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_. llkteşrin 9 3 7 Hergiln sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Türk-Yunan dostluğu çok kuvvetlidir 

General Metaksas, bugün 
Ankaraya vasıl oluyor 

-·-Dost ve müttefik hükumet reisi, Ankara da 
büyük merasimle karşılanacaktır 

-istanbul, 18 (Radyo)Yunan 
Başbakanı General Metnksas 
ile maiyetini hamil olan Ave· 
rof zıı hlısı, bugih öğiedcn 1 

sonra fstanbul liınaııına mu· 

\asalat etmiştir. 
Averofa, Hamid .ye kruv<ı-

ZÖrü refakat etmekteydi. Ave
ruf, dalıa açıklardA ikerı top 
atnıak suret ile şclıı i selarnla
ga ve yavaş yavaş lıınana yak
laşnHığa başlamıştır. 

Bu sırada, lstaııbul valisi 
B. Muhiddin Üstündağ, Yu· 
nan sefüi ve sefaret erkam Ankaradan 
bir romorkörle Averofa yak- dost ve müttefık hükumet 
~mış ve gemiye çıkarak, reisini karşılamıştır. 

~ Yugosl;; ~azete~i yazıyor: 

''Metaksasın Ankara 
ziyareti mühimdir,, 

8u ziyaretin ~~du manevrala
rından sonra yapılması da işa-

rete değer bir hadisedir •• -----·------Belgradda çıkan "·an resmi ehemmiyet iktieab etmelerine i.mil 
''\' I re.rne,, gazeteeine Atinadan Zaıi· olmaktadır. Bu ıırada vaki olan 
fie • ımza ile ıunlar yazılmaktadır: 

"Atina, 11 tlkteşrin - Bun· 
fan bir.koç ay ev el Türk kolleği 
•nıet İnönünc verdiği vaidi yerine 
tetirnıek üzere Yunan 8aovekili B. 
Metııkeas Dirincitesrinin 16 ıncı 
~lioij Ankaraya hareket edecektir. 
ictakeasın Türkiye seyahati, bun

dan eve} dahi haber nrdiğimiz 
;·eçhile, yalnız bir nezaket \'e dip· 
0ınatik ziyaret mahiyetini haizdir. 

Türk kolleğinin ziyaretini iade 
~~er~en Yunan Baıvekili, herh1tlde 
ır lllüddet Aokarada kalacak ve 

~.eni Türkiye zimamdarlarile poli· 
l~k. uıeselcleri tetkik edecektir. 

lıılhııki Lu müzakereler, bunJan 
atı 

11 
&ene evel akdolunun ve Balkan 

tıla.r:n .. ,.. k . . . el i 
1
. • ası ıttııa ı çerçevesı ıçın e 

~ 'Yen ve iki devleti biribirine 
} 

11~lıyan anlaoma hududunu aom•· 
•caklardır. 

.ı lk.i memleket araeında doğru· 
\l&ıı d 
il! oğruya me\'cud devamlı tc• 
le •slar ve Balkan Antantı içindeki 
lilllıaslar iki memleket arasındaki 
u l(i 
11 n hoolukları doldurmuo ise de 

bu gibi tezahürler aulhün takviyeıi 
bıtkımından bilhaHa faydalı ıey
lerdir. 

Ankara konuımalarının mev· 
ıuunu Türkiye ve Yunaniatanın 

hususi menfaatleri ve iki memle· 
ket münasebetleri teıkil edecektir. 
İki memleket arasındaki miinase· 
betler her zamandan ziyade kuv· 
vetlidirler. İdeal ve gaye birliğine 
istinad eden hu teııauüd iki mem· 
leket arasındaki ittirake geniı bir 
mikyasta müe~.:;ir olmuıtur. 

Balkan antantının i~tinatg!ihla· 

nndan birini teıkil eden Ankara• 
Atina mihveri günden güne daha 
ziyade kuvvetli bir hal almaktadır. 
Bu mihverin umumi politikanın 

temel taıı olduğu bila müballlğa 

ıöylenebilir. Bu hakikat uzun za. 
mandaoheri malilmumuzdur. Türki-
ye ve Yuoanietao ıefleri '!ürk ve 
Yanan milletlerinin, ilı.i memleket 
huıludlarına tecavllze kalkııacak 

olan herhangi bir dilomana karıı 
hududlarını müdafaa hususunda 
müresanit bulunduklanoı alenen 
beyan ederek hn hakikati tebarüz 
ettirmiş bulunmak.tadır. İsmet f nö· 

0;,!letakeasııı Türkiye ziyareti ve 
de 11 yapacağı konuşmalar herıey• 
İlin C\·cı iki memleketin menafiinc, niloün geçen mayısta vaki o!an 
ter· llıeınleketin dostlarına ve nıiit· Atina ziyareti esnasında Türkiye 
Aı •k.leriue müteallik olacaklardır. Cumhuriyeti Reisi Kamil Atatürk 

ttaksa A k d T ile Metaksa' arasında teati olunan let"t ıın o ara a ürk kollr~-
gQ~ c ve Türkiye devlet reisi ile - Sonu 3 ncü sahifede -

bir görünüş 
Yunan Başvekili, derhal vali 

ile birlikte hususi;lbir romor· 
köre binerek Galata rıhtımına 
çıkmıştır. 

Rıhtımda, kolordu komu-
tanı, merkez komutanı, deniz 
komutanı, polis müdürü ve 
diğer hükumet erkanı tarafın
dan karşılanmış ve bir müf· 
reze asker selam resmini ifa 
eylemiştir. 

Muzıka, bu sırada Türk
Yunan marşını çalmakta idi. 

General Metaksas, maiyeti 
ve mihmandarları refakatinde 
olduğu halde Perapalasa git· 
miş ve orada bir müddet İs· 
tirahat etmiştir. 

lstanbul, 18 (Radyo)- Yu· 
nan Başvekili general Metak· 
sas, akşam üzeri refakatinde 
Yunan sefiri ve mihmandarla
rile bazı erkanı oldukları hal
de hususi bir romorkörle Hay· 
darpaşaya geçmiştir. istasyon· 
da, Vali B. Muhiddin Üstün· 
dağ ve Komutanlar kendi~ini 
karşılamışlardır. 

Selam resmini, bir müfreze 
yapmış ve G. Metaksas, hazır· 
lanmış olan hususi trene bi· 
nerek Ankaraya hareket eyle· 
miştir. Dost ve müttefik hü
kumet reisi merasimle uğur

lanmıştır. 

General Metaksas, yarın 
(bugün) öğleden evel Anka
raya muvasalat edecektir. 

Yunan Başvekili, Ankarada 
büyük merasimle karşılanacak· 
tır. Bu hususta geniş bir pro· 
gram hazırlanmıştır. istasyon, 
Türk-Yunan bayraklarile do
natılmıştır. 

General Metaksas şerefine 
ziyafetler verilecektir. 

' 'el ilin en mühim beynelmilel me- r 
e cı-· . 

tı(j •nı ve bilhassa dünya sulbü- A • 1 • • d • • 
·ıii~kh~eçirdiği buhrandan eonra mıra gemısın e mu-
&ıı] ~ e \'e Yunanistanıo \'e Balkan 

t;ı, IŞtııaeıuın faaliyet ve hareket hı .. m konuşmalar 
t111:

1 tııeeelelerini müzakere fırsa· 
,~;zhar 01 1acağı şiiphe.qizdir. ltalyanın Libyaya -yaptığı sevkıyatla Fi-

'tı sııret e Ankara konuşma· 

uıu~~lhon rnildafaaeı ve dünya listin ve Akdeniz meseleleri konuşuldu 
t\'l iin nıfidafaası hueueunda bir 

ttlf! Kahire, 18 (Hadyo) - Jskenderiye limanında bulunmakta olan 
~·u d.r grubu vücude getirilm~si I • ı:ı ngiliz Amiral gemiıi Baramda, geçen cumartesi günü milhim bir 
tıL 8 yeni bir tezahür olacaktır. 
'&tada konferans akdedilmiotir. Bu konferansa, İngiliz bahriye birinci Lordu 

•ıı lı. yapılack olan Türk· Yu· Duf Koper riyaset etmiştir. 
\'lıtı ooıışnıaları tarihinin Türk ve logiltere Akdeniz donanması komutanı Amiral Sir Voılley Punt, 
llt ~~ orduları nıanenalannın he· Süveyı kanalı İngiliz muhafız ordusu komutanı General Sir Corç 
illa ıtanı bulmuş oldukları bir Veyr, Akdeniz bava kuvvetleri komutaoı Amiral Mııy Lean koofe· 

İli h tıda lesbit edilmi~ bulunması raneta hazır bulunmuılardır. 
tariil k<tmet tefi tarafından alınan Akdolunan konferanıta, Akdeniz vaziyeti ile Filistin hAdiseleri 

•tın ·ır.· 
ll••ttine . 1 

• 
1 mdeml<'.keıin askert ve İtalyanın son günlerde Libyaya yaptığı aeked aeykıyat meaelesi 

•~a ıstına edecegi dikkat konuıulmuıtur. 
tıı:ıd b 1 tı f( a u ıındurulacak olana. .Mısır gazeteleri, bu konferanıa büyük bir ehemmiyet atfediyorlar. 
<ınuımaların fevkalade bir \.. ________________________ ..., 

1'elefon: 277 6 

Filistinde 
Bir Yahudi katliamından 

korkuluyor. 

Japonya gizlice hazırlanıyor r ' ANADOLU Rusyaya da çatmağı 
göze almışlar 

Yakında 12 büyük 
sahife olarak ve 
çok zengin bir şe. 
kilde cıkacaktır. 

Japonya, altı yüz bin kişilik bir 
ordu hazırlamış bulunuyor • 

Yeni tefrikalarımız: 
Güzide arkadaşımız 

M. Ayhamn çok meraklt 
tarihi bir tefrikası: 

• • 
Edebi romanlarını seve 

seve okuduğunuz X ad ircan 
Ka/lının nefis bir romanı: 

Melek ve 
Şeyta 

En büyük bir devlet 
reisinin yazdığı: 

b roman 
Bu eseri dilimize çeviren 

lıymetini çok iyi bildiğiniz Faik 
~emeeddin B enJio~ludur. 

Bir Japon zabiti 

Aqrıca fıkralar, münev
ver ve güzide mütefekkir
lerimizin yazıları, röpor
tajlar, nefis hikayeler, 
bilhassa memleket lıika
geleri, halkın büyük bir 
lezzetle okuyacağı muhte
lif yazılar. 

Şanhay, 18 (Radyo) - Ja· toplamakta olduğu söyleniyor. 
ponyanın, gizli surette harb Alakadar askeri mehafil, 
hazırlıklarına devam etmekte Japonyanın, ilk hamlede altı -----
bulunduğu ve icabında Rusya yüz bin kişilik muallim bir 
ile de harb etmek ihtimalini kuAvet çıkaracağını ve bunu 

Ve, bir roman dahal. 

?? nazarı dikkate alarak asker h 1 b ı d ğ "dd"a ------- azır amış u un u unu ı ı 

Generaller 
Dün lstanbula 
hareket ettiler 

Ege manevralarından ıonra ıeh· 
rimizc gelen ordu müfettioi Orge· 
ncral Pabreddin Altay, Generalleri· 

mizden Cemil Cahid ve Sabit dün 
Denizyolları ioletme idaresinin iz. 
mir vapuru ile İstanbula hareket 
etmioler ve teıyi edilmitlt"rdir. 
Teoyi merasiminde vali, Orgeneral 
İzzeddin Çalıolar ve maiyetleri ile 
belediye reis vekili bulunmu~lardır. 

Giden saglaular 
Şehrimizde bulunan Erzurum 

aaylavı General Pertev ile fıroir 
eaylavı B. Rahmi, Konya eaylavı 
B. Halid, Denizli eaylavı B. ~hz• 
har Müfid dün lzmir vapuru ile' 
İetanbula hareket etmi~lerdir. -B. Mussolininin 
oğlu dönüyor 
B. RuzveltleJneler 

konuştu? 

B. Mussolininin oğlu 
l\'evyork, 17 (A.A.) - B. Vit• 

torio l\Iussolioi hulyaya gitmek 
Ozere vapura binmiotir. Kendisi 
Amerikadan hareketine sebeb B. 
Ruzveltin nutku olıluğuna dair or· 
tada dolaoan ıayialan tekzib etmit 
ve Amerika Reisicumhuru ile yap• 
mıı olduğu görütmenin tamamile 
umumi mııhiyetteki me8eleler hak· 
kında cereyan etmiı olduğunu y•· 
il.iden teyid eylemiıtir. 

diyorlar. Bu, meşhur bir macera 
romanıdır. Tiyençinden alman son ha· 

- Sonu 3 ncü sahifede - \.. 

General Kazım Dirik dün 
lstanbula gitt; 

• 
Pazar günü Bergamayı, dün de bazı 

mekteb ve müesseseleri gezdi 

General Kazım Dirik 
Ege manevralarında bulunduk· 

tan sonra şehrimize dönen Trakya 
gent'l nıüfctıi~i t;eneral Klizım Di· 
rik, dün fzmir vapuru ile 1ııtan· 

bula giımie, vali, belediye reiı 

vrk.ili, mualliruler ve bir çok do&l· 
lan tarafından teşyi edilmiştir. 

General Kazım Dirik, pazar 
günü B. Fazlı Güleç ve General 
Fahreddin Altayla birlikte Berga· 

imaya giderek: harabeleri gezmiı, 
dün sabah da kız ve erkek lieele· 
rile bazı ilkınektebleri gezmiı, ta· 
lehe ile konuşmu~, Türkofisi de 
7İyarct etmiştir. 

Yurddaş! 
Kızı/aya gardım vatana 

yardımdır. Yılda 50 kuruş 
vererek üye olan yurddaş 
vatana karşı olan medeni 
vazifesini ifa etmiş olur.• 

"' .J 

üçok, Yamanları yenerek 
Şilt şampiyonu oldu .. 

~· -· 
Yamanlar, ilk devreyi galip bitir
di. ikinci devrede kalecisiz oynadı 

. -~--~-~-
937 ~ild maçları finali. pazar yakaladı, fakat Hikmet topu i)i kul· 

günü Aleancak stadında Yamanlar lanamadığınılan hu fırsattan istifade 
ve Üçok. takımları arasmda yapıldı. edemedi. Oyun hu dakikaılansonra 

1 
Hava soğuk ve yağmurlu olduğun· birdenbire hızlaildı. Sauiyeler için• 
dan, aahada kalabalık yoktu. J\laç, de kaleleri Jolaıtı. Yamanlar la~-
uwumiyet itibarile çok zevkli ve mı en güzel oyuncularından Melıb, 
heyecanlı geçti. Hasan ve 1smailden mahrum oldu· 

1\laça, Üçok kalecisinin ellerin· ğu halde daha faik oy~uy.ordu. 14 
de eriyen Yamanbr takımının üncü dakikada süratle ınkışaf eden 

k · ı b 1 d u·· k k. b "l bir Yamanlar hücumunu durdur· a ını ı e ao an ı . ço mu a ı " 

k d b
• k k d F' k t mak istiyen Uçok sağ hafı, topu a ın a ır orner azan ı. a a 

· .,.. d d d" elile tuttu. Ve Yamanlar takımı 
ıetua e e eme ı. . 

kazandığı penaltıdan hır sayı yaptı. 
Yamanlar kalecisinin degaj • 

manile ortaya gelen top eilratle 
ayaktan ayaga dolaotı. 6 ıncı daki· 
.kada Yamanlar takımı güıel bir fıuat 

Bu 1ayı Üçok takımını daha fada 
çalıımağa mecbur etti. 

- Sonu 5 inci sahi/ ede -
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Borsa secimi • __ ......... --
Kış mevsimine girerk~n 

Bugün tekrar seçim 
yapılacak 

Kış geliyor ıleğil, geldi bile .• llava ı, gökleri, denizleri \ 'C bunlarm 
toprak, hayvan ve iosan üzerindeki bütün tezahüratı ile kış geldi. Hu 
kışı nıı ıl geçirebileceğimizi Lilmiyoruz. Bizim meşhur Fatin Hoca bile 
şimdilik bilmez bunu. 

Kış gelince, hepimiz de biliriz ki, karşımıza çıkan ilk meseleleri 
mahrukat, fakir talebe gulnaı w içıimai nıııavenet gibi <;'Ok mühim 
mevzulardır. 

Oirorlıır ki: . 
- llu sene, mahrukat me!elcsinin tanzimi geç kalmıştır. 
Bunun sıhhatine inanmak istemiyoruz. Çiinkü Lir ak s:ıı:h kış gü· 

nOndc, kara ) iiz]ü Lir kömitriln O) nadı[;ı korkunç rolii pek iyi biliriz. 
Kiımürcüler vardır ki, kazançlarını soğuğun artıp hnlkrn kıvranma ıoda 
bulurlar. O kadar da değil, aliikndar teşekküllerin ) an gelip fltıl kalmaSln• 
da bulıırlnr. Kı~ mevsimi sefaletlerin, yok ulluklıırın, ihtiyaçların hol bol 
i tismar etti~i Lir mev!im olduğuna göre, g rek belediyelerin, gerekse 
alıikadar te-.ekküllerin o mevsimi. dalı evciden mü bet tedbirlerle kar· 
~ılaınaları lazımclır. 

Mesela, belediyeler, kendi ~elıirleri için kömürü (lüoiinmelidirler, 
odunu diişünmelidirlcr. 

Sorııyorum: 

Oü~ünclüler mi':' Gene ben re\'alı \'ı!reyiııı: 
- Hayır! 

- Yeni orman kanununun tesirlerini lı<.'sııplııc1ılnr mı~ 
- Hayır! 

- ı;akirlere dağıtılacak kömür hazırlanmış mıclır? 
- Hayır! 
- Fakir çocukların ve mektcbJilcrin ia~csi namına ne }npılnıış11r. 
- 'l'anrı bilir!. 

• •• 
Kıf geldi, kış! Bütün hunlar, ça} a rnrmadan paı;alannı sıvayan ak· 

hselim salıiblerinin yaptıkları ı;ibi, daha e\·clden düşiinmeli, hazırlıın· 
malıydı. llallmki gazetelerin verdikleri haberlerde hiç de Löyle bir şey 

yoktur. llııkalım ne olacak?. 
Saime Sadi 

Belediye reisi 
Almanyada geniş tetkik

lerde bulunuyor 
Avrupoda şehitcilık işleri 

üzerinde tetkikler yapmakta 
olan belediye reisi Dr. Uz, 
italyadan Fransaya geçmiş 
Nis, Grcnoble şehirlerini gez· 
dikten sonra lsviçre ile Al· 
manyadn tetkiklerine devam 
etmiş ve Essenden Amster
dama geçmiştir. 

Dr. Uz, yaptığı tetkikler 
etrafında belediyeye bir mek· 
tup göndermiştir. 

Buna göre, Nisde, belediye 
teşkilatı, parklar, sun'i şella
leler, modern kabristan, bele· 
diye fidanlığı, çiçek bahçeleri, 
şehrin su tesisatı, amatör şo
för mektebi, oteller, plajlar 
gezilmiş, şehrin temizlik işleri 
ve tenvirat sistemi tetkik 
olunmuştur. 

Grenoblede bilhassa esKpo
zisyon parkı üzerinde durul-
muştur. Şehrimizdeki Kültür
parkın bir eşi olan bu parkta 
daimi sergi sarayı binası, fuar 
kısmı ve spor kısım vardır. 
Ayrıca Alp, Grenobl telsiz 
istasyonu için bir köşe ayrıl

mıştır. 

Cenevrede de belediyeyi 
alakadar eden yerler ve mü· 
esseseler gezilmiş, şehrin teş· 

Denizde bir kaza 

Bir apaz denize 
düştü ve boğuldu -·-papaz, rüzgardan uça~ ihtiyar 

şapkasını tutmak isterken 
ilen ize yuvarlandı .. 

---------------~---
Pazar günü Birincikordonda lenmiştir. Jhtiyar adam, şap-

denizde feci bir kaza olmuş- kasını denize düşmeden yaka-
tur. lzmirin Santa Mariya kili· lamak için h~zla atılmışsa da 
sesi papazlarından seksen ya- den~ze ~ok yakın bir yerde 
şında B. Pader Jozefo, geçir- a~.agı bır taşa takılmış ve yere 
diği bir kaza yüzünden de· duşerek. başından yaralanmış-

. d b ., l t K .. l tır. Denız kenarında dalgalar· 
nız e ogu muş ur. aza şoy e dan yosun bağlıyan taşlardan 
olmuştur: . kayan B. Pader denize düş. 

ihtiyar papaz. ltalyan teba- müş ve karanlıkta kimse tara-
alıdır. Sabahleyın saat beşte fından görülmeği için kurtarı-
evinden kiliseye gidiyordu. lamamıştır. 
Hava fırtınalı idi. O sırada Dört saat sonra cesedi mey· 
birdenbire başından şapkası dana çıkmış ve denizden çı-
uçmuş ve denize doğru sürük- karılmıştır. 

Sarayköy mektubu: 

Ustasını zehirliyen 
kahveci çırağı 

Rakıya katzlmış zehirle üç kişi kıv· 
ranarak sokakta can verdiler .. 

kitatı tetkik edilmiştir. Sarayköy, {Hususi) - ilçe· Kahveci Bilal Arif ve Çallı 
Şarkı ile devriarz! kendilerini ıslanmaktan koru- Almanyanın en meşhur şe· mıze bağlı Duacılı köyünde Mehmed de ayni vaziyette 

Ayakla, bisikletle, şunun yacakları yerde, şemsiyelerini hirlerinden biri olan Visba· feci bir cinayet olmuş, bir kıvranırlarken, yoldan geçen 
veya bununla devrialem yapıl- yere doğru ve ters tutarak dende, su banyoları, hastaların kahveci çırağı ustasını ve iki bir otomobile atlamışlar ve 
mıştır. Garabet meraklıların· yağmur tanelerini topİamağa eğlence ve tedavileri için vü· arkadaşını zehirliyerek öldür- Denizliye doğru yola çıkmış-
dan birisi de arzı şarkı söyli- çalışmışlardır? cude getirilen tesisat, parklar, müştür. lardır. Bunlardan Bilal yolda, 
n...: devretmeği düşünmüş ve Neden mi? diyorsunuz. ormanlar gezilmiş ve bunlar· Hadise şudur: Mehmed de Denizli hastanesi· 
tat "kine de başlamıştır. Bize kalırsa, siz de orada dan bazılarının planları alın· K·· ·· k h · · B·rı Ar nin kapısı önünde agv ızların· 

N Ar fk" 1 bulunsaydınız ayni şekilde ha- oyun a vecısı ı a ı, 
e a a ı ır mıı;tır. evelki gün sabahleyin kahve- dan kan gelerek can vermiş· 

Numarah olmak modası! reket ederdiniz. Çünkü gökten Duseldorfta Almanyanın en hanesini açmış ve ocağın ke· !erdir. 
Amerikada, Cumhurrisi ma- yağmurla karışık altın zerre· meşhur sergisi tetkik edil· narında dolu bir 21 lik rakı 
f D·ı· · "ı ı h Ik leri yağıyordu! Bu üç arkadaşın hiçbir şey· 

ru ı ıngerı numara 1 a miştir. sişesi görmüş, belki sahibi k b k ld ··1 
d.. ·ıA t · t• B 10 Milyar yavru anası! leri yok i en u şe i e o· 
uşmanı" ı an e mış 1• u, • çıkar diye bir kenare kaldır· lb 

birçok şeylerin numaralanma- Hem de bir mevsimde 10 Katil /zmire getirildi meleri nazarı dikkati ce et-

b 1 t l N ma milyar yavruyu dünyaya geti- U l K 1 k.. d mıştır. miş, cesedlerine otopsi yapı-
sına se ep o muş ur. u · r anın amanı mev ıın e, Bilal Ali, akşam geç vakit 
ralı halk dostu, 1 numaralı ren mahlCıktan bahsedeceğiz. Andiz deresinde arkadaşı Ka- arkadaşlarından Arif oğlu Os- lınca her üçünün de içtikleri 

d ·· ı· · ş· d" B hlAk b" f"ld" rakı ile zehirlendikleri anla-mo a guze ı vesaıre... ım 1 u ma u ne ır 1 ır, ne ra Mehmedi öldürmekle maz· man ve Çallı Mehmed ile 
bir de .. 1 numaralı seyyah" de bir devi Fakat bildiğimiz nun lsmail oğlu Mehmed, Urla otururken sabahleyin bulduğu şılmıştır. 
çıkmıştır. 1 Numaralı seyyah mini mini, zayıf bir sivrisi- · · k h .. k' ı· · · · b h l k d Zehirlenme keyfiyeti mey-
Andrea Kostelattır ve 1936 da nektı·r. ıstınta a ım ığınce ıstıcva şişeyi atır amış ve ar a aş-

d"ld.kt t k"f ı l dana çıkınca zabıta faaliyete 
200,000 kilometre mesafeyi Pariste fen erbabı dişi bir e 1 ı . en sonra ev ı 0 

un- arına: geçmiş ve rakıyı zehirliyenin 
67 5 saatte katetmiştir. sivrisinegv in bir yaz mevsiminde muş ve muhakemesi şehrimiz - Yahu ben bir şişe rakı 

A ., hk · d ·· b ld · h"b" k d · Bilalin çırağı Hüseyin oldu· Firavmın eşyasını vasati olarak 10 milyar yavru gırceza ma emesın e go- u um. !Sa 1 1 çı ma ı, ıçe-
··1 k ·· 1 · t. ·1 l" b ·ı g" unu tesbit etmiştir. Tahki-

çaldılar! vücude getirebileceğini tesbit ru me uzere zmıre ge ırı - ım arı. 
· t. M h d. k d D · ·· r· k l k kata göre Hüseyin, ustasının Kahire müzesinde Firavın- etmişlermiş. mış ır. e me ın ar a aşı emış, uç ınca a ara 

i ı ·ı hAd• d ı~'- ·· ··1 k ·· k · · · dükanına yerleşmek için onu lara ait mücevherat ve eşya· nanmıyanlar varsa, Parise smaı , a ıse e a aKası goru · ra ıyı uçe ta sım etquştır. 
dan 2600 adedi meçhul şa- giderler, bu fen baylarile bir- mediğinden serbest bırakıl· Üç arkadaş kadehleri yu- öldürmeğe karar vermiş ve bu 
hıslar tarafından çalınmıştır. likte sivsisinek yavrularını sa- mıştır. varladıktan sonra bir müddet şekilde hareket etmiştir. 
Müze bekçileri ve Kahire po· yabilirlerl Ağırcezaya verildi dertleşmişler, fakat aradan Cani adliyeye verilmiştir. 
lisi büyük bir ıstırap içinde· • Fuar gazinosunda B. Mu· zaman geçtince her üçü de Öğretmen tayini 
dirler. y d' .J rada öldürmek kasdile silah sancıdan kıvranmağa başlamış- Torbalı Kazımpaşa ilkokulu 

Bu eşya, herhangi bir mem- Ur uaş atan B. Mehmet hakkında lardır. öğretmeni Bn. Nefise Ôztür-
lekette satılması mümkün ol· Kızılay şefkat kaynağıdır. ikinci sorgu hakimliği tarafın· Arif oğlu Osman, bağıra kün istifası Kültür Bakanlı-
mıyan eşyadandır. Hırsızların iyi gününde ona yardım et... dan yapılmakta olan tahkikat bağıra kahveden fırlamış, so· ğınca kabul edilmiş, yerine 
satamıyacakları şeyleri çalmak- F 1 k 

e a et gününde onun şefka- sona ermiş ve suçlunun mev· kaklarda dolaşmış, evinin ka- Edirne Öğretmen okulu me· 
tan maksatları belli değildir. 
Fakat çok mahir kimseler ol- tına sığın... kufen Ağırceza mahkemesine pısı önüne geldiği zaman yere zunlarından Şefia Meral tayin 

Ağustos ayında yapılan Bor· 
sa idare Heyeti seçimi, for
malite noksanı yüzünden ik
tısad Vekaletince feshedilmiş· 
tir. Bugün yeniden seçim ya· 
pılacaktır. Seçime saat 1 O da 
Borsada başlanacaktır. Seçim 
ınünasebetile Horsa salonu 
bayraklarla süslenecek ve ak· 
şııma kadar reylerin arkası 
alınaraK yeni idare Heyeti, 
derhal belli olacaktır. 

Bakırçayı 
Esaslı surette 

temizlenecek 
Bakırçayın temizlenmesi için 

Nafıa Vekaleti su işleri mü
hendisleri tarafından yapıl
makta olan etüdlerin ilk kıs
mı bitmiştir. Çayın temizlen
me işi yakında münakasaya 
k0nacaktır. Bir milyon lira 
sarfile temizlenecek bu çay
dan, Bergama ve Menemen 
ovalarının sulanması temin 
edilecek ve çayın taşarak 

mahsulata zarar ika eyleme
sine mani olunacaktır. 

Sulanma işlerinde Bakırçay· 
dan istifadeye başlanıldıktan 
sonra, bu havalide pamukçu· 
luğa daha fazla ehemmiyet 
verilecek, sulanan yerlerde 
gayet nefis mahsul veren 
Akala cinsi pamuk yetiştiri· 
lecektir. 

Fransa 
Memleketimizden 

neler alacak? 
Fransa hükumeti, 1937 se· 

nesi son üç ayı ıçın memle· 
ketimize ayırdığı kontenjan 
listesini neşretmiştir. 

Memleketimizden, üç ay zar· 
fında Fransaya ihraç edece· 
ğimiz mahsulatın nevi ve mik-
tarım gösteren ve şehrimiı 

Türkofis şubesine tebliğ edi· 
len bu listeyi yaz1yoruz: 

Kabuklu yumurta 650 kcn· 
tal, yumurta akı 250 kental, 
yumurta sarısı şekersiz 250 
kental, yumurta sarısı şekerli 
50 kental, dane arpa 75000 
kental, doğrudan doğruya id• 
hal 5000 kental, mısır ( ila\'e 
kontenjan) 7500 kental, baki• 
20000 kental, fasulya 1500 
kental, taze meyve 75 kental• 
elma ve armut 16f )() kental• 
şekerli mamulat 200 kent•L 
reçel, marmulat 30 kentali 
adi kereste 133 ton, kepe~ 
15 bin kental, çiçek soğa01 

312 kental, terlik 2 bin çift. 
Bağdaddan palamut istigorı 

• sevkine karar verilmiştir. yuvarlanarak ölmüştür. edilmiştir. 
dukları, birçok bekçi nezare- ,---~lm!-mıılr::lm!lm!gm-maa!!!'!lilimR.l!!ll'illll!C:sECliiiıl!ımm•ım•liml•1&11e111------------------~ 
tinde bulunan camekanlardan 

Bağdadda tanınmış bir fif 
ma memleketimizdtm mühidl 
miktarda palamut almak iıte' 
diğini şehrimiz Ticaret od' 
sına bildirmiş, bµ işle alak'' 
dar müesseselerin adresletf 
gönderilmiştir. bu kadar çok mücevher ve 

eşyayı kaldırmış olmalarından 

be1lidir. 
Bayan Ruzvelt 

ne kazanıyor? 
Bayan Ruzvelt her Çarşam

ba günü, Amerikanın muhtelif 
radyo merkezlerinde günlük 
meseleler üzerine konferanslar 
vermektedir. Bu konferanslar 
pek büyük bir rağbet kazan· 
mıştır. Bu konferansların her 
15 dakikası için Bayan Ruzvelt 
4000 dolar ücret almaktadır 
ki, radyo aleminde en fazla 
ücret budur. 
GörUlmemiş bir yatjmur 

Geçenlerde Vinnipingde yağ· 
mur yağmış, fakat halk şem· 
iyelerini başlarına tutarak 

BUyUk bestekar BETHOVEN'in ilahi musikisi Kocasına ihanet eden bir kadının ıstlrabı ..... 
Aşkla evlad muhabbeti arasında mUcadele... karısının ihaneti karşısmda kocanın duyduğu azab 

Gibi beşeri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Bugün AYYARE Sinemasında 
Büyük artist LIL DAGOVER ve VILLI BIRGEL taraıı~~7e~emsu 

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

_A Y ____ ı<:_~ 1 Macaristan Geceleri 1 

m~~f1~e~~~ı eden P AULA VESSELEY 
ilaveten: PARAMO 

tarafından temsil 
musiki filmi .. 

edilen aşk, güzellik ve 

UNT JURNAL 
SEANSLAR: .:ıenfoni 2 - 5,15 - 9,15 de l\Iııcarietan 3,40 - 7,25 de Fiııtler: 30 - 40 - 50 kuruotur 

Belçika konsolosu 
Belçikanın lzmir konsola"' 

M. Verber, mezunen Avrur>' 
ya gitmiştir. ----

Nişanlanma . il 
Merhum Nuri Meserretçıı> 

kerimesi, tüccardan B. A~ 
Meserretçinin kardeşi Bn. ~ 
zide Meserretçi ile Biir·: 
Millet Meclisi riyaseti kal~~ 
mahsus direktörü B. AhP" 
nişan merasimi, evelki ~ 
lzmirpalas salonlarında gi.iP' 
davetliler huzurunda yapıl~ 
çiftlere buketler verilmifı 
şeli bir gece geçirilmiştir. e/ 

Gençlere saadetler tertJ 
ederiz. 



- - ,... 

Filistinin hertarafında kan-
lı h8dise~er oluyor 

~~---------~~~ 
Hadiseleri cıkaran Arabların mahallesi dinamitle 

t 

uçuruldu. Yollarda zırhlı otomobiller dolaşıyor 
Paris, 18 (Radyo) - Filis

tinin bertarafında korkunç ha
seler olmuştur. Mülhakattan 
gelen haberler; tedhiş için sis
tematik bir faaliyet başladığını 
ve Hayfa ile Kudüs arasında 
her saat ölüm vak'aları cere
yan etmekte olduğunu, örfi 
idarenin ilan edildiğini ve yol
larda zırhlı otomobillerin gi
dip geldiğini bildirmektedir. 

Kudüs, 18 (Radyo) - Fi· 
listin Arablarmm, Leyda kasa-

' 

-~ 
.. 

... basındaki elektrik tesisatını 

bozdukları ve gümrük binası 
ile hava istasyonunu ve polis 
karakollarını yaktıkları bil· 

Filistin müftüsü Arap komitesi erkanı arasında 

diriliyor. 
lngiliz askerleri, bu hadise· 

lerle alakadar olanları yakalı
yamadıklarından, bunların otur· 
dukları mahalleyi halktan tec· 
rid etmişler ve dinamit koya· 

ediyor. 
Beyrut, 18 (Radyo) - Fi

listin müftüsij, buradan Lüb
nana gitmiş ve fakat, orada 
da ancak bir gece kalabil-
miştir. 

Müftünün, yakında Uluslar 
rak uçurmuşlardır. 

Bevdevi kıyafetile Suriyeye Sosyeıesine giderek, mandalar 
kaçmağa muvaffak ol~n Fi- komisyonunda Filistin mese· 
!istin müftüsü, kaçmadan evel lesini bizzat müdafaa edeceği 

Komiser değiştiriliyor mu? 
Kudüs, 18 (Radyo)-Filistin 

Fevkalade Komiseri Sir Artur 
Vaşupun istifa edeceği ve 
yerine, sabık Mısır Fevkalade 
Komiseri Lord Loidin geçeceği 
söyleoiyor. 

İstanbul, 18 (Hususi) - Fi
listin ahvali fenalaşıyor, bir 
Yahudi katliamından korkul
duğu haber verilmektedir. halka hitaben bir beyanname söyleniyor. 

~~~~~--~--==-=-==========-~~--~--
yazarak bırakmış ve Filistin 
kurtuluncıya kadar mücade
leye devam edilmesini iste· 
ıniştir. 

Dün, mülhakattan gelen bir 
otobüs, pus~ kurmuş olan 
Arabların tecavüzüne uğramış 
ve kurşun yağmuruna tutul· 
ınuştur. Atılan 60 kurşundan 
dokuz yolcu ağır surette ya
ralanmıştız. 

Bugün, biri boğulmuş oldu
ğu halde sokakta iki Musevi
nin cesedleri bulunmuştur. 

Arablardan on kişinin de, bi
llnmiyen sebeblerden dolayı 
ölü olarak bulundukları bildi· 
riliyor. 

ltalya 
Frankoya 
yalnız 40 bin 
gönüllü göndermiş! 

Roma, 18 (Radyo) - İtalya 
Hariciye Nezaretinin naşiri ef
karı olan (F' orma Çiyone Dip
lomatike) mecmuasına göre; 
İtalya ihtilalin başlangıcından 
bugüne kadar General F ran· 
koya bütün tef errüatile bera
ber, yalnız kırk bin kişilik bir 
gönüllü kuvveti göndermiş bu
lunuyor. 

Ayni mecmua; bu miktarın 
çok fazla olduğunu söylemiş 
olan Loyid Corcun sözlerini 
muahazekar bir lisanla kayde
diyor. 

Dün, Hayfa civarır.da bir 
ınüsademe olmuş ve iki saat 
devam etmiştir. Bu müsademe, 
Arablar arasında başgösteren 
ihtilaftan çıkmıştır. Her iki B. Şotan 
taraftan ölenler ve yaralananlar Kantona! intihabatm 
vardır. neticesinden memnun 

Son gelen haberlere ~öre, Paris, 18 (Radyo) - İnti· 
ora lngiliz konsoloshanesine habatın ikinci devresi bugün 
iki bomba atılmıştır. sona ermiştir. 

Tel-Avivdeki Museviler, be- intihabatın son günü olmak 
lediyenin emri üzerine evlerin- münasebetile Marsilyada ko· 
den çıkamamaktadırlar. Gerek münistler büyük bir faaliyet 
l<udüste ve gerekse civarda göstermişlerdir. Zabıta, asa
hayat durmuş gibidir. · yişin bozulmaması için geniş 

Hapishaneler, her saat ge· tertibat almış bulunuyordu. 
~n suçlularla dolmakta devam Başvekil B. Şotam, matbuat 

ı••AN·-·A-·o-·o-·L-U_.. mümessillerine verdiği beya· 
natta, intihabatın neticesinden 

-----
-- Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazgaw 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi ne~yat ve yazı işleri 

Alfldtırü: Hamdi Nüzhet Çançar 

lduehaneııi: -

İzmir İkinci ne,ıer sokağı 
C. Hallı: Partisi binası içinde 

Telgraf: lzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

memnun olduğu~u söylemiş ve 
halkın, Radikal bir karakterle 
hükumete itimad gösterdiğini 
bayan eylemiştir. 

Alman.;a 
Portekizle gizli bir 

muahede yaptı 
Paris, 18 (Radyo) - Halen 

erkanıharbiyesile birlikte Por
tekizde bulunmakta olan Al-

üç manya Harbiye Nazırı Von 
Blombergin, Yeşilburnu için 
Portekiz hükumetile gizli bir 

ABONE ŞERAiTİ 
l'ıUıtı 1200, altı aylığı 7QO, 

yhğı 500 kuıuıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

•bone ücreti 2 7 liradır 
Ueı yerde 5 kuruatur 

Gt.aa -....._ tl geçmiı nüııhalar 25 kuru~ur. 

ANADOLU MATBAASINDA l 
~-........ BiASm·ı.ı .• M~JŞ.TlmR.__._ 

muahede akdettiğini ve bu 
muahedeye göreJ Yeşilburnun
dan ecnebi tayyarelerin geç
mesi şimdiden yasak edildiği 
söyleniyor .. 

Karadenizde 
Müdhiş fırtınalar 

var 
fstanbul, 18 ( Hususi ) -

Karadenizde şiddetli fırtınalar 
vardır. 

Midye sahilinde bir kömür· 
cü kayığı fırtınadan sahile 
yanaşamamaktadır. Kayığın 

içinde bulunan 40 kişi, açlık 
ve ölümle pençeleşmaktedir. 

Daire amirleri 
Otomobil kullanamıyacak 

Ankara, 18 (Hususi) - Da
ire amirlerinin otomobil kullan· 
maları yasak edilmiştir. 

Ermeni kavgası 
lstanbul, 18 ( Hususi ) -

Kumkapıda bir Ermeninin • ni· 
şan merasimi esnasında kavga 
çıkmış ve 8 kişi yaralanmıştır. 

Ademi müdahale 
komitesi 

Bugün B. Edenin rigastt· 
tinde toplanıyor 

Londra, 18 (Radyo)- Ade
mi müdahale komitesi, yarın 

B. Edenin riyaseti altında iç· 
tima edecektir. 

B. Eden, yarınki toplantıda 
İspanyaya gönderilmiş olan gö· 

nüllülerin geri çekilmesi lüzumu 
hakkında Fransanın ileri sür
düğü ve diğer devletlerin de 
muvafık gördüğü teklif üzerine 
bu meselenin biran evel sona 
erdirilmesini istiyecektir. 

B. Stoyadinoviç 
Belgrada döndü ve 
merasimle karşılandı 

Belgrad, 18 ( Radyo ) -
Londra ve Paris ziyaretlerin· 
den dönen Yugoslavya Baş 
ve Dış Bakanı B. Stoyadino· 
viç, bugün öğleden evel Bel· 
grada gelmiş ve merasimle 
istikbal edilmiştir. Üniversite 
gençliği,· milli marşlar söyli
yerek başbakanı karşılamışlar
dır. 

Fransanın ge .. 
çirdiği buhran 

Bugünkü Fransa, Habeş is· 
tilasında M. Lavalin oynadığı 
dönek, dört yüzlü, gizli kapaklı 
siyasetin darbelerinden birini 
yemiştir ve bu darbe, Fran• 
sanın kulağında şimdi derin 
sızılarla karışık bir düdük sesi 
gibi çınlamaktadır. 

Milletler cemiyeti azasından 
birinin göz göre göre boğaz
lanmasına karşı, bütün bir 
siyaset madrabaz\ığının en çir
kin taraflarında sivrilip çıkan 
M. Laval, Faşizmin muvaffa-

k;yetindeki unsurların yeganele
rindendir. Habeş tarihine, Ba· 
degliyo ve Mareşal Döbono 
kadar Lavalin de adı yazıla· 
caktır. İngiltere ve Uluslar 
sosyetesine, şayanı hayret bir 
şekilde dirsek ve surat çevi· 
ren bu adam, şimdi kendi ese· 
rinin neticelerini, kendi top· 
rak ve hududlarında, kendi 
milli s~rvetinde, kendi içtimai 
varlığında seyrediyor. Eğer 
Milletler cemiyeti, on sekizinci 
maddenin tam ve kamil şekli 
ile tatbikinde Fransanın, daha 
doğrusu M. Lavalin mukavf:· 
met ve muhalefetine uğrama· 
saydı, daha o günden böyle 
bir ispanya ve Avrupa hadi
sesinin önü alınmış bulunurdu. 
Çünkü bu toplu ve enerjik 
hareket karşısında, İtalyanın 
Habeş hareketinde devamına 
imkan olmıyacağı: gibi muvaf· 
fakıyeti de büsbütün muhal 
olacaktı. İngiltere, işte o sıra· 
da, kendi hayati meseleleri 
karşısında, politika cambaz
lığı yapan bir Fransa buldu. 

"Mavi boncuk siyaseti ile yü
rüyen bu devlet, ltalyanın ce
saret ve kuvvetini şişirmek 

suretile bugün kendi omuz kö· 
kündeki kapkara Faşist pen· 
çesini hazırlamış bulundu. 

Çünkü ltalya bugünkü mu· 
vaffak ve enerjik bir devlet 
haline gelmeseydi, Almanya· 
nın iltifatına da mazhar ol
ması, epeyce uzak bir hayal 
halinde kalacaktı. 

Bütün bu hataların netice
sidir ki, Fransa, şimdi göğüs 
darlığına uğramış bir insan 
gibi nefes bile alamıyor. 

Eseri, kendi eseri!.. 
Bugün, içinden gelen bir 

acı ile ve tam bir nedamet 
içinde lngilterenin eteklerini 
tutmuştur. Talih, bir mukad· 
derat iştiraki yaratarak ona 
İngilterenin yardımını temin 
etmemiş olsaydı, herhalde bü· 
yük Fransanın müstakbel ta
rihi, çok karanlık olacaktı. İn
giltere, ispanya meselesinin 

ve bu mesele üzerindeki ltalyan 
diplomasisinin mahiyetini an
lamış olmakla daha ciddi, da-
h . b" ' a metın ve pervasız ır mu-
kabelenin lüzumuna kani ol· 
muştur. M. Lavalin yaptığını 
işte bu hareket kurtarmakta 
ve Fransa da bu vesile ile 
kendi emniyetini müdafaaya 
imkan bulmaktadır. Fransanın 
bugünkü buhranı, göründü
ğünden çok fazladır. 

Verilecek kararlar ve alına· 
cak vaziyet, Fransayı ya mah
kum edecek, ya kurtaracaktır. 
lngilterenin teslihat vaziyeti 
ne olursa olsun, icabında her 
fedakarlığı göze alabilmesi, 
Faşizmin, Britanya imparator· 
luğunun yollarını ve damar· 

etmiş olan muvazzaflara, Har
biye Nezaretinin son bir em
rile terhis tezkeresi verilmek
ten sarfınazar olunmuştur. 

Pekin, 18 (Radyo ) - Ja
pon orduları, Hutan havali
sine hücum etmişler ve bazı 

köyleri işgal eylemişlerdir. 
· Pekin, 18 (Radyo) - Fen 

Goken şehri, Japon orduları 
tarafından işgal edilmiştir. 

Şanghay, 18 (A.A.)- Sent· 
ral Nevs Ajansının bildirdi· 
ğine göre, 8 inci orduya men· 
sub Çin kıt'aları, Sansinin şi· 
malinde taarruzlarına devam 
ederek, Chahar eyaleti budu· 
dunda kain Kuanglingi istir· 
dad etmişlerdir. 

Son günler zarf anda Sansi· 
deki muharebeler pek şiddetli 
olmuştur. Bilhassa 16 İlkteş· 
rin:le birkaç yüz Çin ve Ja
pon askeri ve üç Çin 

generali maktul düşmüştür. 
Çin Ajansı bundan maada 

Pukeu • Tiyençin demiryolu 
uzunluğunda mukabil taarruza 
geçen Çin piştarlarının Ping· 
yuana vasıl olduklarını bildir
mektedir. 

Ulusun 
Üniversite için yazdığı 

bir makale 
Ankara, 18 (Hususi) - Ulus 

gazetesi, bugün üniversite me· 
selesi için yazdığı bir baş
makalede: 

"Muvaffakıyetle imtihan ver
miş Lise mezunu istiyoruz. 
Diplomasına hakkı olmıyan bir 
talebeyi hayatta bekliyen bed· 
bahtlıklardan zayıf kalbli ho· 
cası mes'uldür." 

Demektedir. 

H atay heyeti 
lstanbula geldi ve Anka

raga gitti 
lstanbul, 18 ( Hususi ) -

Hatay intihabatına nezaret 
edecek olan yedi kişilik heyet 
buraya gelmiştir. Heyet, der
hal Ankaraya hareket etmiş· 
tir. Oradan, doğruca Hataya 
geçecektir. 

Romaya gidiyorlar 
Viyana, 18 (Radyo) 

Avusturya Hariciye Nazırı B. 
Smit ile Çekoslovakya Hari· 
ciye Nazırı B. Kanya, yakın
da Romaya gidecekler ve 
ltalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano ile merkezi Avrupa iş· 
leri hakkında konuşacaklardır. 

Sofyada bir idam 
Belgrad, 18 (Radyo) - Bul

garistanda Sofya hapisanesi 
müdürünü katleden ve idama 
mahkum olan Salatop l.ak
kındaki idam hükmü bugün 
infaz edilmiştir. 
--~~--------~~~--
}arını kesmek, buna muvazi 
olarak şimali şarki cebhesin
den Almanya, cenupta Pirene 
dağlarında Faşist bir İspanya 
ile Fransayı kıskıvrak bağla· 

•. ak hususundaki biitün bu plan· 
larını iskat edebilir. 

lngiltere, buna her zaman 
ıçın muktedirdir. Elverir ki, 
Fransada, artık karakterli bir 
politika ve tehlikeyi kavramış 
bir şuur uyanmış bulunsun. 
Yani, Fransayı felaket ve buh· 
randan kurtaracak olan lngil· 
teredir. Maamafih, İngiltere 
ilk planda kendini düşünü· 
yormuş, o da başka!.. 

Orhan Ralımi Gökçe 

Bir Yugoslav gaze-
tesi ne yazıyor? 

- Başı 1 inci sahifede -
kor§ılıklı selfimla.nıalar her iki 
memleketin ifıibar tarihine yazıl· 
mış olup iki mewleket araııında 

me\ cud iıtif'akın temelini tc~il 

etnıekıedirlsr. Dundan ba~ka Yuı.a· 
ni!!tau 'J\irkiyeye iki muahede ile 
Lağh hulunmoktadır. Bunlardan 
biri kalbi anla~ma, diğeri de BaJ. 
kan andlaşması mualıedeleridir. 

llinacnııle) h herhangi bir hu· 
•u~i misyon olmaktan uzak bulun· 
masına rağmen, l\teıaksasan Anka· 
rayı ziyareti iki memleket zinıam• 
darlarıuıo hem iki memleket ara· 
sınd:ıki ideal \•c gaye birliğini te· 
zahür ellirmcleri lıem de Yugos• 
lavyn ,.e Uoman} a ile aralarında 
mel'cud itıifııkıu istioaıgiihına lOf• 

kil eden sulh mefhumuna ba8hhk· 
larıoı ilan etmelerine Lir fır11&t 
tc~kil edcc•ektir. Anup:ı kouu§ma· 
lannın temin edeceği ktir Lu ola· 
caktır. Hu uctıce sulh dosıJarını 

memnun etmelidir. 

Zari/is , ___ _ 
Avusturyoda 

iki mühim toplantı 
Belgrad, 18 (Radyo) - Bu

gün çıkan Vreme gazetesinin 
istihbarına göre Avusturyada 
hanedanın iadesi için dün iki 
mühim toplantı olmuştur. 

Bu toplantılardan biri Vi
yananın Yavoriti adındaki 
amele mahallesinde, diğeri, 
Almanya Cumhurreisi B. Adolf 
Hitlerin doğum yeri olan 
Avusturya - Almanya hududu 
üzerinde Bravnavda olmuştur. 
Bravnavda yapılan toplantıda 
Avusturya tahtına namzed Ar· 
şidük Ottonun hemşiresi ve 
hanedana mensub diğer bir 
Arşidüşes hazır bulunmuş
lardır. 

B. Mussolini 
Polisleri teftiş etti 

Roma, 18 (Radyo)- ltalya 
Başbakanı B. Mussolini, bugün 
altı bin polisi teftiş etmiştir. 
Bu teftiş esnasında, Alman, 
Arnavud ve Macar polis amir· 
leri de hazır bulunmuşlardır. 

lzmir liman reiai 
lstanbula tayin edildi 
İstanbul, 18 ( Hususi ) -

lzmir liman reisi İstanbul li
man reisliğine, Bandırma liman 
reisi B. Zühtü de lzmir liman 
reisliğine tayin edildiler. 

Yugoslavya 
Ayan ve Meb'usan mec· 

lisleri 
Belgrad, 18 ( Radyo ) -

Ayan ve Meb'usan Meclisleri 
mesai devresi ayın 20 sinde 
sona erecektir. Yeni devre 
Kralın iradesile tekrar açıla
caktır. 

IMekteb 
kitabları 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

Bütün mekteb k'i
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müşte· 
rılerine arzeder. 

• 
TAKViM 

Rumi - 1353 ı Arabi-1356 
İlkteşrin 6 Şaban 12 

-
1 
9 
3 
7 

llkteşrin 

19 
Salı 

1 
9 
3 
7 

-

Evkat Ezan Vaııat Evkat Ezan Vaııa 

Güneı 9,26 4:54 ak~am 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yatsı 1,36 20,19 
· · di 8,48 16,17im111k 8,i5 3+48 



iy!a 4 

Filistin mesele
sinde ltolya 

ingilizler ---·--· .. ---
.Filistinde zulüm 
yapıyorlarmış! 
İtalyan matbuatı, ltalya hü

humetinin lspanyol gönüllüleri 
hakkında Fransa ve logiltere· 
ye verdiği cevapla meşgul 
olarak bu cevabın metnini 
neşretmekte ve hararetli! tas· 
vib etmektedir. Gerek notanın 
metni ve gerekse gazetelerin 
mütaleaları geniş bir ölçüde 
ajansı tarafından alınmış
tır. ltalyan matbuatı Avrupa 
gazetelerinin de İtalyanın nok
tai nazarını tutmakta olduk
larım iddia etmektedir. 

Alınan, Avusturya, Macar 
a-aıetelerinin mütaleaları hal· 
yan matbuatından hemen ay
nen nakledilmiştir. 

Bundan başka ltalyan ga
zeteleri Filistin meselesinde 
lngiltereye karşı şiddetli bir 
cephe almakta ve hadiseleri 
şişirerek lngilterenin Filistinde 
vahşi bir politika takib etti
ğini ileri sürmektedirler .. Arap 
hakkı ltalyan matbuatında 
öyle müdafaa ediliyor ki, biz
ıat nasyonalist Arap matbu· 
atında bu kadar büyük bir 
a-ayrete rastlanamaz. 

İtalyan srazetelerin.de Mus
solini kadar Filistin müftüsü· 
nün muhtelif resimleri neşre· 
dilmektedir. Gazetelere göre, 
Filistin vatanperverlerinden 
Gemal Hüsnü Suriyede muaz· 
um kuvvetler hazırlamakta ve 
Filistine d•Jğru hareket etmek
tedir. Malum olduğu üzere 
Suudi hükumeti ile lngiltere 
arasında Akabic meselesi hak
kında henüz bir uyuşma hasıl 
olmamıştır. İngiltere, Suudi 
memleketine mühim fedakar· 
lıklarda bulunarak, mukabi
linde bu mıntakayı elde etmek 
arzusundadır. Suudi hükumeti 
ise bu hususta entransigeant 
davranmaktadır. Bununla be
raber müzakereler devam et· 
ır.ektedir ve Arab matbuatına 
ıöre yakın bir zamanda iki 
memleket arasında dostane 
bir hal çaresi bulunacağında 
şüphe yoktur. 

ANADOLU 19 llkteşrin 937 

Mühim bir tamim Türk - İngiliz Kücük itilaf ve • , :. .. ' .. • . ~ . ·,. . . 

• 

Talebeye karşı laubali
lik iyi değildir 

• • 
tıcaretı Macaristan 

Bir /ngiliz gazetesi Anlaşacaklar mı? 

--------------
ne diyor? Budapeşte, 17 (A.A.)-Yu· 

(23 Eylul 1937 tarihli Nort· goslavya Başvekili B. Stoya· 
dinoviç Azest gazetesinin hamponshire Evening Cham· 
Londra muhabirine aşağıdaki 

Bir çocuğu terbiye etmek için onu kor
kutmak değil, ona karşı bir ana 

baba şef kati göstermelidir 
nicle gazetesinden:) 

City; lord St. Davidse Tür- beyanatta bulunmuştur: . 
kiyede İngiliz teşebbüsüne Belgrada döner dönmez 

Küçük Antant ile Macaristan 
Kültür Bakanı B. Saffet Arı· talebeyi o derse karşı ilgilen· açık bulunan imkanları tam 

arasında bir anlaşma için iki 
kan, öğretmenlerin talebe ile dirmek, talebenin zayıf nok· vaktinde hatırlatmış olduğun-
münasebetleri hakkında bü- talarını bulup o noktaları dan dolayı müteşekkirdir. misli bir enerji ile çalışacağım. 

k k 1 d. k d l Türkiyede demiryolu. fabri· Bu anlaşma harici siyasetimin 
tün ·ültür teşkilatına bir emir uvvet en ırme , erse ça ış- en mühim hedeflerinden biri-
göndermiştir. B. Saffet Arı- tırmak, derse nasıl çalışılaca· ka, ticaret filosu ve limanlar dir. Macaristan ile Küçük An-
kanın bu emrini ehemmiye· ğını öğretmek, hasılı henüz inşaatı gibi geniş bir yapı 

1 tant arasında bir anlaşmanın 
tine binaen aynen yazıyoruz: yetişme devresinde olan tale· programına girişilmiştir, ngil-

D 1 b 1 d heleri muhtelif bakımlardan tere, Türkiyenin harice sevk çabuk bir surette elde edile-
" ers Y1 ının aş a ığı şu ceğine emin bulunmaktayım. 

sırada bütün öğretim kurum· yP.tiştirmek de öğretmenin va· için yetiştirdiği tütün, yün ve 
larımızdaki sayın arkadaşları- zifesidir. Bir öğretmenin mu· sair mahsulatından daha fazla Habeşistan 

---------

mın dikkatini bazı önemli nok- vaffakiyet derecesi karşısın· . miktarda aldığı takdirde Tür- Müslümanları 
talara celbetmeği faydalı bul- daki talebeleri azami derece- kiyenin ve dahili ihtiyaçların- Filistinin taksimini 
dum. de iyi yetiştirmek olmakla öl- dan daha büyük bir kısmı in- protesto etmişler .. 

Öğretmen arkadaşlarımın çülür. gilizler tarafından temin edi- Adis-Ababa, 18 (Radyo) _ 
çoğunun okulda talebelerini Bazı öğretmenlerin talebeye, lebilir. Habeşistan Müslümanları; in-
iyi yetiştirmek için nekadar kendilerini sınıfta bırakacakla- İngiltere ile Türkiye ara· giltere Başvekili B. Çember· 
fedakarlıkla çalıştıklarını mem- rını söyledikleri vakidir. O ar· sında inkıtaa uğramış olan sa- laynla Arap hükumetleri reis-
nuniyetle görüyorum. Hayat· kadaşların bu tehditlerle öğ- mimi ve dostane münasebet- }erine ve Uluslar sosyetesi 
!arını gelecek Türk neslinin retmenlik mesleğine hiç yakış· !erin yeniden tesis edilmiş ol- genel sekreterliğine birer muh-
yükselmesi gibi asil ve yüksek mıyacak bir harekette bulun· ması ve geçen sene kral Se- tıra göndermişler ve Filistin 
bir gayeye tahsis etmiş olan muş ol Juklarını kendilerine kizinci Edvardın gayri resmi Araplarını haklı gördüklerini 
bu deg" erli arkadaşların gay- 'ıhtar etmek mecburı'yet'ndey'm olarak Cumhurreisi Atatürkü 1 ı · bildirmişler, Filistinin taksimini 
retleri cidden takdire layıktır. Talebeyi çalışmağa teşvik et- ziyareti ile iki memleket ara- protesto eylemişle,rdir. 
Öğretmenlik mesleğinin şeref mek maksadile de olsa bir sındaki yeni bir anlaşma ve 
ve haysiyetini yükselten ve talebeyi sınıfta bırakılacağım dostluğun perçinlenmiş olması Mançuride 
milll camiaya daimi bir ümit söylemekle tehdit etmek, onun İngiltere tarafından büyük bir J a pon ; aleyhtarhQı 
ve sevinç kaynağı olan bu sa· çalışma kudretini kaçıracak bir memnuniyetle karşılanmıştır. Şanghay, 18 ( Radyo ) 
yın arkr.daşlarıma içten teşek- amil olduktan başka öğret- lngilterede bazı kimseler mü- Royter Ajasının verdiği bir 
kürlerimi sunarım. Ancak ar- menin adaletinden talebeyi tekabilen gösterilmiş olan bu habere göre, Mançuride- Ja· 
kadaşlardan bazılarının tale- haklı olarak şüpheye düşürecek samimiyet ifadelerinin layık ol- ponya aleyhine bazı hareket-
beyi yetiştirme meselesin~ fena bir yoldur. Bu yolu ih· duğu veçhile temadi ettirilme- Jer olmuş ve Japonya harbiye 
kafi derecede ehemmiyet ver- tiyar etmemelerini öğretmen diği zehabında iseler de lord nezareti, takviye kıtaatı gön-
mediklerini çalışmalarının ne· arkadaşlardan bilhassa rica St. Davidsin tavsiyelerinin pek dermeğe mecbur kalmıştır. 
ticesinden anlıyorum. ederim. kısa bir zaman içinde daha Çin menabiinden gelen ha-

Baz1 arkadaşlar sınıfta ders Arkadaşlarımın dikkatini şu müsbet ve daha hayırlı neti- herler; Çin kuvvetlerinin, son 
vermekle vazifelerinin bitmiş noktaya da celbetmek isterim: celer vermesi beklenmektedir. muharebelerde şiddetli surette 
olduğu kanaatini taşımaktadır- Öğretmenlik, mürebbilik de- ------ ----- mukavemet gösterdiklerini ve 
lar ki, doğru değildir. İyi öğ- mektir. Bir çocuğu terbiye et- maları, çalışmıyan talebeye havaların, son derece karlı 
retmen, bilhassa karşısındaki mek için 0 çocuğu korkutarak sınavlarda müsamaha göıter· olmasına rağmen Japonlarla 
talebelere iyi öğreten, onları bunaltmak değil ona bir ana, meleri demek değildir. Bilakis gö~üs göğüse harb ettiklerini 
istifade ettirmek için faydalı baba şefkati göstermek, sınıfta öğretmenlerimizin taleblerini bildirmektedirler. 

her tedbire başvuran, onların ve okulda talebeyi sempatik daimi bir nezaret ve takib General Miller 
istidat ve kabiliyetlerini azami bir hava içinde yaşatmak la"- altında bulundurmalarını, ku- d d Hli isesi ag ınlanıgor 
derecede inkişaf ettirmeyi iş zımdır. Talebesine adeta mu- surlarına göz yummamalarını, 

Paris, 18 (Radyo) - Kay-
edinen, hasılı onları iyi yetiş- hasım bir vaziyet takınan, on· yalnız bu kusurların yetişmiş, R l 

bolan Beyaz us general erin-
tiren bir meslek adamı de· lara karşı sempatisinin hı'çbı'r olgunlaşmış ferdlerden değil d (M 11 ) b en i P.r için za ıtaca mü-
mektir. Öğretmen ög" rertm ha· eserini göstermiyen bir öğret· henüz yetişme devresinde olan h k d 

im evra yakalan ığı ve bu 
Yatının her safhasında mesle· menin ne kadar muktedir ve yetişme devresinde olduğu 

k ı esrarengiz hadiseyi tenvir ede-
ğin icablarına sadık kalma· olursa olsun talebesine feyiz için o u a gönderilmekte olan 

cek olan delillerin ele geçtiği 
dıkça vazifesini yapmış olmaz. vermesine imkan yoktur. Ôğ· gençlerden sadır olduğunu 

d b l d k söyleniyor. 
Harhangi bir sınavda bir retmenlerimizin talebelerine gözönün e u un urara ıslah 

General (Miller) in zevcesi 
sınıftaki talebenin mühim bir karşı azami derecede ciddi çarelerine müracaat etmele-

1 bugün tekrar isticvab edil-
kısmmın bir dersten dönecek olmalannı, laübaliliğe kat'iyen rini e zem görüyorüm. 

H 1 miştir. 
vaziyete düşmesi o dersi oku- meydan vermemelerini şiddetle ası ı öğretmen arkadaşla-
tan öğretmen için muvaffakı- iltizam etmekle beraber öğret- rımdan derslerle sınavlarda Manastırı soymuşlar 
yet dekil bir muvaffakıyetsizlik menlerimizin talebeler üzerinde azami derecede ciddiyet iste- Bdgrad, 18 (Radyo) - Bir 
teşkil ettiğine şüphe yoktur. terbiyevi bir tesir yapabilme· mekle beraber bütün idare ve Ortodoks manastırına giren 

Muhtelif derslerden geçe· leri için bu gençlerin sempa- talim unsurlarını talebeyi ça- hırsızlar bir buçuk milyon di· 
cek derecede liyakat göster· tik bir hava içinde yetiştiril- lıştırmak, onları yetiştirmek, nar kıymetinde eşya çalmış-
miş olan talebelerin mühim melerini zaruri görüyorum. kusurlarını büyük bir ihtimam lardır. 
bir kısmının şu veya bu ders- Şunu da ilave edeyim ki, ve itina ile ıslah yoluna git· Otlar tutuşmuş 
ten dönmüş olmaları yalnız okulda korku yerine sempatik mek için azami fedakarlığa Dün Narlıdere köyü civa-
o talebenin o derslere çalış· bir hava yaşatılması, öğret- çağırmayı bir vazife sayar, rında bir tarlada otlar tutuş· 
marnış olmaları ile tefsir edi- menlerimizin taleblerin çalış· bütün arkadaşlara vazifelerin· muş ve yetişen itfaiye yangını 

Yurttaşlar 

Kızılaya aza ya. 
zılınız! 

Saygı değer yurttaş; 

Kızılay Cemiyeti, iıisanlık 

ve şefkat duygularından do
. ğarak ülkemizde bundan (60) 
yıl önce kurulmuş bir hayır 
müessesesidir. 

Savaşta yaralı askerlerimi
zin yaralarını saran, barışta 

da yangın, su basması, yer 
sarsıntısı, kuraklık, açlık, hu
laşık hastalık gibi insanların 

başlarına gelmekte olan fela
ketlerde yardıma koşan Kı
zılaydır. 

Yurddaşlarımızın ve bütün 
dünya uluslarının sevgisini ka
zanmış olan Kızılay Cemiyeti, 
Cumhuriyetimizin kurulduğu 

29 ilkteşrin 1923 ten 30 ni
san 1937 gününedek yukarda 
sayılı işler yolunda (4) milyon 
(24 bin 424) lira harcamıştır. 

Bütün bu yardımlar; göz
bebeğimiz olan Cumhuriyet 
hükumetimizin Cemiyetimize 
vermiş olduğu bir takım gelir 
kaynaklarile aksoy ulusumuzun 
hayır evimize üye olmak ve 
elinden gelen yardımda bu
lunmak yolile yaptığı sungu
lar ve hususi idarelerle bele
diyelerin büdcelerinden ayır
mış olduğu paralarla yapıl
mıştır. 

Felakette kendisinden yar· 
dım beklediğimiz Kızılayı ya
şatmak için ona üye olmak 
her kişinin borcudur. 

işte bu düşünce ile merke
zimiz bu yıl 20-10-937 den 
26-10-937 güclemecine, kadar 
olan bir haftayı (KIZILAY 
ÜYE YAZMA HAFTASI) 
olarak kabul etmiştir. 

Yurddaş, kendi işlerinden 
esirgemiyerek vakitlerinin bir 
parçasını parasız olarak Kı-

zı layın kutsal ülküsü yoluuda 
geçirmeyi borç bilen heyeti· 
miz, bu hafta size baş vura
caktır. 

Günde en az on para he
sabile yılda bir lira vererek 

üye olmağa büdçeniz elver· 
mezse bunun yansını ve hatta 

dörtte birini olsun vererek 
yardımcı üye olmanızı ve bu 

yazımızın altındaki verimce 
kağıdını imzalıyarak kesip ver· 

menizi, şayet heyetimiz uğra· 

dığmda bulunmazsanız bu ve
rimce kağıdını adresli ve im· 
zalı olduğu halde merkezimiz 
adına yollamanızı iyilik sever· 
liğinizden diler, saygılarımızı 
sunarız .. 

Kızılay Cemiyeti 

ltalyan matbuatı ise, bu 
sahada da f ngiltereye karşı 
şiddetli bir cephe almakta ve 
Suudi hükumetinin gerek Aka· 
be mıntakasında, gerekse Ma· 
verayi Ürdün sınırlarında mu
azzam askeri tahşidat yaptı

ğını yazmaktadır. Matbuat, lb
nisuuda "sahra Napolyonu,, 
dtmektedir. ltalyan matbuatı 
Rooseveltin nutkunu üç satırla 
hulasa etmektedir . lem ez. Bir derse çalışmıyan malarına karşı kayıdsız kal- de başarı temenni eylerim." büyümeden söndürmüştür. • 
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bir kalbim var. Böyle bir 
muhabbet ve aşk hakkım de· 
2'il mi? 

Lidya sustu, gene profesö· 
rün yüzüne baktı. Sonra göz· 
lerini göle, gölün sahillerine 
çevirdi. Roza: • 

- Roz, bakınız rica ederim, 
tabiat ne kadar güzeldir, dedi. 
Fakat biz bu güzelli2'i tahrib 
ediyoruz. Bilhassa sizin, ilim 
adamlarının tabiata karşı yap· 
tıkları fenalıkların haddi, he· 
sabı yoktur. 

- Biz tabiatı tetkik edi· 
yoruz. 

- Hayır Roz, biz bunları 
anlamıyor, hatta tahrib edi-

yoruz. Roz bak, burası ne 
mükemmel bir yerdir. Şu kü-

çük, minimini göl, ne kadar 
güzeli. insan burada kendisini 
azami zevk içinde görebilir. 

Halbuki bizim Boris, labora· 
tuvarına kapanmış, kendisini 
alakadar etmiyen binbir türlü 
meselelerle kafasını patlat-
maktadır. Bulmak istediği 
şeyleri ne yapacak sanki? Be
şeriyete yardım mı? Beşeriyete 
hizmet mi? Yani, beşeriyeti 

tabii yolundan çekerek yep· 

yeni bir yola mı sokacak? rada bir banyo alırsam, sızı 
- Haksız değilsiniz Lidyal rahatsız etmem, değil mi? Bu· 

Ben de bu hakikati sizin ya- rada, bu sakin ve tenha yerde 
nınızda, sizin ağzınızdan an· mahud etiketinize riayet zaru· 
lıyorum. Ben de şimdiye ka- reti yoktur. 
dar yanlış görüyordum .. Ha- Ve cevab beklemeden Lid-
kikati anlıyorum artık! ya suların kenarına kadar 

Roz ve Lidya artık ortalı- yürüdü. Üzerindeki tek ipekli 
ğın kararmak üzere olduğunu elbiseyi, kumlar üzerine bıra
gördüler. Güzel bir ay yük- kıverdi. 

selmiş, saf ve temiz semada Lidya, şimdi bir harika idi. 
bulundukları yerleri nurlandı- Lidyanın az evel methetti-
rıyordu. ği bu çok güzel manzaralı 

Lidya: yer, sanki bir anda cennetten 
- Burada banyo için en bir nümune olmuştu. Uekorun 

ziyade tercih ettiğim zaman fevkalade güzelliği içinde, 
geldi. Çok defalar Boris ile çıplak Lidya; arz üzerinde 
birlikte buraya gelirdik! hiç görülmemiş enfes bir tablo 

Dedi ve bir müddet düşün· halini almıştı. 
celi bir halde kaldı. Sonra Roz, bu fevkalade tablo · 
birden yerinden kalktı: 

- Doğrusu bu güzelliğe, 
bu suya dayanamıyorum. Bu· 

karşısında rn büyük bir hay· 
ret içinde idi. Kolhi, göisünü 

parçahyacıkmıı &"ibi çarpı· 

yordu. 
Lidya yüzmeğe başlarken: 
- Ne güzel.. Ne güzeli. 
Diye bağmyordu. 
Roz, kendisini zaptetmekte 

cidden büyük müşkülat çeki
yordu. O da koşarak denize 
atılmak, Lidyanın yanına var
mak istiyordu .. 

Fakat ani olarak Lidyanın: 
- Roz... Roz... İmdad, 

imdad .. 
Diye bağırdığını duydu ve 

hemen yerinden fırladı. Elbi· 
selerini çıkarak kendisini göle 
attı. iyi bir yüzücü idi. Çok 
kısa bir zamanda Lidyaya yak
laştı ve onu kucakladı: 

- Ne oldunuz? 
Diye sordu. 
- Etrafımda korkunç mah

IOklar olduğunu anır gibi 
oldum, korktum, onun için 

bağırdım. 
- Geliniz, sizi artık dışarı 

çıkarayım. 

Roz, bunu söylerken, Lid
yayı bir elile belinden tutmuş 
olduğu halde sahile doğru 
yüzmeğe başladı. iki çıplak 
vücud, sanki bir olmuştu. 

Roz, söz söyliyecek halde 
değildi, boğazını sanki birşey
ler sıkıyordu. Lidya da munis 
bir halde susuyordu. 

Nihayet: 
- Görüyorsunuz ya .. Refa· 

katinize ihtiyacım var demekte 
haklıyım. Şimdi hayatımı size 
borçlu;um. Bu borcu size 
nasıl ödemek lazımdır, siz bi
lirsiniz. 

- Tekrar beraber yüzmek 
şartilel. 

Lidya: 

SONU VAR -
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Ruzveltin nutkunun Rusyadaki akisleri 

lzvestiya, son istilaların neticesinden 
endişe . ediyor .. -----------Kanunsuz ve caniyane bir suretteki ,askeri teca-

vüzlere karşı kollektif, ameli mukabele istiyor .. 
Amerika Cumhurreisi Ruz· 

Veltin Şikagoda söyl~diği nu
tuk hakkında Moskovada çı· 
kan lzvestiya gazetesinin bey
ne!milel icmal kısmında neş
redilen bir makalede ezcümle 
şöyle denmektedir: 

"Her iki kıt' ada faşist teca· 
VÜzleri günden güne tevessü 
etrnekte bulunduğu ve tecziye 
edilmiyen mütecavizlerin key
fi harekatı yeni yeni kurban
lar ve azim servetlerin mah
vına sebebiyet verdiği bir sı· 

tada Amerika Cumhurreisi, 
mütecaviz tarafından irtikab 
edilen küstahlıkların bütün 
milletler için nasıl bir tehlike 
teşkil ettiğini tebarüz ettiren 
Sözler söylemek lüzumunu his· 
setrniştir. RuzveJt bu nut· 
kunda, mütecavizlere karşı 

tnücadelede daha pratik tedbir· 
ler alınması zaruretini kuvvetle 
ifade etmektedir. , 

Sovyet efkarı umumiyesi, 
tatbik sahasına ç1kanlmas1 için 
4İmdiye kadar ancak Sovyet 
diplomasisinin daimi surette 
ftıücadelt" edegeldiği mefkure
lerin akislerini Ruzveltin bu 
nutkunda duymakta bulundu
~unu kaydetmeden geçemez. 

uzvclt: 
. " - Harb iiter ilan edilsin 
;~~er edilmesin, bir sari hasta

tır ve harb sahasından çok 
~lakta bulunan devlet ve mil
Ctleri de sarabilir." 

~Dernekle bunu ispat etmiştir. 

~Q/kev'iköşesi 
ti 1 - Makine ve motör üze· 
.., nde nazari ve ameli malumat 

8 
ermek ve gençleri otomobil 
~v~ ve idaresine alıştırmak 
caa sadile Halkevimizin aça· 
lt ~ı rnotör kursuna 17 -10·937 
<lıtıhinden itibaren talebe kay· 

;a başlanmıştır. 
aqd .. - 21-10-937 tarihine te-

uf ed P b .. ·· 'aat en erşem e gunu 
de 20 de Halkevi avcılar 
Ya;ntği idare heyetinin seçimi 
ola 

1 acaktır. Derneğe kayıtlı 
~ tı bütün üyelerin bildirilen 

tı Ve but saatte dernek binasında 

3unrnaları. 
~ibi ~ Geçen sene olduğu 
kem u yıl da mandolin ve 
llıak a~ kursları faaliyete başla
~ıtlı uzeredir. Geçen iene ka
~enil olanların bu yıl kayıtlarını 
teklee~rneleri ve yeniden a-ele· 
k tın de b .. d . "b 
'Yıt} ugun en ıtı arerı 

llıize a~ı yapılmak üzere evi· 
<l ftşvurmaları. 

''at - 19· 10·937 Salı günü 
h.• 17 d .. . 
··ııte . . e muze ve sergı ko· 
" •ının h f 1 k lltdır. a ta ı toplantısı 

----------------~~ Ruzvdtin bu beyanatı, bir 
zamanlar Litvinof tarafından 
ileri sürülen sulhün taksim ka· 
bul etmezliği prensibile tama· 
mile mutabık bulunmaktc .. dır. 

Puzvelt; Amerika harpten 
uzak kalmağa azmetmiş bulun· 
makla beraber onun harbin 
felaketli tasirlerinden ve teh· 
likelerinden kendini emin say· 
mıyacağı gibi tam bir haki
kati Amerika milletine açıkça 
bildirmektedir. Zaten müte· 
caviz devletlerinin harekatının 
bütiin su1hperver memleket
lerin menfaatlerini tehlikeye 
koymakta bulunduğunu ancak 
mütecavizleri koruyan ve te
cavüzleri, müsamaha siyaseti· 
ni durdurabileceğini ileri sü
ren politikacılar inkar edebi
lirler. Halbuki Mançuri, Ha· 
beşistan. ispanya, Akdeniz, 
Çin ve pasifik deniz sahilleri 
mütecavizlerin istila ıiyasetleri 
çerçevesine girmiş bugün fıilen 
harp salgınına uğramış bulun
maktadır. Bu salgının umumi 
selameti tehdit etmekte bu· 
lunduğu ve bu tehlike karşı· 
sında hiç kimsenin pasif ka· 
mıyaceğı aşikar edğil midir? 

Roosevelt, bugünkü beynel
milel hadiseler karşısında bi
taraflık siyaseti, kabili tatbik 
olmadığı gibi bir memleketi 
harpten de vikaye edemez:, 
demekle çok doğru ve çok 
manalı bir neticeyi ifade et· 
mektedir. Bugün Amerikada 
· bitaraflık her türlü fenalık
lardan korunmak deme 1 tir · 
gibi yanlış bir esasa istinad 
eden bir kanaatin mer'i bu· 
)ulunduğu nazarı itibara alına· 
cuk olursa, Rooseveltin bita· 
raflık siyasetinin semeresizliği 
hakkındaki bu beyanatı fev· 
kalade bir ehemmiyet iktisab 
eder. 

Rooseveltin nutkunda bita· 
raflık meselesine temas etmesi, 
Amerikan efkarı nmumiyesin· 
de şimdiye kadar yürütülen 
siyasetin yeniden gözden ge
çirilmesi hususundaki tema
yüllerin kuvvetle yer aldığını 
ima etmektedir. Fakat Ame· 
rika Cumhurreisinin nutkunda 
izah edilmiş olan prensiplerin 
tatbik mevkiine konulabilmesi 
için, hem Amerikanın dahili 
siyasetinde, hem de beynel
milel siyasetkki mühim bir 
takım maniaların bertaraf edil· 
mesı lazımdır. Ancak buna 
rağmen Roosevelt tarafından 

söylenen nutkun Birletik Ame· 
rikada memnuniyetle karş1lan· 
ması ve birçok Avrupa mer
kezlerinde, bilhassa Franaada, 
samimi akisler yapması şayanı 

kayd bir hadisedir. Bu müna· 
sebetle Şotan, halk cephesine 
istinad eden Fransanın teca
vüz salgınına karşı beynelmi
lel faal mücadele prensibile 
samimi ve müdrik olarak ala-
kadar bulunduğunu ihbar et· 
miştir. 

İngiliz gazeteleri Ruzveltin 
nutkunu takdirle karşılamış· 
lardır. Ruzvelt, tecavüzlere ve 
harb hastalığına karşı karan· 
tina vaz'ını zaruri görmekte· 
dir. Lakin böyle bir karantina 
için ise, salgından mutazarrır 

olacak ve bu hastalığı tutula
bilecekl'!r tarafından etraflı 
tedbirlerin alınması icab et
mektedir. Binaenaleyh faşist 
t~cavüzlerine karşı konulacak 
karantinanın müessir olabil
mesi için bazı hükumetlerin 
artık kuru laftan tatbikata 
geçmeleri elzemdir. Roosevel
tin bu nutku bu yolda ileri 
atılan şayanı kayd bir adım· 
dır. Gayri kanuni ve caniyane 
bir surette yapılmakta olan 
askeri tecavüı:lere karşı kol-
lektif ameli mukabeleler yo· 
lunda atılacak bu gibi adım· 
ların Sovyetler Birliği tarafın· 
dan tam bir yardım görece· 
ğini kaydetme~e lüzum bile 
yoktur. 

Alsancakta 
.Yangın 

ltf aiye sür' at le 
yetiıti 

• 

Dün akşam, Alsancakta 
Gayret sokağında B. Enverin 
sahih ve B. Françisko Poli· 
kinin kiracı olduğu 3 numa· 
rah evde çamaşır yıkanırken 
mutfakta ocağın bacasında 
biriken kurumların ateş alması 
yüzünden yangın çıkmış ve 
üst kata sirayd etmiştir. Bir 
oda ve içinde bulunan bir 
yorgan ile bazı eşya yanmış, 

alevler, evin her tarafına sira· 
yet edeceği sırada yetişen it
faiye, yangını sür'atle söndür
müştür. Zarar 120 lira kadar· 
dır, ev sigortasızdır, evdeki 
eşya 4000 liraya sigortalıdır. 

Yangın tahkikatına devam edi· 
liyor. 

• Kızı/ayın senbolü, 
saygı, sevgi ve 

ıefkattir •. 
iyi günlerin, refah zamanla· 

rının tanışığı çoktur. Felaket 
çanı duyduğun zaman yanıba· 
şında kimseyi bulamazsın. O 
zaman bütün insanlığa yardı
mını uzatan Kızılaydır. 

~d üç<?k Yama~lan yenerek 
~ şlld şampıyonu oldu 

Başarıma/ar - Başı 1 incis -a-h-ifi-e-de_A_ls_a_n_c_a_k kongresi 
Bizim meslekdaşlardan Sa- 18 inci dakikada Üçokun Pazar akşamı Alsancak ld-

laheddin Güngör Cumhuriyet tevali eden hücumlarını dur· 
manyudunun fevkalade kon· 

gazetesinde bir anket açmış. durmak istiyen Yamanlar ka- · 
gresi T. H. K. direktörü B. 

Avukatlara, doktorlara, mü- lecisi avuta giden topa lüzum-
Şevki Demirin riyaseti altında 

nevverlere "niçin boşanırlar" suz yere plonjon yaptı. Sol 
toplandı. Altay nizamnamesini 

diye soruyor. Arkadaşımız şa· omuzu kalenin direğine çar· 
tadilen yapılan yeni nizamna· 

yed bu suali bana da sormuş parak yaralandı ve oyundan me okundu. Maddt madde 
olsaydı, şu cevabı verirdim: çıktı. 20 inci dakikada Üçok 

Bazıları boşanırlar, fakat bir korner kazandı. Mazhar 
ne marifet işlediklerini bilme- topu kafa ile karşıladı, fena 
dikleri için boşanırlar. bir vuruşla kalenin üst dirre· 

Bazıları, bir daha buluşmak ğinden avuta gönderdi. Bu 
ve birleşmek üzere boşanırlar. dakikadan sonra kalecisiz oy· 

Bazıları ise, ayağının bağını nıyan Yamanlar takımı müda-
koparıp havalanmak için bo· faaya çekildi. Fakat Üçok ta· 
şanırlar. k k ımı insicamlı bir oyunla a-

Bazıları, başlarının iki ke- lelerini çember altına aldı ve 
narında yeni başltyan tomur· 25 inci dakikada Saidden al· 
cakların daha büyümesi için. 

dığı bir pası Hasan hüsnü 
Bazıları, evelce işlemiş ol-

duğu bir hatayı düzeltmek istimal ederek takımına bera· 
için boşanırlar. berlik sayısını temin etti. 

Kaynananın çenesinden, gö· Bu sayı Üçokluların mane· 
rümcenin burun kıvırmasından, viyatını yükseltmeğe kafi gel· 
manto, iskarpin zırıltılarından, mişti. Sağdan, soldan yaptık-
her akşam rakı, pastırma ko· ları akınlarla Yamanlar kale· 
kusundan da boşanırlar .. Ayak sini mütemadiyen sıkıştırıyor-
kokusundan feryadı basıp so- yorlardı. 27 inci dakikada 
luğu mahkemede alanlar da Yamanlar kalecisi tekrar oyu-
vardır. na girdi. Ve Yamanlar takımı 

Cece gündüz çalışıyor, beni çemberi açmağa başladı. 
düşünmüyor diye kocasının Mukabil hücumlarla oyu· 
papuçlarını damlarına atanlar nu Üçok nısıf sahasına intikal 
bile eksik değildir. Yan bak- ettirdi. Fakat çok fena oynı-
tın, çamura bastın, iddiasile yan solaçık, gelen topları iyi 
evin temeline su yürüten ma· karşılıyamıyor, bu suretle Ya· 
rifetler de keza ... 

manlar takımı birçok fırsatlar 
Fakat size samimi olarak 

kaçırıyordu. Bir kornerde Adil 
söyliyeyim mi; bunların bir fena bir kafa vuruşile topu 
çoğu; kurtulmak, bir yanlışlığı kaleden uzaklaştıracağı yerde 
düzeltmek, hürriyete ve gönül-

Hikmetin ayağına düşürdü. 
)erinin, damarlarının arzu et

Hikmet fırsattan istifade ede
tiği hayata kavuşmak için 
boşanırlar.. içlerinde boşan- rek iyi bir vuruşla ikinci go· 

lü yaptı. Devre de 2-1 Yaman· 
manın manevi acısını çekenler 

ların üstünlüğlıe bitti. 
pek azdır. Maddi zarar ve ne· 

ticelere razıdırlar, elverir ki, ikinci devre Üçokun neti· 
kuyruklarını kaldırıp uçabil- cesiz kalan akınile başladı. 
sinler. Fakat bilhaHa erkek· Yamanların soldan inkişaf 
lerde evlilik öyle birşeydir ki, eden karşılıklı akını süratle 
alışılınca, tekrar başa gelir. Üçok kalesini buldu. Fakat 

Ne erkekler tanırım ki, bir solaçık fırsatı fena bir vuruşla 
taraftan talak ilamını cebine öldürdü. Maamafih Üçoklular 
indirir, diğer taraftan şöyle bu devrede daha canlı ve 
beylik horozu gibi çöplükler· düzgün bir oyun çıkarıyorlardı. 
de dolaşmağa, fakat öbür Yedinci dakikada Said 18 
uçtan da dünyalık bir arkadaş ceza çizgisi içinde isabetli 
aramağa başlarlar. bir pas aldı ve harikulade 

münakaşası yapıldıktan sonra 
heyeti umumiyece kabul edil· 
di . Müteakiben idare heyeti 
seçimine başlandı.j Neticede, 
riyasete Dr. B. Fikret Tahsin, 
muavinliğe emniyet müdür 
muavini B. İsmail Hakkı, aza
lıklara en<:ümeni vilayet baş· 
katibi B. Mitat, liman şirketi 
memurlarından B. Bedii, be· 
lediyeci B. Haşim, tüccardan 
Haraççı B. Kemal, kaptanı 
umumiliğe de Turyağ fabrika
ları muhasiplerinden B. Fehmi 
seçildiler. 

1-----------------------0arib vak'alar: .. 

IJir kısırlaştır
ma meselesi __ ............ ___ _ 

Ve bir aile içinde 
geçenler 

Nevyork ve Birleşik Ame· 
rikada dikkate şayan bir kı-

sırlaştırma meselesi ve bundan 
doğma bir de dava vardır: Sa· 
bık Baron d'Erianyer ve lihik 
bayan Hveyt Makkorder çok 
erkekçi ve biraz da abdal ol
duğu bahanesile kızı Anna 
Hveyti on dokuz yaşında ikeu 
kısırlaştırtmıştırl Halbuki bu 

kısırlaştırılmış olan kız, Kali
forniyada Koklondda bir ga
rajcı olan Ronald Gais ile 
evlenmiştir! 

Anna Hveyte kısırlık ame-
liyatını yapmış olan iki ope-
ratör ile bayan Hveyt Korter 
aleyhine Anna tarafından açı· 
lan davada San Fransisko 
mahkemesi beraet kararı ver· 
miştir; bununla beraber, da
vanın tekrarı imkanı vardır. 

Bu sebeple bayan Korter Ka· 
liforniyadan Nevyorka ihtiya· 

Yani evlilik te bir nevi ib· bir vuruşla Yamanlar kaleci-
) ten gitmiştir! Esasen evlene· ti adır. Boşanıb ta ilelebed sinin plonjonuna rağmen mev· 

b bildiği için de Anna, annesi ekar, yani dul olarak kalmış simin en güzel golünü yaptı 
k k d ve beraberliği temin etti. Bu aleyhine davadan vazgeçtikini 

vekyaşamış aç a ın veya ilan etmiştir. 
er ek tasavvur edersiniz. Bü- golden sonra Yamanlar kale· 

Anna babasından bu''yu .. kçe 
tün bu marifetler kısa sürü- cisi ikınci defa olarak oyun· 

bir servete tevarüs etmiştir. 
Yor nihayet gene ı· .. t dan çıktı. Fırsattan istifade 

' ş çopça ana takımı Annesinden de 15000 dolar za· düşüyor. · yolunu bilen Üçok 
B k rar ve ziyan almıştır. enim bir arkadaşım vardı. ha imiyeti tamamile eline 

K ld Bu esası çok garib olan 
arısını çok sevdiğini biliyor· a ı. 

21 · · d k'k d k d meseleden başka, bu ailenin dum. Gün geldii kadıncağız ıncı a ı a a orner en 
ki l Ad'l t' k b" mübadisi de çok gariptir. An· yata ara düştü. Bizim arka- ge en topa ı ye ışere ır 

k f 'l k l"b na, annesinin Baron d'Erlan· •daş ilk günlerde derin bir a a vuruşı e ta ımını ga ı 
· t kt 28 · · d k' aer ile izdivacından dört sene teessür içinde yaşıyordu, onu vazıye e so u. ıncı a ı· o 

k d Y 1 k 1 · evci dünyaya gelmiş ve ancak teselliye çalışıyordum. Kadın a a top · aman ar a esı 
·· .. d d ı b' d bundan 10 sene eve) meşru iyileşmiyor, yataktan da çıka· onun e o aştığı ır an a 
M b · · k l · · çocuk olarak tescil ettirilmiş· mıyord~. ~izim arkadaş yavaş az ar yetıştı ve a ecının 

yavaş şıkayete döktü: acemiliğinden istifade ederek tir.Bu sebeple, ·babası öldüğü 
B k d d · d ı.. l k y zaman, Annanın amcası, ken· - a acak yok, masraf ör üncü e.,. o ara aman· 

L B l B disini mirastan mahrum bırak· ÇOK. en sefil oldum, çocuk lar kalesine go yaptı. u gol-
k d Y l k mağa kalkışmış, Anna bu mi· eza.. en sonra aman ar ta ımı 

Derneğe başladı. Bir müddet kaleci duran Hakkıyı soliçe, rasını annesinin büyük yardımları 
1. · k 1 l k l · · d ile kazanabilmiştir. sonra ağzını başka şekle so ıçı a eye ve ası a ecıyı e 

çevirdi: sağ orta müdafi mevkiine aldı. Aygırlar 

O
- Acıyorum, çok çekiyor. 36 ıncı dakikada soliç Hak· Voteriner (baytar) müdür.Ü 
lse de kurtulsa bari.. kı Üçok kalesi önünde bir B. Adil Y ergök, bugün vila· 
Nihayet kadın öldü, bizim fırsat yarattı ve güzel bir vu· yet dahilindeki aygır depola-

arkadaş günlerce ağladı. Bir ruşla topu ağlara taktı. Bu rmı teftişe çıkacaktır. işe 
gün bana geldi; omuzuma vıır· golden sonra her iki takım evvela Tire kazasının Mah· 
du, yüzüme manalı, manalı bütün enerjileri ile çalışmalı- mudlar göyündeki aygırlardan 
baktı: rına rağmen netice değişmedi. başlıyacak, sıra ile Ödemiş, 

- Evleniyorum -dedi- hem Oyun da Üçok takımının 4-3 Torbalı, Menemen, Dikili ve 
de nefis bir parça ile... galibixetile bitti. Oyundan Bergama kazalarındaki aygır· 

Ben, bu söze hiç şaşmadım. sonra bölge asbaşkanı B. Re· tarı görecek, bunların kışın 
Bu, mutlaka böyle olacaktı. şad, galib takımı tebrik etti nasıl bakılacakları hakkında 
Çünkü hayat, romana hiç te ve şildi merasimle takım kap· alakadarlara lazıma-elen tavıi· 
benzemiyor.. Çimdik tanına verdi. yelerde bulunacaktır, 
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sinde ltolya 

ingilizler 

--yazan: M. Ayhan J l a ll 
Tale~eye i:'") Q ,- ı ·sa Va f ar Miidürlüğünden; 
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.boka yatağından fırlamış, o sırada 
saraya gelen kumandanı çağırmıştı. -----· Vcnedık Dokası, daha ilk 

taraka ile beraber karyolasın· 
dan fırlamış, sırtında ipek 
gecelikleri ile, yarı çıplak ola
rak pencereye koşmuştu. Tam 
bu sırada da ikinci infilak ol· 
muş ve yükselen kırmızı sü
tunlar karşısında: 

- Müthiş.. Dediğini yapı

yor ... Bu adam beni mahve· 
decek! 

Diyerek gerilemişti. Bu in-
filak ne idi?. Bombayı oraya 
nereden atmıştı? 

Birkaç dakika geçer geçmez, 
şehir muhafızının geld•ğini ha· 
ber verdiler. Muhafız büyük 
bir telaş içinde idi. Doka 
bağırdı: 

- Ne oldu? 
Şehir muhafızı başını eğdi: 
- Malum haşmetpenah, ma· 

h'lm ... 
- Size tenbih etmiştim, iyi 

tertibat almakhğınızı söyle
miştim. 

- Aldım muhterem Doka. 
Kiliseye kimse y~klaşmanıı~tır. 
Bu, bir top güllesi gibi bir 
şey.. Ta uzaklardan atılmış 

olacak ... 
- Siz çıldırdınız mı?.. Li-

ma -:la tek harb gemisi yok
tur ki, kiliseye gülle atsın. 
Hem de bu kadar isabetle .. 

- Şu halde bir şeytan işi 
ile karşı karşıyayız. Böyle bir 
tecavüz olacağını bendeniz 
bilmiyordum. Bendenize, yal· 
nız kilisenin etrafını muhasara 
etmekliğimi ve yaklaşan olursa 
yakalamaklığımı emir buyur
muştunuz. Kimse yaklaşmadı
ğına göre, demek ki, kiliseye 
de bir şeytan musallat olmuş· 
tur .. 

Doka dişlerini gıcırdattı: 

- Bir şeytan ki ... 
Sonra başını salladı ve tek

rarladı: 
- Hem de öyle bir şey· 

tan ki, bütün Venedikle alay 
ediyor .. Git, halkı teskin et, 
bu tarafa kimse yaklaşmasın, 

yoksa karışmam. 
Şehir muhafızı Dokayı se

lamlıyarak çıkınca, Doka der· 
hal giyinmiye başladı. Homur
danı)or ve hiç durmadan so· 
luyordu .. 

- Bu herifi... Bu herifi ... 
Ah bu Kiyara maskarası yok 
mu, başımıza bunları hep o 
getirdi .. Maamafih ... 

Doka aynanın karşısına gi
dib yüzüne baktı: Kendi ken
dine: 

- E, muhterem Doka ·dedi
maamafihden sonra ne gelir?. 
Ne yapabilirsin sanki ... Yüzüm, 
korkumun aynası gibi sapsarı .. 
Bu ne adamdır, bu ne fela
ket kasırgası. Bu ne şeytan 

azması haindir?. 
Sevdiğim kadını elimden 

alır .. 
Ailemin gözbebeği bir kızı 

kaçınb gönlünü kendisine bağ· 
lar .• 

Denizlerde donanmamı pa· 
çavraya çevirir. 

Venediğe girer, saraydaki 
nikah muamelesini durdurur. 

Şehri tepetakla getirir .. Ve 
ben bir şey, amma hiç bir şey 
yapamam? .. Kiyaranın da ka· 
çınlmadtğı ne malum sanki? .. 
Gidib ıuna bir bakayım?. 

Doka kendisine bir çeki 
düzen verdikten sonra sert 
adımlarla koridoru geçti, sa· 
rayın öbür köşesinde, Mehli
kanın bahçeye bakan odasının 
kapısını çaldı. Mehlika, gele
nin kim olduğunu anlamıştı. 

Sert ve kumandaya benziyen 
bir sesle: 

- Giriniz! 
Diye mukabele etti .. Doka 

içeriye girince onu selamladı. 
Fakat Mehlika pencerenin di
binde, cephesini kiliseye doğru 
vermiş, sadece başını çevir· 
mişti. Dokanın selamına mu
kabele etmeği lüzumsuz bul· 
muş olacaktı. 

- Beni rahatsız ediyorsu
nuz Doka hazretleri!. 

Bu, hiç umulmıyan bir şa· 
mardı. Doka, müthiş surette 
ninirlenir gibi oldu. 

- Ya, demek -diye bağırdı· 
bir <le hakaret öyle mi? 

Mehlika omuzlarını silkti. 
- Hayır, fakat sözümü di

lediğin şekilde kabul edebi· 
lirsin .. 

Doka dişlerini gıcırdattı: 

- Bu kadarına tahammü· 
lüm yok .. 

Mehlika, kollarını kavuştur
du. Ana olmıya namzet ve 
muhteşem bir kadın gururu 
ile ona doğru yürüdü: 

- Şu halde beni serbest 
bırakınız. Bana hürriyetimi 
verınız .. 

- Demek ısrar ediyorsu· 
nuz?. 

Mehlikanın sesi daha kes· 
kinleşti: 

- Ona ne şüphe?... Ona 
ne şüphe? .. Kocamı istiyorum. 
Karnımda taşıdığım masumun 
babasını istiyorum. Sevdiğim 
erkeği istiyorum. 

- Bütün Venedik seni tel'in 
ediyor .. 

-Venedik, benim kalbimde 
yaşıyor. Beni tel'in edecek 
olan, yalnız sizsiniz. Ve sizin 
lanetiniz de beni hiç alakadar 
etmez .. 

- Yaaaal. 
- Evet, işte bu kadarl 
Doka, geriye dönmek istedi, 

yapamadı. Bir şeyler söylemek 
istedi, onu da yapamadı. Bu, 
çok feci dakika idi. Karşısın· 
daki, hakim, kahir ve perva· 
sızdı. Mehlikarıın bu kadar 
kuvvetli ve mukavemetli ola
bileceğini tahayyül etmemişti. 

- Gördünüz ya? 
Diye bağırdı .. 
- Evet, gördüm. Daha da 

göreceğiz. O, segin sarayını da 
yıkacaktır. 

Doka dayanamadı: 
- Sen de gebereceksin! 
- Ben mil... Hayır!... Ben 

ona varacağım gene... Fakat 
seni... 

Dolcanın bütün şüpheleri, 
bütün tecessüsü ayağa kalk
mıştı. Mehlika ne demek isti
yordu. Demek ki, bildiği şey· 
ler vardı. 

- Tekrar et bakayım, tek· 
rar eti 

Mehlika, hiç tereddüt etme• 
den tekrar bağırdı: 

- Ben kurtulacağım. Fakat 
sen, gebereceksin: 

Doka dayanamadı ve bir 
hamlede Mehlikanın bileğini 

yakaladı. Artık bütün şuurunu 
kaybetnıişti : 

-Nankör, sefil, hain, izah eti 
Diye bağırdı. Mehlika, sol 

eli ile karnını tuttu ve sağ 

elini kaldırdı. Şiddetli bir to· 
kat sesi duyuldu. Doka ne 
olduğunu bilemedi. Mehlika 
tokatla beraber ilave etti: 

- Alçak Venedik Dokası!. 
Meçhul korsanın karısı, senin 
gibi bir hükümdar müsvedde· 
sine boyun eğer mi sanmıştın? 

- SO/tlU VAR --lzmir Belediyesinden: 
1 - Cumhuriyet meyda

nında, ismet paşa bulvarı ağ· 
zile Tevfik Rüşdü Aras cad
desi arasında ve yeni yaptın· 
lan kanalizasyona bağlanmak 
üzere yetmiş metre uzunluğun
da yapılacak kanalizasyon 
2/ il /937 salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. İşin keşif bedeli 
iki bin beş yüz otuz liradır. 
Keşif, şartname ve projesi on 
üç kuruş mukabilinde başmü
hendislikten alınır. iştirak için 
yüz doksan liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gun ve saatte encümene ge· 
linir. 

2 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli muhammenli Bey
ler sokağında 50 sayılı iara
iın bir senelik kirası baş ka· 
tiplikteki şartname veçhile 
2/11/937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

3 - Mezarlıkbaşında Hay
reddin paşa sokağındaki beş 

sayılı hanın enkazı müteahhide 
aid olmak üzere yapılması işi 
2/ 11/937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli yüz 
altmış sekiz lira elli altı ku· 
ruştur. İştirak için on üç lira· 
lık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

4 - Birincikordonda 194/3 
sayılı Şehir gazino ve bahçe· 
sinin bir senelik kirası başka· 
tiplikieki şartname veçhile 
2/111937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira be· 
deli muhammnei iki bin lira· 
dır. iştirak için yüz elli liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
tle söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

5 - Bahribaba parkı med
hali kenarındakı benzin satış 
yerinin bir senelik kirası baş
katiplikteki şartname veçhile 
2/11/937 sah günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira be· 
deli muhammeni dört yüz elli 
liradır. iştirak için otuz dört 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene ielinir. 

15 19 23 26 3653 

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat· 
baasına müracaat edilmesi. 

Lira K. Cinsi miktarı Kıt'as ı Mevkii · Vakfı 
600 00 Zeytin mahsulü 1500 1 Emlak dere köyünde Hacı Hüseyin vakfından 
400 00 ,, ,, 850 1 Ali beyli köyünde ,, ,, ,, 
520 00 ,, ,, 950 3 Gökçe köyü civarında Kara Osman vakfından 

3 20 ,, ,, 40 2 Manisada yassı kayada Saraç Ali baba vakfından 
200 00 ,, ,, '100 1 ,, llıcak altında Bozkırlı vakfından 

Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri ve ağaç miktarları yazılı zeytinliklerdeki 937 
yılı zeytin mahsullerı 151101937 tarihinden itibaren (12) gün müddetle açık artırma suretile 
satılığa çıkarılmıştır. 27/10/937 tarihine müsadif çarşamba günü saat (3) de Manisa Vakıflar 
müdüriyetinde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. Bedellerinin rub'u p<'şİn ve mütebakisi tarihi 
ihaleden bilitibar üç ayda üç müsavi taksitle tediye edilecektir. Taliplerin ve fazla malumat 
almak istiyenlerin her gün Vakıflar müdüriyetine müracaatları ve ihale günü teminal akçeleri)e 
birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. 19 21 22 3694 -· ilan 
Bergama Vakıflar memurlu· 
ğundan: 

OOPSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. Mazbut 
Vakfı 759 İnhisar ida. 12 25 15 75 Kazası . Köyü Mrvkii Cinsi 

Bergama Bergama Bağlaryolu Zeytinlik Hacı Hüseyin ağa 385 Paterson şü. 15 50 16 50 
,, ,, Şeytan kırı ,, ,, ,, 276 M. J. Taran. 18 21 50 

" 
Çam köy Mardal ,, ,, ,, 

" Sağancı Tokatlı bahçe ,, ,, 
" 

" ,, Yayla bahçe ., ,, 
" ,, ,, İncirli ,, ,, 
" ,. ,, Arab ,, ,, 
" 

" 
Alacalar Çeltik dere ,, ,, 

" 
" 

Samanlık Samanlık ,, .Şadırvanlı 

" Kapu kaya Kapu kaya ,, ,, 

" Bergama Teke boğazında ,, Ağa zade 
,, ,, Sindel çayı ,, Hacı Hüseyin ağa 

Dikili Dikili Koca beylik 
" " 

" Çandarlı Ilıca dere ,, ,, 
Bargama Çamköy ve Narlıca arasında ,, .Şadırvan hademesi 

" Alacalar ve teg" etli arasında ,, 
" " 

,, Çamköy Aba pınarında ,, Abdullah ağa 
,, ,, Keybir ve mardal ,, Şadırvan hademesi 

Bergama vakıflar idaresine ait yukarda müfredatı yazılı zey· 
tinliklerin 937 senesi mahsulü açık arttırma çıkarılmıştır. İha
lesi 27110/937 çarşamba günü saat on beştedir. Taliplerin 
Bergama Vakıflar idaresine müracaatları. 19-23-27 3696 

236 Es. Alia. B. 16 50 18 75 
149 F. Solari 15 75 19 
95 A. Ce. Sipa. 15 50 18 
36 Sami Saraç 14 15 50 
37 C. o. Musa 15 50 16 
21 S. Beyazit 16 25 18 50 

8 A. Maydo 14 50 16 
a K. Akse) 15 50 17 

35 Beşikçi oğlu 15 50 15 50 
2045 

109244 
111189 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1899 Ş. Remzi 6 50 15 
378 S. Alazraki 5 13 
281 A. Muhtar 6 25 9 
150 S. Süleyma. 5 7 5 6 
162 S. Erkin 5 50 9 50 

---------
1
-.l-aA_D _________ 101 M. J. Taran. 6 75 9 50 

84 J. Tara. Mah. 5 50 13 

Bergama Vakıflar memurlu- 11 N. Börekçi 1 12,5 9 
49 A. H. Nazlı 14 14 

gv undan,• 23 Albayrak 9 50 9 
17 O. Eğli 7 7 

Mülhak 16 Cemil Gölü 9 50 13 
8 j. Kunyo 10 10 

2159 
91871 

Kazası Köyü Mevkii Cinsi Vakfı 
Bergama Bergama Bağlar yolu Zeytinlik Hacı Yakub ağa 

,, Zeytin dağı iskele civarı ,, Manisa vakfı 
,, ,, ,, Çeşme civarı ,, Küçük Mehmet ağa 94060 

Bergama vakıf!ar idaresine ait yukarda müfredatı yazılı zey· 
tinliklerin 937 senesi mahsulü açık arttırmaya çıkarılmıştır. K'l 

Zeytinyaöı satışları 

ihalesi 27/ 10/937 çarşamba günü saat onbeştedir. Taliplerin ~ ~lıc~ .. K. S. K. • 
33 50 33 
34 34 

.. Bergama vakıflar idaresine müracaatları. 19-23-27 3695 1 s' Ega_s 
5000 . rgın 

Istanbul Nafia müdürlügv ünden 15000 
. Zahire satışları 

..10/11/937 Perşeı:nbe günü saat 15 de lstanbulda Nafia mü- Ç. Cinsi K S K S 
durlüğ~nde 32074,06 lira keşif bedelli Kandilli rasathanesi 544 Buiday 5 2S 6 
mıknatıs ayar ve yazıcı daireleri inşaatı ile diğer muhtelif 6 Nohut 5 
yerlerdeki inşaat ve tamirat işleri kapalı zarf usulile eksiltme· 51 Bakla ~ 

ye konulumuştur · 609 B. Pamuk 36 75 40 
Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 

şartnamelari, proje keşif hulasasile buna mütefeerri diğer ev- Piyasa f iat leri 
rak 161 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. No. 7 14 25 14 7S 

Muvakkat teminat 2406 liradır. • ,, 8 15 00 15 25 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 20,000 liralık bu " 9 15 50 16 ~ 

işe benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu " 10 17 00 18 ~ 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfı ,, 11 19 00 20 ,O 
10-11-937 Çarşamba günü saa 14 e kadar İstanbul nafia mü· ,, 12 22 00 22 

dürlüğüne vermeleri. 19 23 28 2 689_0_ 1 Göz ffekioıJ 
inhisarlar lzmir başmüdürlü
ğünden: .. 

İdaremiz yanındaki ambarda mevcud 934 yılı mahsulünden 
356 kilo tütün açık artırma ile satılacaktır. İsteklilerin 29-10-
937 günü saat lO da başmüdürlüğümüzdeki komisyona gel· 
meleri. 19 21 3694 

Devlet Demiryollarından: 
Eğirdir istasyonu istimlak hududu dahilinde açık arazide 

bulunan 100 adet ceviz kütüğü 2-11-937 salı günü saat 15 te 
İzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında işletme komisyo
nunda açık artırma suretile. satılacaktır. isteklilerin 1238 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeye 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakitte komisyona müracaatları lazımdır. Muhammen bedel 
165 yüz altmış beş liradır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 19 21 3686 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan 50' 

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden e 

saat 10-12 öğleden sonr' 
15,30 - 17 Tele. 3434 

Devrim 
' Kitabe\fJ 

Sahibi: MITA1 
Bütün mektep kitapl 

en müsait şartlarla satıl' 
kardığını sayın öğretıne"1 

müşterilerine arzeder. 
Adres: ikinci Beyler 

ğında 58 numara. 



İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Miktarı 
Kilo 

224000 
56000 
12000 
12000 
15000 
9000 

24000 
66000 
66000 

36000 
44000 

216000 

Tutarı 
Ura K. 
29120 
11200 

2640 
960 

2250 
1980 
2880 
3300 
3300 

720 
1s ~ rı 

4320 
2650 

Tahmin 
edilen fi. 
Kuruş San. 

13 
20 
22 

8 
15 
22 
12 
5 
5 

2 
4 50 
2 
1 25 

Muvakkat 
teminatı Müddeti 
Lira Kr. 
2184 

840 
198 

72 
168 50 
184 50 
216 
247 50 
2-47 50 

54 
148 50 
324 
198 75 

Ay 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

11 
1 1 
12 
12 

Tarih 

9/11/937 
9/ 11/937 
8/11/ 937 
8/11 /937 
8 (11/937 

101111937 
10/11/937 
11/11/937 
11/11/937 

12/11/937 
12/11/937 
12/11/937 
12/11/937 

Gün Saat 

Salı 16 
Salı 17 
Pazartesi 16 30 

" 
16 30 

" 
16 30 

Çarşamba 16 30 

" 
16 30 

Perşembe 15 

" 15 

Cuma 16 30 

" 16 30 

" 16 30 

" 16 30 

Münakasanın 
şekli 

Kapalı 

" 
Açık 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" ,, 

Cinsi 

Un 
Sığır eti 
Pirinç 
Nohut 
Kurufasulyı 
Makama 
Bulgur 
Arpa 
Yulaf) hangisi uygun gö-

rülürse onun mukaveleıi 
Saman yapılauktır. 
Kuru ot 
Odun 

212000 
1 Kırkağaçta kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan iki kapalı on bir açık 

konmuştur. 
olarak şarnamelerinde 

Maden kömürü 
yazılığı gibi münakasaya 

2 ihale gün, tarih ve saatleri hizalarında yazıh olmakla Kırkağaçtaki piyade alay satın alma komisyon binasında 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamelerini her gün komisyonda bedelsiz olarak görülür yalnız kapalı zarf usul~lile olanlar 250 kuruş mukabilinde 
gönderiliyor. 

4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermeleri mecburidir. 
5 - Eksiltmeye iştrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve ~artnamelerindeki vesikalarile kapah 

zarf usulür.e tabi olanlar ihale saatinden bir saat evel kapalı zarflırile teminat makbuzlarına ve teklif mektuplarını 
mühürlü olarak, açık eksiltmesi yapılacakların teminat mektup veya makbuzlarını ihale zamanından evel komisyona 
vereceklerdir. 13 19 23 29 (3570) 

Izmir Lv. amirliği sat. alma ko. nundan: 
Tahmin edilen 

Cinsi Mikdarı mecmu tutarı Teminatı 

Lira K. 
1430 00 

937 00 

Münakasa 
şekli 

Kilo Lira K. 
Un 146572 19054 36 Kapalı zarf 

Kapalı zarf Un 1}6092 12492 oo 
ihale tarihi günü Saati 

22/ Birinciteş/937 Cuma 16,5 
22 " " " 17 

1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve mikdarı 
yazılı iki kalem un ihtiyacı iki kıta şartname a} rı ayrı 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde iz. 
mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçeleri hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
S ~ istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 5 9 14 19 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiah 260 kuruş olan 

ve yarısı kalın ve yarısı ince köseleden olmak üzere 
80 bin ila 172 bin yüz yetmiş ikibin sarı sabunlu kö· 

......... 

2 
sele kapalı zarfla alınacaktır. 
ihalesi 22 • Teşrinsani • 937 Pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. 

3 l1k t 'llinatı 21638 liradır. 
4 - Şartna.11" bedeli 22 lira 36 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

1 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teklif ve 
teminat mektuplarile birlikte ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 5 19 4 19 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
İzmir Mst. Mv. kıtaatının 49000 kilo kuru fasulye ih
tiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 27/l.Teş./937 Çarsamba günü saat 16,5 da iz· 
mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6370 liradir. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 477 lira 75 kuruştur. 
S - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

3 üntü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eveline kadar komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 9 14 19 24 

............._~----~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-
1 z mir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

1 - İzmir Tayyare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile münkasaya konmuştur. 

2 - lhaleıi 1 - 2.inciteşrin - 937 paıartesi günü saat 16,5 
da lzmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kahmin edilen mecmu tutarı 21780 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olbukJarına dair 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalaril e teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunma. 

'-... lan. 13 19 24 28 3621 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğidden : 
1 - Çerkez köyündo gösterilecek mahalde bir pavyon İn· 

faaıı kapalı zarfla ihalesi 2 • 2.inciteşrin • 937 salı 

günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel kon isyanda görülebilir. isteklilerin 2282 
liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale saatinden en az bir saat evve· 
line kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın satın alma komisyonuna vermeler. 

13 19 23 28 3616 

fzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. R~. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (50700) kilo kuru 

fasulya ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya kon-
muştur. 

2 - ihalesi 27/I.Teş./937 Çarşamba günü saat 17 de lzmir 
de kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (6337) lira 50 kuruştur. 
4 - Teminat muvaakkate akçesi (475) lira 32 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve) komisyona vermiş bulunacaklardır. 

9 14 19 24 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Hepsine biçilen ederi seksenbin dörtyüz lira olan iki 

yüz yirmiikibin madeni portatif çadır direği ile 245 
bin tane madeni portıMif çadır kazığı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 20 · Teşrinsani • 937 cumartesi günü saat 
11,30 da M.M.V. satın alma komisyonuuda yapıla
caktır. 

3 - ilk teminatı 5273 liradır. Şartnamesi 403 kuruşa 
M.M.V. satın alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden behemal 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 5 19 2 17 3455 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 18690 kilo dural ve 6310 kilo aleminyon malzemo

sile 100 kilo tirtilli aleminyon saç ve 20,000 adet 
aleminyon kapsol kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin ediJen bedeli 109,000 Lira ,olup ilk teminat 
parası 6,700 Liradır. 

3 - ihalesi 4 lkinciteşrin 937 Perşembe günü sa. 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 545 kuruş mukakilirAde M. M. V. ıatın 

alma komisyonundan alınabilir. 
Muharebe ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte temi· 
nat ve tekJif mektuplarını ıhale gününden en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonu· 
na vermeleri. 18 3 19 2 3250 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - lzmir Tayyare kıtaatının 1~905 kilo kesilmiş sığır eti 

ihtiyacı açık eksiltme suretıle münakasaya konmuştur. 
2 ihalesi 5/2.teş/937 cuma günü saat 15,5 da izmirde 

kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3823 lira 88 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 286 lira 70 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· 
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atinden evvel komisyona müracaatları. 19·-24··29-·3 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Yeşilköyde yaptırılacak ahşap hangarın pazarlıkla eksilt· 

mesi yapılacakbr. ihalesi 21 / 10/937 perşembe günü saat 14 
de Tophanede Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacakbr. Keşif bedeli 16494 Lira 25 Kuruştur. ilk teminatı 
1237 Lira 7 Kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görüle· 
bilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 19··20 3680 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. raisliğinden : 
1 - 23725 Kilo emayit kapalı zarfla eksiltmeye konul· 

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26500 Lira olup ilk teminat 
parası 1987 Lira 50 Kuruştur. 

3 - İhalesi 8 Birinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 
dedir. 

4 - Şartnamesini 133 Kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. Muhabere ile şartname 
gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 19 3 18 4 3679 

Uşak Belediyesinden 
Belediyemizin fen memurluğu açıktır. Aylık ücreti 165 lira· 

dır. Musaddak şehir planı 1 mikyasında ise de 1 mik· 
2000 500 

yasında büyütülerek tevziat paftaları yapılacaktır. Gerek .şehir 
planını tatbik gerek paftaları yapmak iktidarında olan ıstek-
lilerin 15 gün zarfında belediyemize yapacakları müracaatlara 
evrakı müsbitelerinin de eklemeleri laı.ımdır. 12·15·19 3590 

lzmir Sağır, Dilsiz ve Körler 
Müessesesinden: 

Mürebbiye ve tarzi muavini aranıyor 
1 - 45 Lira ücretli bir mürebbiyelik münhaldir. 

Muallim mektebi veya Lise mezunu olmak. 
2 - 30 Lira ücretli terzi muavinliği münhaldir. Terzilik 

işinde bulunmak, biçki ve dikiş mezunu olmak. 
Taliplerin llkteşrin sonuna kadar müessese müdürlü-
ğüne müracaatları. 19 20 3692 

Manisa Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Vılayet Nafıası için Bakırköy bez fabrikasının 701 
No.lu bezinden onbeş çadır satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Manisa Nafıa Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Muvakkat teminatı 78 Lira 75 Kuruştur. 
4 - ihale 4/11/937 Perşembe günü saat on birde Manisa 

Vilayeti Daimi Encümeni önünde yapılacaktır. 
19 23 27 31 3685 

Emlak ve Eytam bankasından 
Depozito 

Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 
C. 55 lzmirde Birinci ve ikinci kordon Saman iskele· 6.800.

sinde ve tapusuna nazaran tahtani iki ma· 
ğaza, fevkani iki oda 48,51/ 3 yeni No. 

"Halen altında beş mağaza, üstünde 
iki bölme." 

C. 56 lzmirde Birinci · ve ikinci kordon ve Saman 6.800.
iskdesi ve tapusuna nazaran iki bap depo· 
yu müştemil tahtani altı bap mağaza 46,44, 
49, 1/1,3,5,7 yeni No. lı. 

"Halen altında dokuz dükkan üstünde 
iki bölme." 

Yukarıda yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 3· 11 ·937 tarihine müsadif çar· 
şamba güntl saat 15 de Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacaktır. 

l - Bu emlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 
olunan zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ muameleıini 
yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde ala· 
caklan mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf 
eden 3-11-937 çarşamba günü şartnamede tarif edildiği veç· 
hile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafile saat 
onbire kadar buradaki şubemize ve azami saat onbeşe kadar 
Ankarada Genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha 
fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün Bankamıza ve Anka-
rada Genel direktörlüğümüze müracaatları. 19-24·18 3675 

lzmir memleket hastanesi 
baştababetinden: 

İzmir Memleket ve Eşrafpaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiya· 
cını karşılıyacak olan "220" ton ve "5335" lira kıymeti mu· 
hammeneli Kok kömürü 19/ 10/937 tarihinden 4/11/937 tari· 
hine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. isteklilerden şeraiti münakasayı görmek istiyenler 
hergün lzmir Memleket hastanesine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edecekler münaksanın icrasmden ~vel 
bedeli muhımmenin yüzde yedi buçuk nisbet.inde :4!0~. l~.ra· 
hk teminatı muvakkatesini muhasebei hususıye mudurluğune 
yatırmağa ve yahut ta muteber bir b~nka m~~tubunu ~i~ zarf 
derununa bir zarf derununa da teklıfnamesını ve bu ıkı zarf 
da bir z~rf ıçine konularak • ve .üstü m_~h.~rlenerek zarfın Üz~· 
rine ne iş için olduğu yazılmesı ıhale gunu olan 4· 11-937 tarı· 
hine raıtlıyan Perşembe gün~. saat 9 d~n" 12 ye kadar lzmir 
vilayet daimi encümenine muracaatları ılan olunur. 

19 23 26 30 3691 
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ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"FAUNA., vapuru 16/10 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li· 
ıııarılar:na yük alarak hare
ket edecektir. 

"DEUCALON .. vapuru 26 
10/937 de ROTTERDAM, AMS·ı 
TERDAM ve HAMBURG li
manlarına yük alarak, hareket 
edecektir. 

"HERMES., vapuru 27/10 
937 de BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE limanlarına 
yük alarak hareket ed• cektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"BARDALAND., motörü 
16-10·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GD· 
YNIA, DANMARKA, ISVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK lıma'n· DEUTSCHE LEVANTE 
!arına hareket edecektir. LINIE 

11VIKiNGLAND,, motörü 

1 

G. M. B. H. 
~-11-937 de ROTTERDAM, "CAVALLA., vapuru 20 
HAMBURG DANZIG GDY- ı Bırinciteşrinde ROTTERDAM, 
NIA, DANMARKA, 'ısvEÇ 1 HAMBURG ve BREMEN. li-

BALTIK 1• I h ı manlarına hareket edecektır. 
ve ıman arına a- ' AMERlCAN EXPORT LI· 
reket edecektir. NES 

SERViCE MARITIME The EXPORT STEAMSHIP 
ROUMAIN CORPORA TION 

"ALBA JULIA,, vapuru "EXCHANGE,, vapuru 17 
11-10·937 de Mı\LTA, CENO- Birinciteşrinde bekleniyor. 
VA MARSILYA ve ORAN NEVYORK için yük alacnktıı. 
limanlarına hareket edecektir. "CARLTON,, vapuru 26 

Yolcu ve yük kabul ederler. Bit incıteşrinde bekleniyor. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. NEVYORK için yük alacaktır. 

"LEWANT,, motörü 2-11 "EXMINSTER,, vapuru l 
937 de ANVERS, GDYNIA lkinciteşrinde bekleniyor. 
vı DANZIG limanlarına hare· NEVYORK için yük alacaktır. 
kıt edecektir. 1 " EXT A VIA ., vapuru 9 

Hanlardaki hareket tarihlerile Ikinciteşrinde bekleniyor. NEV 
navlunlardaki değişikliklerden YORK için yük alacaktır. 
acenta mesuliyet kabul etmez. "EXHIBITOR" vapuru 19 

Daha fazla tafsilat için ikin· lkinciteşrinrle bekleniyor. NEV-
ıi kordonda FRA TELLi SPER 1 YORK için yük alacaktır. 
CO vapur acentalığına mü· "E.A'.PRESS,, vapuru 26 
racaat edilmesi rica olunur. İkinciteşrindc bekleniyor. NEV-

i 
Telefon: 4111/4142/4221/2663

1 
YORK için yük alacaktır. 

• " OGONTZ ,, vapuru 28 
Satılık ev lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-
Güzelyalı tramvay cad- YOK için yük alacaktır. 

desi 1027 numaralı 6 odalı . THE E.APORT STEAM

ve bütün konforü havi de· j 

1 
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
!iplerin mezkur eve müra· ı 1 

caatları ilan olunur. 
....... m;a~..-ı•ı .. _ .. 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO" vapuru limanı

mızda olup 28 Eylale kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

,.PHILOMEL,, vapuru 29 
Eyluldcn 8 Birinciteşrine ka
tlar LONDRA, için yük ala· 
eaktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

Eylulden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS-
COW için yük alacaktır. 

BRJSTOL LEITH ve NE· W 
GASTLE HATTI 

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

"ARABIAN PRINCE,, va-
19uru 10 Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTE· 
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardııkide· 
A'işikliklerden accnta mes'u
tliye kabul etmez. 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

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

"EXCOHORDA,, vapuru 
5 Birinciteşrinde 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. 
KôSTENGE, SULINA GA
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanlan için 
yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 
"DUNA" vapuru 23 Bi

rincitcşrinde bekleniyor. BEL
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE., vapuru 31 

Birincitt:şrinde LİVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE, SULl
NA, GAl..ATZ ve iBRAIL li
manlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

LU 
ent 

M TALLUM 
larn balarını 

" alırsanız: 

Hem bol ışık almış 
olur, hem iktısat et· 
miş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurlu· 
lur, hem de sarfiya
tınızııı eksildiğini ilk 
faturada görürsünüz. 

Kapalı zarfla münakasaya konulan iş: 
Ankara tayyare meydanındaki hangarın demir kapılarının 

yeniden yaptırılması. 

Keşif bedeli: 22,800 liradır. 
Şartname, plan ve mukavele projeleri Ankara P. T. T. 

ummum müdürlüğü binasında havayollarrı acentesinden. 
lstanbulda: Karaköy postahanesindeki havayolları acentesin· 

den ve 
lzmirde : Nafia müdürlüğünden bedelsiı alınabilir. Ek

siltme 26/J0/937 Salı günü saat 14,30 da Ankara tayyare 
meydanında idare merkezinde yapılacaktır. Taliplerin teklif 
mektuplarını 1710 liralık muvakkat banka teminat mektubu ve 
müteahhitlik vesikası ve sair kanuni belgelerile birlikte eksilt· 
mc saatinden bir saat eveline kadar idareye vermeleri. 

13 ı 5 17 19 3577 - ' Sıhhat Ballkyağı 
Norveçyanın halis Morina 

balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
1 ... !J!kük Salepçi oğlu hanı karşısında ~aş~rak lzmir 1 

lzmir Gümrük Muhafaza ta
buru Satın Alma Komisyo-
nundan: 

1 - İzmir Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için 200 ton 
Levamarin maden kömürü ile 3856 kilo kuru fasulye ayrı ayrı 
şartnamelerle açık eksiltmeye konulmuştur. Kömürün umum 
tahmin tutarı 2760 lira, muvakkat teminatı 207 liradır. Fa-
sulyenin umum tahmin tntarı 472 lira 40 kııruş, muvakkat 
teminatı 36 liradır. Şartnameleri her gün komisyonda görü
lebilir. 

2 - Kömürün ihalesi 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 
de ve kuru fasulyenin ayni gün saat 15,30 dadır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
dcsind( ve şartnar~derinde yazılı vesikalarla, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde lzmir 
Alsancak, Birincikordon 364 numarada tabur· satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. 10 14 19 24 3574 

Eşrefpaşa hastanesi başta
bibliğinden: 

Eşref paşa hastanesi için alınacak olan 371.5 liralık 53 ka
lem alfıt ve edevatı tıbbiye 14-10-937 günlemecinden itibaren 
on beş giin müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin ek
.siltmeye çıkarılan alat ve edevatı tıbbiyenin sartnamesini gör-
mek üzere her giin Hastane baştababetine müracaatları ek
siltmeye iştirak edenlerin ihale gününden bir gün evel % 7.5 
nisbetindeki 287 lira 63 kuruş pey akçesini Hususi hesaplar 
direktörlüğüne yatırmaları veyahut bir banka mektubu ile ihale 
günü olan 1·11-937 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 
Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 14-19-23-27 3642 

"BAY ARD" motörü 25 Bi· etmez. 
'rinciteşrinde bekleniyor. Pi- Daha fazla tafsilat için Bi· 
RE, DIEPPE, ve NORVEÇ rinci kordonda W. F. HENRY 
limanlarına yük alacaktır. VAN DERZE & Co. N. V. 

ilanlardaki hareket tarihle- vapur accı.talığ·ına müracaat 
rilc navlunlardaki deyişiklik· edılmesi rica olunur. 
!erden acente mesuliyet kabul Telefon. : No. 2007/2008 

• 

AEVUE saatları terakkıyatı fenniyenln en 

son ıcadlarıle mucehhezdir. 

REVUE 
saatın ın bugünkü tekamul hali 

eo senelik tecrübe neticesidir. 

Modeller en son ve Larlf şeklldedlr: 

Satıt 1eri : BERNARO A . ZAHAROF, İzmir, Hükumet caddeel 80 

Doktor J ı 11111111111il1111ili11111 il ııi 
3 

A. Kemal Tonay -E -::: 
Baklerigolog ve bulaşıcı, salgın : hastalık/an $ 

Birinci Slnıf Mutahassısı ~ 
3 (Verem ve saire) :: 

htı!!ıııuhıuıc i&tas}onu kar~ısınıJaki Dibe&.. sokak baeıu<la 30 88) ıl ı =ı 
rv çe mııa)crn•hane!linJe ~abah Baat 8 ıleIJ ııl.~am ~nııl (ı ya 

kaılar hastalarını katml eılı•r 

11111111111 111 111 il 11111111111 111 111111111 il 11111111111111 ill 111 T. e.l e fon: 4 I 1 5 11111111 

-EGE TAKSi 
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBiL Otomobilleri 
cs .................. r-. .... .., ..... llllil._MlililllmEimllm 

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 18 

Buldan belediye reisliğinden 
Projesine göre yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedeli 

keşifli içme su yolunun boru ferşi ve sair inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konularak 29 EylUI 937 çarşamba günü 
ihale edilecektir. Müşteri çıkmadığından pazarlıkla yaptırıl· 
ması kararlaşmıştı. Taliplerin l Teşrinisani 937 pazartesi 
günü saat 15 şe kadar Buld.an belediyesine ve Denizli vila
yeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

6 10 14 19 3478 
______ _.... ____________________________________ __ 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

243 Burnava Mersinli Sulu hancı mevkiinde 2 taj 20 
numaralı tarla. 

244 Karşıyaka Soğukkuyu Medeniyet sokak No. 48 ev 33 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icımna 15gün müddetle ar· 

tırmaya konulmuştur. ihalesi 25 / 10/937 pazartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müraca-
atları. 1 O 19 3571 

Jzmir memleket hastanesi baş• 
tabibliğinden: 

lzmir memleket hastanesinde 1/4/937 tarihinden 30/6/937 
tarihine kadar vefat eden eşhasın eşyaları 7110/937 tarihinden 
27 /10/937 tarihine kadar 20 gün müddetle ve açık artırmağa 
çıkarılmıştır. Artırma günü 27 / 10/937 tarihine rastlıyan çar· 
şamba günü saat 9 dan 12 ye kadar memleket hastanesinde 
heyet huzurunda satılacaktır. 

isteklilerin mezkur gün ve saatte hastaneye müracaatları 
ilan olunur. 6 11 15 19 3520 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünaen: 

95 adet elektrik motörü 
Tahmin edilen bedeli 17000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı motör askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 8· 12-937 Çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zad usulile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1275 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 15 17 19 21 3576 

Kemalpaşa belediyesinden: 
Kemalpaşada yapılacak 200 metre uzunluk 50 santim ef'I 

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 gürıll 
saat 15 te belediyede encümen huztnunda yapılacaktır. Mo· 
vakkat teminat miktarı 125 lira 44 kuruştur. 

Talipler bedelsiz olarak keşifname ve şartnameyi Kemalps~ 
belediyesinden isteyebilirler. 13 16 19 22 361 


