretadan çolr daha 
güzel kızlar vardı. Fakat, 
Grata bundan sonra kolaylık 
ve süratle inkipf etmiı, Hol
lvud semasının en büyük ve 
parlak yıldızı olmuıtur. 

/ngiltere 
Japonyayı protesto etti 

Londra, 15 (Radyo) - la
giltere hariciye nezareti; Ja· 
pon tayyarelerinin, bombala
dıklan lngiiiz sefaretbınesine 
ait üç otomobil hadisesinden 
dolayı Japonyaya bir nota 
vermiı ve protestoda buluna
rak, bu yeni hadiselere artık 
son verilmesini iıtemiftir. 
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Zakkum bendeniz manevrada: 

Amiral Abidin Daverle N. 
Sadullahın mataraları 

---------
- Başı 5 inci sahifede - Oldsmobil söker mi be ka· 
muhavere ve münakaşalar olu· kavan. 
yor: - Ne dedin, şoförlükten 

Bu g-ece, benim haberim yok mu? Bak 
Ha ... Bugece. şu hergeleye. Kızdırma kafamı 
Süvarilerin, ha ... 
Süvarilc.:rin. - Kızarsan ne olur? 
Da. Derken ikisi de aya_ğa kalk· 
Ne .. da,, sı? tılar. E, ne olacak; t.ıövüşecek-
Dal işte. ler mi? Sustalı çakıları çıkarıp 
Olen Mehmed, "da,, ne biribirlerine saplıyacaklar mı 

demek? Arapça mı bu kelime? bunlar? 
- Sen anlamazsın, "da,, Durun yahu!. Kavga ede-

yaz da.. ceksiniz. Bu birşey değil am-
- Mehmed, canımı sıkma, ma, bizi de cürmümeşhud 

ülen ne dası bu? mahkemesine şahit diye sürük-
- Da be "da,, anlama· lüyecekler. İ..;imiz var, manev

dın mı?. 
- Ha, dur, dur ... Hındi 

anladım. Süvarilerin da, de
ğil mi? 

- Ha .. Öyle. 
- Hay Allah cezanı versin 

çakal, ülen "süvarilerin,, ayrı, 

"da,, ayrı söylenir mi?. 
- Söylenir ya, yaz be. 

Süvarilerin "da,, yandan ta· 
arruz etmeleri ve .. 

- Söyle alt tarafını. . 
- Veee .. 

Anladık ve... Sonra. 
- '

1Ve,, yi yazdın mı?. 
- Canım sen alt tarafını 

söyle. 
- u Ve ,, 

1 
yi yazmazsan alt 

tarafı yok. Evvela 11ve,, yi 
yaz bakayım. 

- Canımı sıkıyorsun M~ h· 

medl.. 
Sağ elinin parmaklarını aça· 

rak mikrofona doğru karışı 

salladı: 
- Nah! 
Dedi. 
-- Ne nahı be? 
- Sana beş karış verdim, 

nah işte! 

- Görmüyorum ki, veri· 
yorsan senin olsun. 

- Tövbe yarabbi tövbe bu 
çocuk günaha sokacak be~. 

11Ve,, yi yazdın mı. 
- Peki 0 ve,, sonra alt ta· 

r&fı.. 

- Sen bırak alt tarafını 

evvala "ve,, yi yaz. 
Şoförlerin iddiası: 

Manevraların son günü deh
şetli yağmur yağdı. Seller taştı, 
dereler kabardı, birçok oto· 
ı .. .,biller çamurlara saplandı. 
Mc. .evra sahasından Germen· 
ciğe dönerken çok zahmet 
çektik. 

Neyse bata çıka yolda kal· 
madan gelebildik. Otomobiller 
sıralandı. Şoförler de oturdu· 
ğum küçük kahveye akın etti. 

Hemen ilk bahis yollarda 
çamurlara dairdi. Fakat mü· 
bahasenin başlamasile müna
kaşanın bir alev gibi harla
ması bir oldu. 

- Çamur dinlerm:yim ben, 
bastım vitesi yallah. 

- E babam F ord, verdi· 
ğim para helal olsun. Vallahi 
kuduz camuz gibi çekti. 

- Kızdırma beni, istersen 
şimdi iddiaya girerim. Haydi 
geriye dönelim bakalım, benim 
Şevrole mi senin F ord mu daha 
iyi çekiyor. 

Bir başkası: 
- Haydi be siz de .. Benim 

Oldsmobilin karşısına hiçbiri
niz çıkamazsınız. 

Köşede dinliyen ve Naş 

kulJanan sarışın şoför daya
namadı. Haykırdı: 

- Senin daha şoförlükten 
haberin bile yok. Bu yollarda 

raya gideceğiz diye polis din· 
ler mi bizi? 

Bereket versin, bu sırada 
bir nefer koşarak geldi. 

- Haydi hareket, diye hay· 
kırdı da şoförler makinelerine 
koşuştular. Kavgayı yarıda bı
raktılar, yani gelecek celseye 
talik ettiler. Biz de şahitlikten 
kurtulduk. Çok şükür yarabbi. 

* * * 
Ne olacak bu insanların 

hali, kimse kimseyi çekemiyor. 
Herkes birbirini atlatmağa, · 
herkes karşısındakinin külla· 
hını kapmağa çalışıyor. Fotoğ· 
rafçılar, evvela sen çekeceksin, 
ben çekeceğim diye didinırler, 
muharrirler ben yazıyorum, 
ben biliyorum, diye kuru· 
turlar. 

Naci Sadullahın amiral gibi 
itibar görmediğine canı sıkı
lıyor. 

İşte Amiralin suratı yine asık. 
Sordum: 

Üstad ne var yine? 
- Canım bu Son Postacı 

tuhaf çocuk. Ben arkadan 
gelirim dedi. Aydında kaldı, 
otomobili de alıkoydu. Galiba 
manevraları geriden takib edi· 
yor. 

Düşündüm. Amirali haksız, 
Son Postacıyı haklı buldum. 
Öyle ya? 

Herkes enayi değil, bizim 
gibi cephelerin en ileri hatla
rına sokularak canını ne diye 
tehlikeye koysun. Ya maazallah 
serseri bir kurşun gelir de 
"lap ... ,, diye insanın vücuduna 
bir saplanırsa? 

Fakat tehlike ne cJlursa ol
sun bizim çocukların gözü 
yılmıyor. Ha babam ha boyuna 
çalışıyorlar. Hele bizim Ana
dolunun ikinci foto muhabiri 
[muavin değil ha] Refik gibi 
bir poz çekmek için saatlerce 
uğraşmak, kan ter içinde kal
mak kolay mı? 

* * * Şen bir yüzbaşı yanıma 
y2klaştı. Zakkum oğlu hani 
senin manevra alatın, yok mu? 

Diye sordu. Birdenbire yüz
başının alayım anlıyamadım. 

Ben de sordum: 
- Ne alatı yüzbaşım? 
- Mesela kırmızı mataran 

falan ... 
- Ha bizim lstanbullu ar· 

kadaşların mataraları mı? 

- Evet, ne bahtiyar, ne 
mesud mataralar. Türkiyenin 
en meşhur muharrirleri tara· 
fından taşınıyor. Doğrusu ma· 
taraların en talihlileri. Hele 
şu genç muharririn matarası 
pek şık. 

- Hey oğlum Naci Sadul
lah! Bizim yüzbaşı galiba ga
zetecilerle alay ediyor. 

Bu, böyledir. Son Postanın 
hergün yazdığı gibi ister inan, 
ister inanma. 

Zakkumoğlu 

ANADOLU 

OOP
C A Çin.Japon boğazlaşması 

_Jf-4.. Müte abil tayy re bom-
ozum satışları 

s~:i i:ı.'.~~r ~2 is ~- {s bardıma_~~~_r_ı _o_l_uyor 
457 Kurum 13 75 19 1 I J d k J k / 

16 50 
Japon ar şim iye aaar 3400 ma tu 125 Jiro 13 75 

45 A. Üzümcü 15 75 16 50 düşmüş, 9200 kişi ytJralanmıştır 
25 Ş. z. Galip 18 18 
25 H. Besim 16 50 16 50 
21 Ş. Rıza 16 16 
18 Tevfik Diri 14 50 16 50 
12 S. Ergin 15 
9 M. Hıfzı 13 50 
9 A. Maydo 
1589 

106436 
108025 

15 

incir satışları 

15 
15 
15 75 

Ç. Alıcı K. S. 
153 Ş. Rıza H. 14 

K. S. 
14 

124 D. Arditi 7 25 
108 H. Nazlı 10 
34 B. S. Alaz. 5 75 
419 

90217 
90636 

Piyasa fiatleri 
No. 7 14 50 15 

7 25 
13 50 
5 75 

" 8 15 25 15 50 

" 
9 15 75 16 25 

" 
10 17 25 18 

" 
11 19 50 20 50 

n 12 22 23 

• Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 
İkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

• B. Stoyadinoviç 
lngiltere krah tarafmdan 

kabul edildi 
Londra, 15 (Radyo) - Yu

goslavya Baş ve Dış Bakanı 

B. Milan Stvyadinoviç, bugün 
öğleden sonra kral Altıncı 
Jori ve kraliçe Elizabet tara· 
hndan Pukingam sarayında 
kabul edilmiş ve yemt-ğe alı· 

konulmuştur. Yemekte, Bay 
Çemberlayn da vardı. 

B. Stoyadinoviç, saraydan 
çıktıktan sonra meçhul asker 
abidesine giderek çelenk koy· 
muş ve müteakıben Hariciye 
Nazırı B. Edeni ziyaret etmiş, 
Yugoslavyanın, İtalya ile ak
detmiş olduğu muahede hak· 
kında izahat vermiştir. 

B. Stoyadinoviç, öğleden 

sonra Başbakan B. Çember· 
layn ile uzun müddet konuş-
muş ve gece; Yugoslavya se
farethanesinde şerefine tertib 
olunub başta Başvekil B. Çem· 
berlayn olduğu halde bütün 
İngiliz Nazırlarının davetli ol
duğu .ziyafette hazır bulunduk· 
tan sonra gece Belgrada dön· 
mek üzere buradan hareket 
eylemiştir. 

Turgudluda 
Yeni bir mekteb 

Turgudlu, (Hususi) - Tur· 
gudluda yüzlerce çocuğun 
mektebsiz kaldığını gören va
limiz B. Lütfi Kırdar, Hususi 
muhasebeden ayırttığı tahsi· 
satla Çınarlı mevkiinde 400 -
500 çocuğu istiab edecek gü
zel bir mekteb yaptırmıştır. 

inşaatı birkaç güne kadar 
bitecek olan bu bilgi ocağı, 
Cumhuriyet bayramımızda me· 
rasimle açılacaktır. 

Zayi 
1341 senesinde Şehit Fet· 

hibey ilk okulundan aldığım 

şehadetnameyi zayi ettim ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Birinci Aziziye tabak Ah· 
med sokak numara 58 

lsmail Bedri Baykalmış 

Japon askerleri Şanghag kapılarında 
- Başı 1 inci sahifede - Nankin, 14 (A.A.)- Çin tay

bulunan japon donanmasını bom· yareleri ilk defa olarak şimali 
bardıman etmi~lerdir. Donanma, şaki mıntakası üzerinden uç• 
hep birden mukabele etmietir. Bu muş ve Takou limanındaki 
esnada, ~angbay afakı müdhie bir 
ziya içinde kalını~, top tarakale· Japon kamyonları ile mühim· 
rinden ortalık çıolarnı~tır. mat depolarını bombardıman 

Japonların zayiatı 
Tokyo, 15 (Radyo) - Çin· 

japon muharebesinin ba~langıcından 
son güne kadar japonların 3400 
maktul ,·erdikleri ve 9200 japon 
neferinin Je yaralandığı tahakkuk 
etmiştir . 

Hastalık ve kendi ecellerile 
ölenler, bu yekuna dahil değildir. 

Nankin, 14 (A.A.) - Res
mi tebliğ: 

Şanghay cephesinde Japon 
kıt' alan ayın 11 inde duçar 

oldukları muvaffa~ıyetsizlikten 
sonra hiçbir taarruzda bulun· 

mamaktadır. Lotien Luiha mm· 
takasında da ancak ufak bir 

takım faaliyetler kaydedilmek· 
tedir. Japon kuvvetleri ihtimal 

takviye kuvvetleri beklemek· 
tedir. Sabah Japonlar, Çin 

ileri harekatına mani olmak 
için V entsaopan m ntakasını 
bombardıman etmişlerdir. 

Düşman Kazangda, kaz'lndık
ları muvaffakıyetsizlikten son· 

ra Ventsaopang nehrinin ce· 
nuh kısmında sedler kurmak· 

tadır. Japon tayyareleri sabah 
sistematik bir surette Sapoi 

şehrini bombardıman etmişler 
fakat kayde şayan askeri za-

rarı mucib olmamıştır. Muha· 
rebe hattının gerisinde bulu-

nan köyler de bombardımana 
tabi tutulmuş ve birkaç sivi-

lin ölümüne sebebiyet veril
miştir. 

Cephe tayyareleri, Tientsin
deki Japon askeri mahalleri 

üzerinde uçmuşlar ve sürpriz 
halinde hücum ederek mühim 

hasaratı mucib olmuşlardır. 
Japon tayyare karargahları ile 

Kiangsunun şimalinde Liyen· 
yunkingde bulllnan Japon ge· 

mileri de bombardtmana ma
ruz tutulmuştur. Japonların ka
yıplı.ırı mühimdir. 

Şanghay, 14 (A.A.)- Şang
hayın Çinli mahallesi olan 

Chapeiin bombardımanı esna
sında bir Japon bombası, bey· 
nelmilel imitiyazlı bir mınta
kada bir taramvaya düşmüş
tür. Telef ve mecruh olanla· 
rm miktarı mühimdir. 

imtiyazlı mıntakanın bütün 
sıhhiye otomobilleri vak'a 
mahalline gönderilmiştir. 

etmiştir. Chichiacoungun ce· 
nubunda Hopei Honandan 

ayıran hudud boyunca Çinli

Jerin yeni bir müdafaa hattı 

tesis etmekte oldukları da 
haber verilmektedir. 

Bu hattın inşasından mak
sad Japonların Sarı nehrin 

şimal sahiline doğru ilerleme· 
lerine mani olmaktadır. 

Japon propaganda 
heyetleri 

Tokyo, 15 (Radyo) - Bu· 

gün, Yokohamadan dört Japon 
komisyonu yola çıkmıştır. Bu 

komisyonlardan biri Amerika· 
ya ve üçü Avrupaya giderek, 

Japonyanın Çinde niçin harb 
ettiğini Avrupa efkarına anla-

tacak ve Japonyanın aleyhin
deki propagandaları çürütmeğe 
çalışacaktır. 

Prens Si Sibu döndU 
Tokyo, 15 (Radyo) - Ja

ponya imparatorunun kardeşi 

Prens Si Sibu, bugün refikası 
Prenses Si Sibu ile birlikte 

Avrupadan dönmüş ve impa· 
rator tarafından kabul edile-

rek, Avrupa seyahati hakkında 
izahat vermiştir. 

Puankare 
Abidesi dün merasimle 

açıldı 

Paris, 15 (Radyo) - Fran· 
sız ricalinden sabık reisicum-

hur müteveffa Reymon Puan· 
kare için yapılan abide, bu-

gün büyük merasimle aç1l
mıştır. 

B. Gabriyel Anoto ile B. 
Madelen, birer söylev ver· 

mişler ve müteveffa Puanka

renin Fransaya yaptığı büyük 

hizmetlerden bahseylemiştir. 

Mısır 
Yakında bir mühimmat 

fabrikası yapacak 
Kahire, 15 (Radyo) - Mısır 

hükumeti; beş yüz bin Mısır 

lirası sarfetmek suretile bir 

mühimmat fabrikası yapmağa 

karar vermiştir. Hükumet; Mı

sırda askerliğin mecburi olması 
için yakmda bir kanun çıka· 
racaktır. 
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Germencik istasyo
nunda hummalı 

faaliyet 
Mareşahmız hususi treni• 

Ankaraya döndüler 
Germencik, 15 (Manevralara 

takib eden arkadaşımızdan) ·· 
Germencikteki ilkmekteb sa· 
)onunda geçid resminden evel 
verilen büyük ziyafetten sonra 
manevralara gelen ecnebi dev· 
letler ataşemiliterlerile konso· 
loslarına · hatıra olmak üzere 
Ankarada hazlrlanan manevra 
madalyaları verilmiştir. 

Germencik, 15 (Manevraları 
takib eden arkadaşımızdan)
Germencik istasyonunda hum· 
malı bir faaliyet vardır. 

Mareşalımız Fevzi Çakmak, 
Genel kurmay asbaşkanı Ge· 
neraJ Asım ve Genel kurmay 
heyetile birlikte hususi trenle 
buradan Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Ordu komutanı Orgeneral 
İzzeddin Çalışlar da Erkanı· 

harbiyesile beraber lzmire ha· 
reket etnıistir. 

Geçit resminde bulunmak 
üzere lzmirdeki ecnebi dev· 
letler konsolosları ve refika· 
larile birlikte buraya gelen 
lzmir valisi B. Fazlı Güleç de 
konsoloslarla ve refikalarile 
lzmire dönmüştür. 

Devlet Demiryollarının Gar· 
bi Anadoludaki servisleri ma· 
nevra harekatma iştirak ettiği 
cihetle, Aydın - İzmir şimen· 
difer nakliyatında, bir harb 
zamanındaki faaliyetin ayni 
müşahede edilmektedir. 

istasyon memurları, ve bü· 
tün şimendifer mensupları, fev· 

kalade zamanlara mahsus me· 
sai çerçevesi içinde çalışmak· 

tadırlar. Program mucibince 
bütün trenlerin hareketlerinde 

tam bir intizam temin edildiği 
göze çarpmaktadır. Bu suretle, 

Devlet DemiryolJarı nakliyat 
servisi de, Ege manevralarında 

geçirdiği imtihanda tam m•· 
nasile muvaffak olmuştur. 

Yaşüzüm 
Sevkıyata bitti, gelecek yıl 
daha iyi işler olacak 

Üzüm Kurumu, iki gün evel 
Ayvalıktan Londraya gönder· 
diği 20 bin tonluk bir parti 
ile bu seneki yaşüzüm ihraca· 
tına son vermiştir. 

Bu partinin üzümleri,Kozıt~ 
bağlarından toplanmış ve der' 
hal orada ambalaj yapılara~ 
kamyonlarla Ayvalığın Gömeç 
i&kelesine indirilmiş, buradal'I 
da vapura yükletilmiştir. 

Kozaktan Ayvalığa geçel'I 
yol, köylülerin yardımile do' 
zeltilmiş, bazı yerleri taınif 
edilmiş ve kamyonlar, faıl' 
sarsılmadan mahsulü naklede' 
bilmiştir. 

Kurum, bu partide yet1
1 

bazı formüller de tecrübe et· 

miştir. Bu arada üzeri aÇ1~ 
ambalaj sistemi de tatbik edil· 

miştir. Son sevkıyattan alın'~ 
cak neticeye göre, gelece 

sene en fazla muvaffakıfe~ 
elde edilen ambalaj siıteffl' 
üzerinde durulacaktır. 

Üzümleri İngiltereye götii:: 
mekte olan Felemenk baııd 
ralı Erna vapuru, .12 gün son'' 
Londraya varacaktır. AvruP' 

ııı· piyasalarında tanınmış bU . 
nan Kozak üzümlerinin L011 

bele 
dra piyasasında da rağ J'I' 
mazhar olacağı tahmin e 

1 

mektedir. 
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Numara - 109 Yazan: M. Ayhan 

kilisenin üz r·nde evvela siyah du
manlar gözüktü, sonra yıkıldı. --

- Şöyle otur -dedi- kar- miye geçti.. Ve derhal, ko)u yerine ge-
şıma geç irini. Gondolcu, karışık, esraren- tirdi. ikinci bombayı da ya· 

- Sende fevkaladelik gö- giz işlerdeki alışıklığı ile, sÜ· tağına yerleştirdi ve gene kolu 
rüyorum Doğan.. ratle gondolunu çekti, götürdü. çekti. İsabet tamamdı. 

- Evet, hem de hayırlı bir Kaptan bekliyordu. Doğanı Kilisenin üstünde evvela bir 
iş gördüm galiba.. elini göğsüne götürerek se- kara duman ~gözüktü. Sonra 
Doğan bunu müteakıb, ak- lamladı: ikinci bir gürültü, bütün sü-

şamdanberi geçen hadiseyi - Selamünaleyküm.. kuneti karıştırdı. Bunu, bir 
anlatmıya başladı .. irini sevin- Aleykümselam kahrama· alev sütununun yükselişi ta· 
cinden kendini kaybediyordu: nım.. kib etti. Bina hem yanıyor, 

- Miikemmell.. Çok mü- Hazır mıyız? hem yıkılıyordu. Şehrin bu 
kemmel Doğan.. Öyle büyük Evet.. kısmında bir kargaşalık başla· 
bir iş yaptın ki.. Kaptan yürüdü. Doğan da mıştı. Kaptan, elini kalçala-

-Benim anladığını şudur, iri· onu takib etti. rına dayamış, kahkahalarla 
ni .. Bu kız, senin delikanl•yı Güvertede bir sehpa üzerine gülüyordu. Filhakika, Venedik, 
sevmiye başlamış olacak. Bu kurulmuş bir alet vardı. Kap· yekdiğerini takib eden bu in-
gece sen onun yanına gide- tan, kol gibi bir noktayı gös- filaklarla, korku ve heyecan 
cek ve yaralıya yaptığımız gi- terdi: içinde sokağa dökülmüştü. 

• 
bi, onu da ikna edeceksin. - Makine şimdi kurulmuş- - SO/\TU VAR -
Yani, aralarında böyle bir ha- tur .. İşte bak, bomba şurada 1 
disenin gölgesi olmamak la- duruyor. Şu kolu çekince, yay Mekteb 
zımdır. boşanacak ve şiddetli bir taz· k . bl 

irini biraz mÜt("reddit idi: yik, bombayı buradan tutub ıta arı 
- Fakat ben Steladaki bu fırlatacak .. 

- Mesafeyi nasıl tayin edi
yorsun? 

şayanı hayret değişikliğe pek 
ınanamıyorum. 

- İnan irini.. Benim göz· 
lerim hayatta aldanmamıştır. 

Bu gecelik bu kadar. 

- Yemek yimiyecek misin? 
- Yiyelim, istersen yemeği 

larasaya getir .. Hava gene aç· 
rr.ak üzere .. 

- Evet, yıldızları seyre
deriz .. 

- Fakat çabuk olmalısın .. 
Ben bu akşam gemiye giderek 
ilk tecrübeyi yapacağım. 

- Peki Doğan. 
Biraz sonra tarasada otur· 

muşlardı. Deniz koyu mavi 
bir çarşaf gibi ufkun hareket
siz. durgun, eteklerine kadar 
uzuyordu. Yıldızlar doğmuştu. 

Hiç konuşmuyorlardı. Bazı 
sükün dakikalarının müphem 
tahassüsleri içinde idiler. Ye
ıneğin sonuna doğru Doğan 
bir kadeh daha yuvarladı: 

- Yarın hiç bir yere ay
tılma irini .. Bu akşamki tec· 
tübenin tesirlerini tetkik ede
ceksin. Olmadığı takdirde .. 

Sustu, devam etmedi .. Sonra 
Yerinden kail.,. Kılıcını, han
çerini omuzuna değen uzun 
saçlarını, ince, yeni çıkmış 
bıyıklarını düzeltti. irini, de
rin ve içli bir bakışla onu 
tetkik ediyordu. 

- Doğan çok asabisin .. 
O, cevab yerine elini uzattı: 
- Allaha ısmarladık irini. 
- Güle güle Doğan .• 
'Merdivenleri süratle indi. 

'Bahçeyi ayni hızla geçib so
kaklara daldı. 

Biraz sonra bir gondolda 
süratle denize açılıyordu. Ce· 
zair gemisinde, kaptanın pa

- İşte şu makas gibi aletle .. 
Bunu ne kadar açarsam, me· 
safe o kadar açılır.. Kıstığım 

nisbette de bomba daha ya· 
kınlara düşer .. 

Alet, hakikaten garib bir 
şeydi .. 

- Bak, bunlar işte, dört 
taraflı kirişlerdir.. Hani, ok 
sisteminde bir şey .. 

- Bomba şimdi hazır mı? 
- Evet. dört tane hazır-e 

ladım .. Çünkü isabeti tanzim 
etmek lazım. Evvela denizden 
başlıyacağım. 

- Peki, denizde de pat
lar mı bu? 

- Patlamaz, fakat suyun 
kaynaştığı yeri ı;rörehilirim. 

Ona göre ününcü sallayışta, 
eski kilise yıkılacaktır. 
Doğan güvertede oturdu. 

Düşünüyordu: 

Bu hadise acaba ne tesir 
yapacaktı? Doka korkacak mı 
idi, yoksa gene kaplan postu
na girmiş eşek gibi sahte bir 
kahramanlık mı gösterecekti? 

Vakit gece yarısı idi. Doğan 
doğruldu: 

- Hazır mıyız? 
Kaptanın küçük mavi goz-

leri fırıl f ınl dönüyordu: 
- Ona ne şüphe? 
- Çek öyle isel 
Kaptan süratle, bu yeni sis

tem Mançınığın yanına yak· 
laştı ve kolu süratle çekti. 
Bombanın yatağından çıkışını 
görememişlerdi. 

Kilisenin tam dibinde bir 
alev yükseldi ve şiddetli bir 
tarraka da duyuldu. 

Knptan bir kahkaha attı. 
- Şimdi tam lriliseyi tuttu· 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiğil 
Bütün mekteb ki
tablarını en mı.isaid 
şartlarla satışa çıkarciığını 
sayın öğretmenlerle müşte· 
rılerine arzeder. 

• 
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Satılık Eczane 
Sahibinin sıhhi ahvali se· 

bebiyle Kemer istasyonu ya
kınında KEMER ECZANESi 
acele satılıktır. İstiyenler sa
hibi Bay Hayrettine müracaat 
etsinler .. 
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1 Göz Hekimi • 

1 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so· 
kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden eve! 

saat 10·12 öğleden sonra 1 
15,30 • 17 Tele. 3434 _ 

• 
Devrim 

Kitabevi 
Sahibi: MİTAT 
Bütün mektep kitaplarını 

en müsait şartlarla satışa çı

kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: İkinci Beyler soka· 
ğında 58 numara. 

Birinci Sınıf . Mutahassıs 

Dr. Demir Afi 
Kamç' oğlu 

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

T defon : 3479 
~-' t; ... •. . •. •. ~ -~ ' . 1 

İzmir birinci ıcra memurlu-
ğundan: 3661 

Melımed Necatıye borçlu 
Naciyenin bu bo . cundan do
layı t.dı~ı hacze al.n aıı Ah
med ağa mahallesini Şamlı 
sokağında kain 187 ada ve 
7 parsel sayılı 65 numaralı 
tajdın iki cepheye açılır iki 
kapılı ve Salepçi cami taratın& 
açılan kapının 65 ve Şamlı 
sokağına açılan 55 numaralı 
zemını küçük avlu tahtani 
kısmında mutbah bir sofa iki 
oda bir yemek odası fevkani 
kısmında cunba bir sofa üç 
odayı müştemil bir baba evin 
1800 lira kıymeti muhamme· 
ne ile 17 T. Sani 937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 
11 de açık artırma suretile 
satılığa çıkarılacaktır. Bu ar· 
tırmada satış bedeli muham· 
men kıymetin % 75 ini bul
madiğı takdirde en çok artı· 
ranın taahhüdü baki kalmak 
şartile satış 15 gün daha uza· 
tılarak ikinci artırması 2 K. 
Evvl 937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. Bu artırmada 
dahi satış bedeli muhammen 
kıymetin °<ı 75 ini bulmadığı 
takdirde en çok artıranın is
teklisine ihale olunacaktır. 

işbu gayrimenkul üzerinde 
herhangi bir şokilde hak ta
lebinde bulunanlar işbu ilanın 
tarihi neşrinden itibaren 20 
gün zarfında ~ ellerindeki ve
saikile birlikte dairemize mü· 
racaat lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyanlar paraların paylaşma· 
sından hariç kalacaklardır. 
!jatış peşin para ile olup ta· 
!iplerin °& 7 buçuk pey akçe
sini veya milli banka itibar 
mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Şartname 27 T. Ev
vel 937 tarihinden itibaren 
herkese aç.ık bulundurulacaktır. 

% de 2 buç.uk dellaliye 
müşteriye aiddir. Müterakim 
vergi ve tenviriye ve· tanzifi
yeden olan belediye rusumu 
artırma bedelinden tenzil olu· 
nur. 2762 numaralı kanun 
mucibince tediyesi İcab eden 
taviz bedeli müsteriye aiddir. 
Taliplerin yukarıdaki şerait 

dairesinde lzmir birinci icra· 
sının 12795 numaralı dosya· 
sına ve icra münadisine müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

FotoOr 1 

I N ô N Ü Cad. No. 20 ı1 Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 
' ucuz yapılır 

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat
baasına müracaat edilmesi. rolası gözüküyordu: 

Kırmızı bir ışık .. .............. iiıiiiiiiiiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiııı .................... .. 
Demek ki, bütün tayfalar, 

kendi tenbihi veçhile, sahile 
çıkmış ve mahut meyhaneye 
gitmişlerdi. Kayık yaklaşırken 
gemiden bir ses yükseldi: 

- Zaman!... 
Bu da bir parola idi. Do· 

ğan cevab verdi: 
- Geldi kaptanım .. 
Ve gondolcuya seslendi: 
- Çabuk çek .. 
Gondolcu da, mahut mey-

hanenin adamlarındandı. 
b· Doğan, gondolcunun eline 
ır gümüş para fırlattı ve gc-

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğünden; 
Kıymet 

Lir(i K. 
245 00 
36 00 

52 00 

50 00 

30 00 

Tesbit 
No. 
829 
790 

804 

839 

842 

Cinsi 

Ecsamı kimyeviye 
Tek kapaklı maden 
cep saatı. 

Pamuk mensucat 
den az ipekli. 
Kireç kaymağı 

İpliği boyalı pa· 
muk mensucat. 

% 

Kilo G. fAdet Tarife Marka No. 

41 000 

52 000 

1550 000 

30 000 

top No. 

3 adet 

15 top 

2 top 

853/A 
593/C 

155/A 

718/D 

S.C.V.H. 

1. c. 1. 
Y.M. 

379/'J./A-3 

24264 

135 

302 
311 

Yukarıda yazılı eşyanın 20/10/937 ci çarşamba günü saat 14 de açık artırma suretile dahile 
satılmadığı takdirde ayni günde ecnebi memleketlere götürülmek üzere satılacağından işine 
gelenlerin ithalat gümruğü satış komisyonuna müracaatları. 7 12 16 3499 

lzmir Levazım amirliği ilanları 

Cinsi 
Süt 
Yoğurt 

lzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 
tahmin edilen teminat muvak-

miktarı 
kilo 

23100 
21000 

mecmu tutarı kate akçası 
Lira Ku. Lira Ku. 
3003 00 225 23 
2940 00 220 50 

münakasa 
şekli 

açık eksiltme 
açık eksıltme 

ihale tarihi günü saati 
27/I.Teş. 937 çarşamba 10 
27 /l.Teş. 937 " " 11 

1 İzmir askeri hastanesinin yukarıda cins ve miktarları 
yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıta şartname 
ile ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konul· ' 
muştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde lzmirde 
kışlada fzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 Teminat muvakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 
4 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 saydı kan mun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı mu· 
vakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komisyonda 
hazır bulunmaları. 9 16 20 26 

izmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
lstanbul Levazım amirliği için almacak oları altmış yedi ton 

sadeyağının 11/10/937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesine is
tekli çıkmadığından 19/ 10/937 sah günü saat 15,30 da Top
hanede İstanbul Levazım amirl!ği satın alma komisyonundan 
pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bedeli elli "ekiz bin iki yüz do· 
ksan lira, ilk teminatı dörtbin üçyüz yetmiş bir lira yetmiş 
beş kuruştur. Şartnamesi 291 kuruşa komisyondan verilir. is
teklilerin kanuni belgelerile belli saatte komisyona gelme· 
leri. 16 17 3666 

fzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
2 • İkinciteşrin • 937 salı günü saat 16 da lzmirde kış· 

lada Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla • 
ihalesi icra kılınacağı Anadolu gazetesinin 15/ 10/937 tarihli 
nüshasile ilan edilen 135900 kilo kuru otun görülen lüzum 
züerine münakasadan kaldırıldığı ilan olunur. 3663 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden : 
28/1.teş./937 Perşembe günü saat 15,5 ve 16 da lzmirde 

K~şlada Levazım amirliği satın alma komisyonunda açık ek
siltme suretile ihaleleri yapılacağı Anadolu gazetesinin 
9/10/937 tarihli nüshalarile ilan edilen 23100 kilo süt ile 
21000 kilo yoğurdun ihale tarihi tadil gününe tesadüf etti
ğinden 23100 kilo südün ihalesi 27/I.teş/937 Çarşamba günü 
saat 1 O da ve 21000 kilo yoğurdun ihalesi 27 /1.teş/937 Çar
şamba günü saat 11 de yapılacağı •tashih en ilan olunur. 3664 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden : 
1 iki adet perçin imal makinesi kapalı zarfla eksilt· 

meye konmuştur. 
2 Tahmin edilen bedeli 18500 lira olup ilk teminat pa

rası 1387 lira 50 kuruştur. 
3 ihalesi 18/1.tcşrin/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte temi
nat ve teklif mektuplarını ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline k.adar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. 3667 

1 
İzmir Levazım am rliği satın alma ko. reisliğinden: 
lzmir Müstahkem Mevki kıtaatı hayvanatının 153900 
kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 3/2.teş/937 Çarşamba günü saat 16 da fzmir 
kışlada Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6156 liradır. 
4 - Teminat muvakkatc akçesi 461 lira yetmiş kuruştur. 
5 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 16 20 24 28 3665 

İzmir Asliye mahkemesi 1 O na talikine karar verilerek 
ikinci hukuk dairesinden: gıyab ihbarnamesi usulen mah-

izmirde Eşrefpaşada 4 üncü keme divanhanesine talik edil-
Sultaniye mahallesinde Tenez- miş olduğundan müddea aley-
züh sokağında çıkmazda 28 hin tayin olunan günde mah-
sayılı evde Mustafa kızı Arife kemede hazır bulunması veya 
tarafından kocası Ümmet oğlu bir vekil göndermrsi aksi tak· 
Ahmed aleyhine açılan bo- dirde bir daha tahkikat ve 
şanma davasına mütedair da- mahkemeye kabul edilmiyeceği 

tebliğ makamına kaim olmak 
va arzuhal surctile davetiye 
varakası müddea aleyhin ika-
metgahının meçhuliyetine bi
naen Yeni Asır gazetesinin 
24 /9/ 937 gün ve 9662 sayılı 
nüshasile ilanen tebliğ edildiği 
halde tayin olunan günde 
mahkemeye gelmemiş oldu
ğundan hakkında gıyab kararı 
ittihaz ve tebliğine ve tahki
katın 6/11/937 cumartesi saat 

üzere ilan olunur. 3658 

lzmir Ahkamı şahsiye Sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Gaip Abdi oğlu lsmail ile 
kardeşi Osman Ziyaya İzmirde 
Selatinoğlu mahallesinde Ta
maşalık sokağında 63 No. lu 
evde oturan Abdi oğlu Meh· 
med Alinin kayyum tayin edil· 
diği ilan olunur. 3660 
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Fratelli Sperco Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b. 
1 , rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi ve '!derler. 
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RovAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"FAUNA,, vapuru 16/10 
9j7 de ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG lı
ıııanlarına yiik alarak hare
ket edecektir. 

"DEUCALON .. vapuru 26 
ro 937 ele ROTTERDAM. MS
TERDAM ve HAMBURG li
manlarına yük alarak hareket 
edecektir. 

"HERMES .. v.1puru 27 10 
937 de BURGAS, VARNA 
ve KÖSTENCE limanlarına 
yük alarak hareket edecektıı. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"BARDALAND,, motörü 
16-10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GD
YNIA, DANMARKA, ISVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK liman· 
larına hareket edecektir. 

"VIKINGLAND,. motörü 
~ 11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARKA, fSVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA,, vapuru 
• 11-10·937 de MA.LTA, CENO

V A MARSIL YA ve ORAN 
İimanlarına hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

"LEWANT,, motörü 2-11 
937 de ANVERS, GDYNIA 
vı DANZIG limanlarına hare
ket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentıı mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin-
ci kordonda FRA TELLi SPER 
CO vapur acentalığına mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/422112663 
.. 111!!!!!! .... ~~~i:KiQA)• 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de· 
nize nazır ev satılıktır. Ta
liplerin mezkur eve mura· 
caatları ilan olunur. 
n.:ı.ıı•Ji:"!~~ml2~· • .. m1 .. ım 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO" vapuru limanı
mızda olup 28 Eylule kadar
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

''PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
ıaktır. 

,,LESBIAN" vapuru 12 Bi
rinciteşrinde LONDRA, ve 
HULL için yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,. vapuru 29 

Eylfilden 6 Birinciteşrine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS
~OW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE-W 
GASTLE HATTI 

"JOHANNE., vapuru 28 
[yh1le kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va
puru 10 Birincitcşriııde gele
cek LEITH ve NEWGASTE
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
~işikliklerden acenta mes'u
t liye kabul etmez. 

HAYR Em 
f:/Z ~ 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETİ 

Siz de 

M TALLU M 
"D laıııbalarıııı 

'' alıı sanız: 

Hem bol ışık almış 
olur, hem iktısat el· 

mi;; olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu
lur, hem de sarfiya
tınızın eksildiğini ilk 
faturada görürsünüz. 

-

!SIO'.E!:::::::C::::c.;~mr,ı~~s:ı:::JIDl:lmlmi ........ mm ....................... .. 
DEUTSCHE LEVANTE 

LINlE 
G. M. B. H. 

"CAVALLA., vapuru 20 
Birinciteşrinde ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına hareket edecektir. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The E.XPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

"EXCHANGE, vapmu 17 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK içın yük alacaktır. 

"CARLTON.. vapuru 26 
Birine teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EX MINSTER,, vapuru 1 
lkinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

.. EXT A VIA ,, vapuru 9 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR" vapuru 19 

lkinciteşrinrle bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EA'.PRESSn vapuru 26 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ 11 vapuru 28 
İkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YOK için yük alacaktır. 
THE EAPORT STEAM· 

SHlP CORPORATlON 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
han ket edecektir. 

"EXCOHORDA.. vapuru 
5 Birincitcşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

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

- SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
KÖSTENGE, SULINA GA· 
LA TZ ve GALA TZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 23 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO. BUDAPEŞTE, BRA
TlSLAVA, VlY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE., vapuru 31 

Birincitt.şrinde LIVERPOOL 
. ve ANVERS limanlarından 

yük çıkaracak ve BURGAZ, 

.......................................... 

Sıhhat Bahkyağı ı 
Norveçyanın halis Morina 

balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak lzmir 

------ı• ,111111 ıııııııııııın1111111111• --Doktor --------A. Kemal Tonay 
~ Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın: hastalıkları = 
·= _ Birinci Sınıf Mutahassısı = 
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Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğnüden: 
3000 ton lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli 39,000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 1-11-937 pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2925 lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 3480 12 14 16 J 8 

Kemalpaşa belediyesinden: 
Kemalpaşada yapılacak 200 metre uzunluk 50 santim en 

ve 2 metre boyda 1672 lira 50 kuruş bedeli keşifli mezarlık 
duvarı 11-10-937 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. ihale 1· 11-937 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 
saat 15 te belediyede encümen huzurunda yapılacaktır. fy1u-
vakkat teminat miktarı 125 lira 44 kuruştur. 

Talipler bedelsiz olarak keşifname ve şartnameyi Kemalpaşa 
belediyesinden isteyebilirler. 13 16 19 22 3612 

-EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

Bergama Şarbaylığından: 
1 - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama Elektrik 

tesisatına talip çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

maddesi mucibince pazarlığa bırakılmıştır. 
2 - Pazarlık 22/10/937 Cuma günü saat 16 da belediye 

encümeni tarafından yapı lacaktır. 
3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata ait fenni tarifname, 

fenni şartname ve projeleri Ankara, lstanbul, lzmir ve Ser· 
gama belediyelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabi· 
!inde Bergama belediyelerinden istiyebilirler. 

4 - istekliler 4041 Lira muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve Nafıa Vekile· 
tinden musaddak ehliyet ve müteahhitlik vesikasını hamilen 
yukarıda yazılı gün ve saatte Bergama belediye encümenine 
buaş vurma1arı ilan olunur. 6 11 16 20 6639/3467 

Alsancak idman yurdundan: 
1 O I X. 937 tarihindeki kongrede ekseriyet olmadığından 

17-10-937 Pazar günü saat 18de yapılacağı ilan olunur. 3654 

lzmir Vilayeti Defterdarlı
ğından: 

924 lira 38 kuruş bedeli keşiflı Balıkhane binasının tanur ı 
için teklif olurıarı bedel haddi layık görülmediğinden pazarlığll 
bırakılmıştır. 

Taliplerin 21 / 10/937 günü saat 10 da Defterdarlıkta müte· 
~ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 3662 

VARNA, KÖSTENCE, SULi- 1 

NA, GALATZ ve İBRAIL li
manlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MlDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAY ARD,, motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. Pi
RE, DIEPPE, ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlMdaki devişiklik· 
!erden acente mcsuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur . 

Telefon : No. 200712008 


