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lzmir, bugünlerde Büyük Kurtarıcıya kavuşmak bahtiyarlığına nail oluyor 

Atatürk, manevralarda bulunmak 
Üzere şehrimizi teşrif edecekler 

~~~~~~------~-----~~~~~--
~tatürk, ismet lnönünün de manevralarda bulunmasından mem- · 
llıın kalacaklarını bildirdiler. lnönü, Büyük Şefin yüksek arzu
larile temin olunacak telakiyi teşne ile beklediğini iblağ etti 

dııa !at•rıbul, 30 (Hueuei) - Ay· ~1 tGlt •vaJieinde yapılacak olan bil· (ta ya 
41 lbınevralarda, BilyOk Aıker 

•tllrk d h 
e~ e ulunacaklardır. 

'tlıı ;1ük. Şef, manevralarda hü· 
"ıtı _ekiUerin bulunmalan arzu· 
te~~ •ıbar eyledikleri gibi, B11~· 
llt İıınet 1nönünilo de bu mıı· 
''•I d 'it •r a bulunmasıudao memnun 
etltlırını bildirmişlerdir. 

a.ıı, 1•ıııet İnöoil, Atatürküo ar· 
"i,, 11tı• verdiği cevabda, A)ılın 
"-d~da yapılacak manevralarda 
"'qı •ti . 
~ t n~n de bulunmHı, bayatınm 

bİ' tM
1 
etltlı bir hadiıeei olarak saya· 

lit• ·~~1 •rıetmiş ve bu yüksek da· 
t ~ b~tnıio edeceği telakkiyi, hü· 

tt ~ ır neıe ile beklemekte bu· 
;tuna iblağ eylemiotir. 

~ ''-nbul, 30 (Hueuei) - Bü· 
.,,._lleŞef At11tflrk. Garbi .lnadolu 
~"tılınnda bulunmak üzere 
,:~ doğruca f zmiri oerefltn• 

--' 'letdir. 

Atatürk, iki sene evel Segdikögde yapılan taggiıre 
manevralarını takib ederlerken 

İetanbul, 30 (Hoeosi) - Aydın 
,. 8Gy(lk Şe 
,ıt ~ f, manenalırdao eôn• ve havaliııiode yapılacak olan bü· 
l '• .... .:_raya avdet buyuracaklardır. yük manevralarda bulunacak Ve• 

killer, Ankaradan buraya gelecek· 

ler ve deniz yola ile İzmir• hare· 
ket edeceklerdir. bt ........ 

'1 ·-·-·-ç;~:J~;~~-·;.;;;;i····-·--·-·-·-·-·-·-·-H;~;~-·;;i;;i-·-·
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in neferleri amiral ge- Para~~rUra~::~f mi 
lstanbul, 30 ( Hususi ) -rn:sini batıracaklardı 1 Dün, adliye koridorlarında 

açlıktan bayılan pejmürde kı-
QPo J b yafetli bir adam a-örülmüş ve ,. qonanmaaı, ani ir atef açmış ve derhal kaldırılarak hastaneye 

Q"•hayı ıiddetle bombardıman etmiı tir götürülmek istenmiş ise de, 
bunun hasis bir faizci olduğu 
anlaşılmış ve üzerinde yapı· 
lan ufak bir araştırma neti· 

cesinde, tomar tomar paralar 
taşıdığı anlaşılmıştır. 

Hasis faizcinin iç ceplerin· 
de, tamam beş bin beş yüz 

lira bulunmuştur. 

Nyon muahedesine 
• • 

gırıyor 

Pııri!!, 30 (A.A.) - Teknisyen· 
ler vadeli kambiyolar piyasaaında· 
ki Luhrunı so~ukkanlılıkla takib 
etmektedirler. Salahiyettar mehafil 
vadeli bonoların teref füüoe pek 
fazla lıedbiıınuc bir mana atfedil· 
mrıinin doğru olamıyaca~ı müta· 
leaaıoda bulunmaktadır. Çünkü hu 
tercr fü spekülbyooa mani büyük 
kredi mQ~eeıelerin Bank De Franı( 
ile hilitilaf frank üzerinde yapılan 
ve ticari bakımdan muhik göste· 
rilemiyen muamelelere karıı koy· 
mak fizere ittihaz etmiı old~ 
tedbirlerin piyasa üzerinde iyi le• 
eirler haal edeceği tahmin olun· 
maktadır. Bugiln meriyet mevkiine 
girecek. olan bu tedbirlerin kam· 
biyoların kontrolnna teşebbüs ma· 
hiyetinde olmadığı ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 

Parie, 30 [Radyo] - İngiliz, 
}'rannz ve ltalyao ekaperleri, bugiln 
öğleden evel saat l l de Fransız 
Deniz Bakanı Kapenki riyHeıinde 
toplanuı•ılar ve Akdeniz kontrolu 
için aralannda telı:.arrlr ettiği te· 
kilde bir protokol imA etmit· 
ludir. 

Ekepeder, imaatadıkJ.n hu 
protokoJoo birer euretini, derhal 
hük4metJerine göndennioler ve 
taldik edilmeıini taleh eylemio· 
terdir. 

Parie, 30 (Radyo] - Parie de· 
niz konferannndı imzalanan proto
kolda, İtalyanın Niyon konferansı 
muahedesine ittiraki kabul et· 
- Sona 6 ıncı salıif ede 

B. Mussolini Romaya döndü 

B. Hitler Romaya 

Nyon 
ltalya 

muahedesine girmeği 
kabul etti 

r,--------------~~::::::::::====== 
ihracatçılar P°.!!!!arını 'llıyorlar 

Cumhuriyet Merkez 
Bankasına emir geldi ------31mayıs937 tarihine kadar bankaya 

gelen havaleler tediye olunuyor 
Almanyaya yapılan ihracatın bedelleri olup 31 mayıı 1937 ak· 

ıamına kadar Cumhuriyet Merkez Bankasına havaleleri gelen 
ve fakat fioanımanıo durdurulması haaebile ıimdiye kadar 
ödcnmiyen ve piyasanın matlubu ol:ıo paralano Cumhuriyet Merkes 
Bankasınca Jerhal ve faizsiz tediyeıine baılanmaeı, piyı1ada bOyilk 
bir memnuniyeti mucib olmu~tur. 

ihracat mevsiminin ba~langıcında hükumet tarafından alınan bo ted· 
birin biltnıum dıo piyaııalara :ıtıo imk&nlann kolaylaıtıracağı kauati 
biikimdir. 

Türkiye.Almanya kliriog mukavelesine göre yapılan ihracata aid 
bloke r.dilmi~ par11larıa ihracatçılara verilme i için Cumhuriyet Mer• 
kez BankHı İzmir 111bt•si müdürlüğüne, merkezden emir gelmiotir. 
Ayni zamanda havaleler de gelmektedir. 

Gel~n emir dairesinde .S 1 mayıe 937 tarihine kadar Türkiye 
Cumhurıyet Merkez Bankaııına gelen havalelerin ödenmeıine haı· 
lauwııtı.r.. Dün. ilk pa~ti~e gelen havale tediye olııumuıtıır. Bugfin 
11 parlanın tedıye emrrnıo gtl ıncei bekleniyor. İhracatçılara verile· 
cek paralar, mühim bir yektloa baliğ olmaktadır. Bu tarihten aoo• 
raki muamelelere aid paralar için Fayşbank ile Türkiye Cumhuri· 
yet Merkez Bankası arasında muhabere edilmesi ve paralann ban· 
kamıza gelmcai şarttır. 

31 mayıe 1937 tarihine kadar yapılan ihracatın, mevcud bloka· 
jın tamamına muadH olduğu eöy)eniyor. ~, __________________________________ ,,/ 

Habeşistanda 
yeni bir kıpırdama 

50,000 Habeş, ltalyanları ric'ate mecbur 
etti. ltalyanlardan 400 yaralı var 

Habeş askerleri 
Paris, 30 ( A.A.) - Paris Soir gazıgor: 
Tüfek ve mitralgözlerle müselltJlı olan w ellerinde 

bir kaç da tank bulu11an JO bin yerlinin /talganları 
Habeşistanı~ şimali garbisinde bazı aksamını talıligege 
mecbur etmış old~k/a,, ~öglenmektedir. 400 /t,;lgan 
gara/ısı ita/gaga gıtmek uzere Cibutiden geçmiştir. 

lstanbul, 30 (Hususi) - Habeşistanda elli bi H _ 
beşin isgan ettiği ve ltalganların bazı mıntalcala~ ta:. 
lige etmek mecburiyetinde kaldıkları lıaber tJeriligor. davet ediliyor 

Al P J Ar 6 . h Ad" Bay Tevfik Rüşdü Arasın beyanatı manya ropaganaa ıwazırı, ır a ıse - ----
Japon askerleri 

· b, 30 (Radyo) - Şimali hallelerini oiddetli ıurette bombar· 
~ed~~n ı karargibı, Paotioge dımanıa baılamıotır. 

çıkmadığından memnuniyet beyan ediyor Hariciye Vekilimiz 
'- lbıttir. Bu nakil kevfiyeti Bombardıman, çok şiddetli ve 
.. ,... J ' 

1 lı ' daha geoi~ mikyasta devamlı olduğundan, Şanglıay aha· 
ıı~ı. •rekata lıaolamak üzere liei, eoatlercc dehşet içinde kal· ,.... . 

1)11 
1ıaretıir. mı~tır. Tahribat, çok böyilktf!r. 

ıı :· Uç Çin tayyareei, japon· Sonu 6 ıncı stıhi/ede 
I> 

1'•rgahın1 bombardıman r-------
•otirı . .. 

)'ıplb g üıenne, gelerek el!· Askere davet 
• 11 ise de, japon topçu· 

ı..Ç~ı~ı ateı neticcııinde bun· 
Q•tı dQ 

hi • ~firöldüğilnden, diğer· 
. tıe. •t. J yapamadan dönmüş· 

l',~)'o 
Çıll ' 30 (Raılyo) - Rıuwa· 

lı"' tş)'•rdırn etmeAe ba~lad~gı 
ııı.~1 ;" Roı ordusu umum 
•ııı•til •reııl Bluserln Nankin 
' hllt e dairni bir temas ha· 
ltll'}~du~u söyleniyor. 
•t gô Çıne tank vesair mü· 

l - Heniiz muvazzaf bi7" 
metlerini yapmamıı 316 dahil 
:l32 dahil doğumlu denİL erleriıı 

9·1O·!.137 cuma rteıi ı;ününd!" şu· 
bede mevcud hıılnnmıtlc üznl! 

<'elp puılaları hngiln lıükfimelı> 

verilmiıtir. 
2 - Bakaya ve yoklama ka· 

~ağı olmıyan lıu l!ıoıf erlerden 
bedeli nakdi vermek is ıiyenlr.rin 

a.10.937 cuma günü akşamına 

kadar bedeli nakdileri kabul edi· Ş•ııglı ndernıek.tedir. 
• ı~ Çi· 30 (.ıfadyo) _ Dün Jecek ve bu müddet bittikten Bay Mussolini ve Bag Hiıler 

11 neferi, birer torpiJJe eonra bedelleri kaboJ edilmiye· B M l' V d 'k 
ı.:Uzerek, japon amiral cektir. Roma, 30 (Radyo) - İtalya . usso mi, ene ı sa-

\, ·r. 111•yı torpillemek iste• 3 - Sınıf ve doğumlan 22. Başbakanı B. Mussolini, bugün rayının balkonundan bir söy-

''er,,1,,d 9.937 günlü ilinımızda bildirdi· saat 18,30 da Roıııaya dön· lev vermiş ve Almanya seya-
eıa t en biri, her naeılea Aimiz bir buçuk, iki, iki buçuk müş vebüyük tezahüratla kar· hatinden hasıl eylediği inti-

' ,~,,ili patlattığından, bu aenelik hizmetli erlerden bedeli şılanmıştır. baah unutamıyacağını söyle· 
llılh~ 1111 kalmııtır. nakdi •ermek iıtiyenlerin celp k · it 1 Al d ti ,... lıe B. Mussoliniyi arşılıyanların mış, aya • manya os u-' ~ h· tine, japon donan· puılalanoda &öeterilen müddete d b h 

•• ~den projolı:.törlerioi kadar bedelleri alınacaktır. ellerinde büyük faşist bayrak· ğun an 8 setmiştir. 
GlGteakıben Çia mı· ...._ _________ ..) ları vardı. - Sonu 6 ıncı salai/ede -

bugün lstanbulda 
Avrupa siyasi atmosferindeki gerginlik, 

son kararlarla tadil edildi -----------Belgra d, 30 (Radyo) - Ce· 1 " - Yeniden Belgraddan 

nevreden dönmekte olan Tür- geçtiğim için çok memnunum. 

kiye Hariciye Vekili Dr. Bay Avrupa siyasi atmosferindeki 

Rüştü Aras, bu sabah Semp· gerginliği, son kararlarla bir 
lon ekspresile Belgrada gel-
miştir. dereceye kadar tadil ettiğimizi 

B. Rüştü A.as istasyonda söyliyebilirim. Buradan doğ-
Başvekil B. Milan Stoyadino· nıca Ankaraya gidiyorum." 

viç, Hariciye Vekaleti erkanı, fstanbul, 30 (Hususi) - Ha-
Türkiye sefiri ve sefarethane riciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
erkanı tarafından karşılanmış- Aras, yarın (bugün) Cenevre-
tır. Dr. Arasla B. Milan Sto· 

yadinoviç, istasyonun kral ha-
nedanına mahsus olan intizar 

şalonunda bir milddet görüş
müşlerdir. 

Saat sekize on kala Sofya 
yolile Ankaraya hareket eden 

B. Rüştü Aras, kompartımanda 
Yugoslavya gazetecilerini ka· 

bul etmiş ve şu beyanatta 

bulunmuıtur: 

den beklel'liyor. 

Türk-Rumen 
Milli takımları .• 

İstanbul, 30 (Hususi) 

Türk· Rumen Milli futbol ta

kımlan, Cumhuriyet bayra

mında Ankarada karıılaıacak
lardır. 



l Q W 'Uaste• e 

Bizim cemiyette kadın 
Bir dostumla mütekamil ve hakikoten cemiyet mahhik11 olan kudın 

mevzuu üzerinde konuşuyorduk. Bana dedi ki: 

"- Jspanyol kıdıwnı, dikkııiniı:e arı:cdiyorum. Bu kadın, bugün 
ntao için elinde ıilib olduğu halde cepheye gitmiştir ve erkek k .. deşi 
aibi biç durmadan, ölerek öldürerek çarpı~makıadır.,, 

Bw cGmlc lı:arıııında, ı~ıAı kendi dibine vurmıyan mumu batırlaı.hm: 
Bizim de analarıını:ı, ninelerimiz, yetmiı yedi kat ötedeki hem 

c,ioılerimi:ı ·hem de herkesten önce 'c herkesi hayrete ılüfilrecek ıc· 

kilde· 9arp11mıtlırdır, Uzağa gitm9ğ• ue hacet! Dünyada dfi~mnna ilk 
defa bomba eallayıp makinelitüfok dotrultın kadıu ıla ·Alıttürk kızı 

Sabiha Gökçen· bu milletin kızıdır. 

ilan etmek iıterim ki; İıpanyadı her iki cephede vuru~nn kadın· 
lar nrH, onlann bir vatan cndiıeıi ile hareket ettikleri de söylenemiz. 
Onlar e.iyasi, iktııadi ve içtimai bir külttırlln temposunu tutmaktadırlar. 

Biz ise, Türk: kadınını hiçbir tesire kapılmaksızın ve hiç bir harici 
kidcnin kulu olmakeı:ıın çahoırkcn görmek emeliudeyiz: 

Kadın dok.ter, kadın muıllim, kadın ınüıtchsil, kadın a<lliycci, ka· 
dın memur gibi .. 

Onların bütün endioe 'e ıevgileri, ancak rejimimiz ve kendi aki· 
demizle kendi hayatımızın icabı olmalıdır. 

Türk kadın ve kıdannıo, mübarek vatın topraklarında yııpacakları 
iı lıpanyada cephede vuruşan kadınınkinden çok mühimdir. 

Bu yurd, her aalıada çalıııcak kuvvetli kollar, bilgili, dolgun, yeni 
kafalır istiyor. Hedefe vaımak için nn!ıl ki birçok İ§lcrde devletçilik 
görüyorsak, çah~ma ııaflıırına ·erkekli kadınlı· milletçe girmekliğimiz 
lizımdır. 

Farkında olmadığımız halde bizi saran bir hakikat vardır: 
Tilrkiyede hiç bir enerji, hiç bir kol, hiç bir kofa, hiç bir vı1cud, 

hiç bir kıymet bo~a akmamak gerektir. ABJrlarıo betaet ve ilıwalleriui, 

ancak böyle bir çalışma ile doldurup telafi edebiliriz. 

ikiz... Oöllerl 
Şımdiye kadar yalnız iki7. 

çocuk biliyorduk, değil m\? 
.Halbuki Hollanda da ikiz göl· 
ler vardır. Daha doğrusu, bun· 
lar Rodika ve Dodika hemşi· 
reler gibi bitişik iki göldür. 

Maamafih, bizim Çatalkaya 
tepe bu cümleden ikişer veya 
bitişik tepe değil midir? 

Kadınlar hakkında 
Holivutta yıldızların g-iyim 

işlerile meşgul bir zat vardır: 
Milo Andersen. 

Bu zat son zamanlarda bir 
usul kurmuş ve bu usulle ka
dınların ahlaki temayüllerini 
tesbit mümkün oluyormuş. 

Bay Andersona göre, uzun 
küpelerden hoşlanan kadınlar 
haris ve erkekçi, acayip şekilli 
şapkalara düşkün olan kadın· 
hır aşkta sebatsız ve aşkı bir 
e~ nce addeden, çok yüksek 
ökçeli kundura giyen kadınlar 
da sedaperest kadın olurmuş! 

Duellonun en alası! 
Siz ne sanıyorsunuz?. Çü· 

rük domates, parti kavgası 
bol olan memleketlerde sade 
muhaliflere atılan birşey mi· 
dir?. İki Romanyalı çürük do
matesle düello yapmışlar ve 
faşizmin hüküm sürdüğü yer· 
}erde çiirük domates piyasasını 
mahvolmaktan kurtarmışlardır! 

Dün de, bu sütunlarda garip 
bir dür.llo usulü yazmıştık, bu 
da orıa yakın birşeyl 

Taksitle fiil 
Taksit usulünün artık tat· 

bik edilmediği şey kalmadı! 
Hindistanda taksitle fil satıl· 
mağa başlanmıştır. 

Fil deyip 2'eçmiyeliml Bizde 
otomobil ve otobüs neyse, 
Hindistanda da fil o demektir. 

Bizde bir zengin lüks bir 
oto ister; Hindistanda da iyi 
bir fil, fakat filleri herkes ko· 
}ayca tedarik edemez, paha
lıdır. Bu ıebeple taksitle oto· 
mobil gibi taksitle fil satışı 
mecburiyeti hissedilmiştir. 
Nebatat yüzünden ölUml 

Dün, bu sütunlarda vahşi 
hayvanların bir senede öldür-

Saime Sadi 

düğü insanlardan bahsetmiştik. 
Bugün zehirli nebatlar yüzün· 
den vukua gelen ölümlerden 
bahsedeceğiz: 

Amerikada zehirli otlar re· 
simli ve gayet güzel olarak 
halka gösterilmiştir. 
Mevsimine göre umumi yer
lerde duvarlara levhalar asıl· 

makta ve zehirli otlara nazarı 
dikkat celbedilmektedir. Buna 
rağmen Birleşik Amerikada 
171 kişi otlarla zehirlenerek 
ölmüştür. Avrupada 415, As
yada ·yalnız Hindistan, Hin-
diçini ve japonyada· 5114, 
Afrikada binlerce insan otlarla 
~ehirlenerek ölmüştür. 

Karşıyakada 
S. mücadelesi ....... __ 
Dr. B. Şevket 
Manisadan geldi 

Karşıyakanın, Turan ve 
Bayraklı civarı da dahil ol
mak üzere Manisa sıtma mü
cadele mıntakası dahiline 
alındığını evelce yazmıştık. 

Karşıyakadan Bayraklıya doğ· 
ru uzanan sahada sıtma mü
cadelesine başlamak için Ma-
nisa sıtma mücadele reisi Dr. 
B. Şevket, Manisadan şehri· 
mize gelmiş ve Soğukkuyuda 
sıtma mücadele şube tabibliği 
için bir bina kiralamıştır. 

Telef on şirketi 
Satan alma mukavelesi 

Vekiller Heyetinde 
İzmir telefon şirketinin satın 

alma mukavelesi, tasdik edil-
mek üzere Vekiller Heyetine 
verilmiştir. 

Bu mukavelenamenin He· 
yeti Vekilece tasdikini mütea· 
kıb telefon şirketi hükumete 
devredilecek, yeni bir kadro 
ile idare olunacaktır. 

Muallimler lstan
buldan döndü 

ikinci Tarih Kurultayına iş· 
tirak eden lzmir Lise ve Orta· 
mektepleri Tarih muallımleri 
şehrimize dönmüşlerdir. 

ANADOLU . 

Partide talebe 
imtihanı 
---••ı.---

Kayıt muamelesi 
devamdadır .. 

Parti tarafından Türk Maa
rif Cemiyeti Talebe yurduna 
meccani olarak alınacak ltale· 
benin müsabaka imtihanı, 
7-10·937 perşembe günü saat 
16,30 da Beyler sokağındaki 

Dumlupınar mektebinde ya
pılacaktır. 

İmtihana girecek talebenin 
fakir olduğuna ve sınıfını geç· 
tiğine dair bulunduğu ınek· 
tebin vesikası ile diploma· 
sını imtihan günü beraberinde 
getirmesi lazımdır. 

Mekteplerden alınacak ve· 
sikalar, mutlaka fotoğraflı 
olacaktır. 

Şimdiye kadar lzmir Parti 
teşkilatına müracaat ederek 
kayıtlarını yaptıranlarla bun· 
dan sonra müracaat edecek
lerin mektep idaresinden ala
cakları bu vesikayı beraber· 
lerindc getirmeleri şarttır. 

Bunu getirmiyenler imtihana 
kabul edilmiyeceklerdir. 

imtihana girmek için yapı· 
lan müracaatlerin kabul müd
deti 6-10-937 çarşamba günü 
akşamı bitecektir. 

Müsabaka imtihanları, son 
bitirdikleri sınıfların, Türkçe, 
Edebiyat, Riyaziye ve Tarih 
gruplarından olacaktır. 

Riyaziye grubu imtihanı 
7 /10/ 937 perşembe; Türkçe, 

edebiyat grubu imtihanı 8/10/937 
cuma gunu, tarih, coğrafya 

grubu imtihanı 9 1101 937 cu
martesi günü yapılacaktır. 

Kayıt muamelesi Beyler so
kağındaki Parti binasında ya
pılmaktadır. 

-------

Konak-Basmane tram
vayları meselesi -·-· Halk, Tepecik otobüslerinden 
çok zahmet çekiyor .. 

Konaktan Basmaneye ve oradan da Kemere işletilecek elek· 
trikli tramvay meselesi, aradan bu kadar zaman geçmesine 
rağmen halledilmemiştir. Halk, Konak-Tepecik arasında işliyen 
berbat ve eski otobüslerden çok rahatsız olmaktadır. Bu va· 
ziyetin ilanihaye bu şekilde devam etmesi ve halkın, rahat, 
konforlu nakil vasıtalarile taşınmaması ne vakte kadar devam 
edecektir? 

Bundan evel Konak • Basmane arasında elektrikli tramvay 
işletilmesi için hazırlanan planlar, Nafıa Vekaletinde bulun· 
maktadır. Bu projenin kabulüne dair hiçbir iş'arda bulunul
madığı için alakadar makamla;, halkın vaziyetini Nafıa Vekile· 

tine bildirmiş ve projenin bir an evel tetkikini rica etmişlerdir. 

Müthiş bir boğuşma 

Urlada vahşi bir kurt 
B. Osmana saldırdı 

-~~---------~~~ 
Korkunç mücadele uzun sürdü, 
bir balta darbesi meseleyi hallettı 

Evelki gece Urla civarında 
deniz kenarında vahşi bir 
kurt ile bir insan arasında 

müdhiş bir mücadele olmuştur. 
Bahçe işleten Urlalı B. Os
manın oturduğu bahçe kule· 
sinde karısı ve çocukları da 
bulunmaktadırlar. Evelki gece 
bahçenin deniz tarafında do· 
laşan köpekler, şiddetle havla· 
mağa başlamışlar ve iki tarafa 
koşuş muşlardır. Bunu goren 
B. Osman, bahçeye hırsız 
girdiğini zannederek hırsızı 

yakalamak uzere o tarafa 
koşmuştur. 

lükle kurdun keskin dişlerin· 
den kurtarabilmiş ve sol elile 
boğazını sıkmakta devam ede· 
rek sağ ayağile de üzerine 
basmıştır. O sırada kızı ken· 
disine bir balta getirmiş ve 
baltayı alan B. Osman, kur· 
dun başını parçalamıştır. B. 
Osman sağ elinden ağtr yara· 
lıdır. Dün Urladan lzmir mem
leket hastanesine getirilmiş, 
tedavi altına alınmıştır. 

Kurdun kuduz olduğundan 
da şüphe edilmektedir. Onun 
için yaralıya kuduz tedavisi 
tetbik olunacaktır. 

Fakat ortada hırsız >oktu. 
B. Osman, köpeklerin sardığı Belediye 
vahşi bir kurtla karşı karşıya Q b l . . . B 

Uçak istasyonu gelmiş ve geri çekilmek iste- to üs erı ıçın aş-
b • miştir. Fakat vahşi hayvan vekalete ya~ıldı 
ınası köpeklerin hücumunu hiçe sa· Belediye tarafından Birinci· 

8113 liraya inşa yarak B. Osmanın üzerine kordonda işletilmek üzere Av. 
edilecek atılmıştır. Vahşi kurt ile Bay rupaya sipariş edilen otobüs-

Osman arasında müdhiş bir lerden altısının geldiğini, di-
Cumaovasında inşa edil· mücadele başlamıştır. Osman, ğerlerinin de yolda olduğunu 

mekte olan modern sivil hava "' " h ] k ve bu otobu-slerı'n gu-mru-k sag yumrugunu azır ıyara 

istasyonu sahasının tesviyesi ağzını açan ve üzerine atılan resminin tenzilatlı tarifeden 
bitmiştir. Hangar inşaatına kurdun bir hamlede boğazına istifade ettirilmesi için Anka· 
süratle devam edilmekt~dir. kadar sokmuş, fakat kurnaz raya müracaat edildiğini yaz-
y olcu tayyareleri hangarının hayvan, elini yakalı yarak ısır- mıştık. 
inşası da yakında sona ere- mağa ve dişlerile parçalamak Belediye, Başvekalete gön· 
cektir. Devlet hava yolları için hareketler yapmağa baş· derdiği yeni bir iıtirhamna· 
umum müdürlüğü, burada bir- lamış, bunun üzerine B. Osman mede, bugünlerde diğer oto-
de istasyon binası inşa etti- serbest duran sol eli ile büslerin geleceğini ve derhal 
recektir. istasyon binası, kurdun boiazını sıkmış, ayni faaliyete geçirilmek istendiği· 
keşfe göre 8113 liraya çıka- zamanda kuledeki çocuklarına ni bildirmiş ve tenzilatlı güm· 
caktır. Bunun için bir müna- seslenmiş: rük tarifesinden istifade edil-
kasa açılmıştır. Binanın inşa· - Bana bir balta getirin, mesi hakkındaki kararnamenin 
atı 15 birinciteşrinde müte- kurt var! Diye bağırmıştır. bir an evel çıkarılmasının temin 
ahhide ihale olunacaktır. B. Osman, sağ elini güç- olunmasını rica etmiştir. , ______________________ ..... ________ _. __ .. 

B~r iftira yüz.ünden üç gencin çektiği azabı ... 
Bır yalanın doğurduğu acıklı neticeleri ... 
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Seyyahlar İzmit 
den memnunen 

ayrıldılar ----· ... ··--Eskülô:pyon ve Efe~-
de eski eserleri 

gördüler 
Alman bandıralı Milvok 

Transatlantiği ile lzmire ge· 
len 580 ıeyyahtan mühim bir 
kısmının Bergama ve Efeı 
harabelerine gittiklerini yaz· 
mıştık. Seyyahlardan mühinı 
bir kısmı da lzmirde gezmiş· 
)erdir. Kültürparkı, şehrin 
imar sahası, müzeleri, Agora· 
yı, Kadifekalesini ziyaret eden 
seyyahlara, dil bilen ıençle· 
rimiz terfik edilmiş ve ıeı· 
dirilmişlerdir. Berg-amada Et· 
külapyonu ve Efez harabele
rini ıezen aeyyahlar, gördük· 
leri eıki medeniyet izlerinden 
çok memnun kalmışlardır. Bun· 

ların içinde 350 kadarı doktor, 
profesör ve ilim adamı idiler· 
lzmirden çok memnun ayrıl· 
mışJardır. Haber aldığımız• 

göre, İstanbulda bu seyyah· 
ları iezdirmek için iyi terti· 
bat alınmadığından garazkit 
bazı gayri Türk tercümanlar, 
İstanbulda Türklerin çok .S 
olduiunu, ekseriyeti Yahudi, 
Rum ve Frmeni teşkil ettitinİ 
söylemişlermiş. 

Hataya giden 
Konya vaparu 
dün limanımız
dan hareket etti •. 

Hataya ilk seferini yapaı1 
Denizyolları işletme müdürlii• 
ğünün Konya vapuru, diiO 
saat onda limanımızdan h•te: 
ket etmiştir. Vapur Pazartell 
günü İskenderun limanınd• 
bulunacaktır. Hataya ilk sefe' 
rini yapan ilk Türk vapurun.
Hataylı kardeşlerimiz tarafall' 
dan heyecanla beklendiği ti' 
biidir. 

Adliyede tayini-'. 
Uzun zamandanberi ı,;, 

Aıliyeccza hikimliti vazifeitl 
muvaffakıyetle ifa eden '!1 
Halim Siderin muvaffaka~ 
takdir edilmiş, 70 lira ...,..-
80 liraya çıkarılmıştır. f'tJ 

lzmir ceza hakimliğin~~ 
Halil Fidar, İstanbul JUi') 
azalığına Aydın müddeiu~.M 
muavini Bay Kamil, A7';~ 
müddeiumumi muavinli~ 
Erzurum müddeiumumi ~IJI j( 
ni Bay Hadi tayin edı1'1 
lerdir. 

Bir beraet karat' 
Hlkim B. Klz1111 

beraet etti 
Şimdi Bozdokan b~ 

olan Urla eski müddeill 
miıi B. Kazım aleyhine, ~ 
bakimi B. Ihsan Ziyanın 
hadisesipde alakadar ol..-_ti 
maznun bazı kimseler t.,.,, .... 
dan ihbarlarda bulunu . 
memuriyet vazifesini suii Y 
ettiii iddia olunmuştu. 
lan tahkikat neticesindl 
Kizımın suçu ıabit ohll 
sa de, adliyecilerimizin 
kalmalarına büyük ehelll. 
atfeden Adliye Vekilet't 
meseleyi lzmir ağırceı• 
kemesine vermeyi 1111J 

bulmuştu. Ağırcezada 
zamandanberi devam e 
olan muhakeme, düP 
ermiş ve karar tefhiın 

muştur. B. Kazım, suçu 
olmadıj'ından beraet 
almııtır. 



ANADOLU~ SaJfa s 

1 - · ispanyada.ki kanlı boğuşma 

&-ı.< ~ Cumhuriyetçi lspanya-
·ı· t• -d - . h"-d. 1- Köy, kasa;;;,-;;_ nın silahlanması 
1 IS ın e yenı a ıse ere cukları ve <hta ltalya il~ Almanyanın mütecaviz olduk. • • J k l ları, /ngıltere ve Fransaca kabul edilmiyor 

ıntl a O me tep er Cenevre, 30 (Radyo) - logil- r---- ·-z r un uyo r tere bilkQweıi, Fra~sa il.e birlikte At t.. k ' 
Evelki gün, bana derdini olmak illere cumhurıyetçı 1epanya· a ur 

,,,QVerayi Şeria hududfa;ında esrarengiz bir hare• ;::::adi!~!~:~.mektepli bir :: :;ı:::~.~~;•••m•~••• mü••· Mazarikin öfUmü nünase-
l · Bu yavru, lzmir Ortamek- tin de•let delegelerı, hu tak· betile taziyet telgrafı 
ıtet müşahede edilmiştir. lngilizler tedbir aldılar teplerinden birinin ilk ıınıhn· dirde ademi mildabale komiteeioin çektiler 
~ _h d d B d Ar kb k ifliı etmiı olacağını ileri ıürmekte Ankara, 30 (A.A.) _ Eskı" 

ti ~ irc, 30 (Radyo}- Filis- a ır. ayın arın 1 aşı Ö· ve ayni umanda, İtalya ile Alman· 
~ ah~ali _çok nazik bir saf- Mareşalımız Yugoslavyadan dönüyor yünde oturur. Terbiyeli, atır yaıun müteeariz addedilmeleri bak- Çekoslovakya Reisicumhuru 

)'a gırmıştir. G başlı, kelimeleri tarta tarta kında İıpanya Haridye Nazırı B. Mazarikin ölümü dolayısile 
..... MaverayiŞt•riahudutlarında, enel Kurmay Başkanı- konuşan bir çocuk. Kıyafeti de Aldey•l•ermoekteDdeı •.• rlaeyro.nun talebini red· Reisicumhurumuz Atatürk ile 
L"d•rengiz bir hareket müşa· A • d çok fakirane.. Çekoslovakya reisicumhuru 
~ e cd'l . t' mız tına an geçecek Kenarları kırmızı gözlerinin Salamanka, 

30 
(Radyo) - Ya· arasında aşağıdaki telgraflar 

A, ı mış ır. nn Gent'ral Frankonun hükümet · J 
hl.l'\Jakadarların verdı"ğ"ı malu". içi yaşla dolu idi. Ben onu, teatı o un muştur: ..... rem eeçildiği güoftn yıldönümüdür. 
p,.~ göre, Filistinde Arablara y h .. k,. f • M / _ı • beş ay evel bir akşam karan· Bu münaeebetle, ihtililci İepanya· Ekselans Dr. Benes 
~klQen bir hareket vuku bula- un an u ume ı aref a ımızı aavet ettı ı lığmda trende görmüştüm. nın her tarafında ıentikler ola· Çekoslovakya Reisicum· 

h. olursa, Suriye ve Mave· Adatepe, Pireye varmak üzere Karşımda ellerini kavuşturdu caktır. buru. Prag 
"•"' Ş v b x. k 1 ·· 1 d" Santander, 30 (Radyo) - Ce· R 
11
.t' eria hudutlarından gire· İstanbul, 30 (Husus"'ı)- Yu- e aşını eaere şun arı soy e ı: eisicumhur Mazarikin ası'l '"Çıt k B neral Davilamo kumandasındaki kuv-
oı_ uvvctler. Arablara zahir -..: goslavya ordusunun büyük .. _ enim babam çok fa· vetler Riyadesyatanın cenub eahille· şahsında Çekoslovakyanın 

1ca~t.ır. manevralarında bulunmak üze· kirdir. Buna rağmen beni okut· riııde ilerlemioler ve iki koldan u?1"adığı elim matemi büyük 
._. llgılızler, askeri tertibat al- re Yugoslavya hükumeti tara· mak istedi. Bende de okuma harb etmek ıuretile Oviyedo yolu· bır teessürle haber aldım. 

1)'a h l b" k' arzusu, bilemezsiniz ne '-adar t l 1 rd r s· . 1 n..
1 

ve mu teme ır va ayı fından davet edilmiş olan Ge- ~ 00 
• muı a 1 

• ızın ve mem eketinizin acı· 
vq em k · · h l b büyüktür! Türkçe dersinden ihtilalciler, şark cebbeeinde ~"'ı 

1
e ıçın azır anmıya aş· nel Kurmay Başkanı Mareşa- l"' .k l kald yeniden bazı k.ö-.. lerle muhtelif tab· sına samimiyetle iştirak eder 

... ş ard 1 F Ç k k y evve a ı ma e ım, sonra ' · t ~ ır. ımız avzi a ma , unan yalar zaptetmiılerdir. ve ıç en sempati ve taziyet· 
ı,. on gelen haberlere göre, hükumeti tarafından da davet sınıfı geçemedim." - lerimi arzeylerim. 
l\Ud"' Ç ğ ibob~s sokaklarında zırhlı oto· edilmiştir. Bu sebeble Dob- ocu a: neticeler anlaşılır. Binaenc.leyh K. Atatürk 

ıller gezmektedir. rovnikden Adatepe torpido- - Niçin çalışmadın yavrum? bunlardan ayni randımanı Ekselans Reisicumhur Ata· 
~ Arab dünyası, Filistinde sile dönen Mareşalımız, vaki Diye sordum. Cevab verdi: beklemek, ne tedris ve ter- türk. 
"IUtla'- b - Çalıc.tım, hem de çok b" ı"mk"' d 
•• _

1 
•• ~ ir Arab hakimiyetinin daveti kabul ederek Pireden y ıye, ne an, ne e man· 

-q sı · b h çalıştım. Fakat köylü çocuğu t k noktasında · k" b" nı ıstemekte ve u u- Atinaya gidecek ve Yunan , n ım ansız ır 
•uıta d değil miyim ya, dilim biraz eyd"r ısrar eylemekte ir. Erkamharbiyei umumiye reisi ş ı · 

1( d 1 tutuk. Hatta bunu muallim Senra: 
il. l u. üs, 30 (Radyo) - ngi· General Papagos ve diğer 
t e yüzüme karşı söyledi: Köylü çoc k h k"k t 

L rın tevkif ettikleri Arab- Yunan askeri ricalile konuşa- u ' a 1 a en 
..,ın b - Ne yapayım oğlum-dedi· az konuşan f"k" h ~ ir kısmı mahkum ol- caktır. • 1 ır ve ayat 
"IU§tur. .. iyi konuşamıyor, tutuluyorsun? faaliyeti az bir muhitten geli· 

A. Mareşalımız, gerek Pirede - Şimdı" ne olac"'k? B" h" 
l"\f b .. yor. ır şe ır çocuğunun cev-

..: a Komitesi, içtimai va- ve gerekse Atinada büyük _ Mektebı"mı· kaybettim. 1 .. ,>'et) · k f va iyet ve parlaklığı ve hatta 
ı_- erı yüksek olub mev u • merasimle karşılanacaktır. Babam artık beni mektebe k 
.., ar d 1 1 h endi ayıbını örtmesini bilen 

• "1 asın a bu unan arın e· Mareşalımızı hamil olan yollamıyor. k"' 1 tıı tabi ze a oyun arını ve kıvraklığını 
............_- '«nıiyesi-ni istf'.rniştir. Adatepe torpidosu, yarın Şayed, o babayı tamsay· - D -----=--. gosteremez. ili de işte böyle 

Hindistanda (bugün) Pireye muvasalat ede· dım kendisine mektub yazar: tutukça olabilir. O, ne anor· 
Y cektir. - Ey fakir köylü amca!. mal, ne de tembel, fakat ilk-

Lo •ni mUsademeler Belgrad, 30 (Radyo) - Tür· Yok canından oğlun için yap· tahsilini aldığı, ilk muhakeme 
~ ndra, 29 (A.A.) - Vezi· kiye Genel Kurmay başkanı tığın fedakirhğı bir daha ve zeka hareketlerini geçir· 
it rıdan bildirildiğine göre, Mareşal Fevzi Çakmak, bu· göster.. diği muhitin tesirleriledir ki, 
lp~lldiatanın şimali garbisinde gün lJobrovnikten Adatepe Hata senin değil, oğlunun bir şehir ortamektebinde ve 
in 1 -!~kirlerinin taraftarları ile torpidosuna binerek hareket da hiçi.. Zarar yok, ayni sı· onun gürültülü, hareketli, 
ltt~ ız kıt'aları arasında yeni etmiştir. nıfta bir sene daha okuyu· canlı muhitinde hiç olmazsa 
~8'deıneler vukua gelmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak bü· versin. bir iki sene bir intibak zor· 
~~llllkın garbinde üç yüz Mareşal Fevzi Çakmak yük merasimle uğurlanmıştır. Derdim. Amma adreıini luğu a"eçirir. 
lıı~ı~n mürekkeb bir kıt'a almamıştım. Gelelim bu me· Uzalc yollardan, fedakar· 
""ı' 12• kuvvetlerine hücum et- Tu··rkkuşu 1 Yunanistanda selenin mühim noktalanna: l ki b .... 1 ı ar ve ma rumiyetler içinde, 
'-G,t .. 11c de geri püskürtül· F•J A k .J Askeri seferberlik kanunu Şehirli çocukla köy ço- kah yaya yürüyerek, kah kom· 

Q llr. ı OSU n araaa me Belgrad, 30 (Radyo) - cukları arasında, imtihan es· partıman köşclerillde kıvrıla-
~1.._:rıubta da bir çarpışma rasimle karşılandı Atinadan bildiriliyor: nasında mutlaka ve mutlaka rak okumağa koşan bu zavallı 
ltıırı~ ayni zamanda başka bir lstanbul, 30(Hususi)-Türk· Yunan resmi gazetesi, harb bazı farklar gözetmete mec· köylü çocuklarını, mutlaka ve 
' da da bir nakliye kolu kuşu filosu, bugün saat bir takdirinde Yunanistanda sivil buruz. İzmirli bir çocuk, ken- mutlaka biraz daha müsama-

llaa maruz kalmıştır. b k dd 1 · d A k di ayağında ve eli dibinde halı olarak tetkı"ke mecburuz. uçu ra e erın e n ara· ve askeri seferberlik kanununu 
4

91
L Londrada dan buraya gelmiş ve hara· neşretmiştir, bulunan bir mektebde, çalış- Bunu yapmıyacaksak, orta· 

.. ,t."' 9ehı"rlerı·n bombar- retli surette karşılanmıştır. b mamasınınf cezası olarak bir mektebi onun ayağına götü-.. ·•ı Buna göre umumi sefer er· k l 
•nı aleyhinde miting Vilayet, tayyarecilerimize likte kadın • erkek on sekiz sene sını a ırsa, keyfiyet receğiz. Ya biri, ya öbürü!. 

la 
hazırlanıyor ınükellef bı"r ziyafet vermiştir. f onun için, bir köylü çocuğu· Yazıma, dikkate 41ayan bir yaşına kadar olanlar vazi e k" k d y 

~o.._. lldra, 30 (Radyo)- Sulh Ankara, 30 (A.A.)-Cenub alacaklardır. Umumi seferber· nun ı a ar mühim olamaz. nokta daha ilave edeceğim: 
bu..: ıte.a~ bugünlerde Kanter· vilayetlerimizi takiben Diyarı· lik, kralın iradesi ile ilin IÇü~kdü bir köy çocuğunun Busene Tirede bir orta-

., kıl b k · l B zmır e bir mektebe, hem de mekt b 1 d h J 200 tj~a ••. ısesi başpiskoposunun e ire gıtmiş o an ve ayan edilebilecektir. h e açı ıyor ve er a 
'ictt~dtınde mu •, am bir miting Gökçen ile Naciye Toros, Yıl· ne ari olarak devamında, bi· küsur talebe başvuruyor. Bu 
bitle ~cek ve Çinde, açık şe- dız Uçman olmak üzere üç Bir ziyaret zim kavrıyamadığımız ve gö· rakamın mühim bir kısmını, 
dttı:•rı bombardımanını şid· kadın tayyarecimizin de iştirak Belgrad, 30 (Radyo) remediğimiz ne büyük feda· ilkmektebi iki, üç sene evel 

.,. p kirlıklar vardır? b" · 1 k l k rotesto eyliyecektir. etmiş olduğu Türkkuşu komu· lngiltere ve ltalya elçileri bu· ıtıren er teş i etme tedir. 
~~------•• tanı yüzbaşı Zeki Gülsünün gün Başvekil B. Milin Stoya· O çocukların yüzde doksanı Demek ki, Tirede ortamektep 
~ADOLU kumandasındaki 6 tayyarelik dinoviçi ziyaret etmişlerdir. fakirdirler. Tarlada, bağda, açılmasaydı bu talebeden 

Gii .. - ., __ 
~k siyasal gazete 

Ji ~p ve ba11azganı 
tJ._~dar Rüşdü ÖKTEM 
"-4~ ~ neonyat ve yan işleri 
' · :Oamdi Nüzhet Çançar 
~~tai: -
" lt iki . '-- lf.ııt ncı Beyler eokağı 

,.. l'~ Partiei hinaeı içinde 
(~ f: lımir - ANADOLU 

OQ: 2776 - Posta kutusu 405 

motörlü filomuz dün saat -- dağda müşterek bir aile çahş- hiç olmazsa yüz ellisi orta tah-
15/55 de Kayseriden kalkmış mı§tır. masu daki mevkilerini boş silini yapamayacaktı. Gelecek 
ve saat 18/05 de Ankaraya Ankara, 30 (A.A.) - Türk bırakıp geliyorlar. Sefalet ve yıl, daha öbür yıllar ise, bu 
gelmiştir. Hava kurumunun selim ve güçlükler pahasına bir gelişi. rakam hiç durmadan kabarıp 

Filo hava meydanında Baş· sevgilerini yurdun cenub ve O çocuklar, sabah karan- duracaktı. Bunun mana ve 
vekil ismet İnönü, Başvekil doğu taraflarına ıötürmüı olan lıkları yırtılmadan, yani şehir ehemmiyetini izaha lüzum 
vekili Celal Bayar, Dahiliye Türkkuşu motörlü tayyare çocuklarının bol ve rahat uy· var mı, bilmemi Bir kazada 
Vekili ve Parti genel şekreteri filosu dün akşam Kayseriden kularda mışıldadıkları saatler· bu fekilde tecelli eden bir 
Şükrü Kaya Adliye Vekili Ankaraya dönmüştür. de yollara düşüyor, trenlere hakikat, biç şüphesiz bize 
Şükrü Saracoğlu, Hariciye Baş öğretmen bayan Sabi· biniyorlar. Geceleri de, uat diğer kaza ve kasabaları da 
Vekaleti vekili Numan Mene· ha Gökçen seyehatin netice- on, on birde köylerindeki ~v- habrlatmalıdır. Görülüyor ki, 

üç mencioğlu, Dahiliye Vekalati lenmesi dolayısile bu sabah lerinin kapılarım çalıyorlar. onlar şehirlinin ve şehrin 
müsteşarı Abdülmuttalib, Milli saat 8/50 de ı~tanbula uçmuş Yaya ve tren, olarak günde ayağına değil, ortamektep 

~~ABONE ŞERAiTi 
~ 1!0o, altı aylığı 700, 
~tı • hğı 500 kuru~tur. 

'ho ltlenıieketler itin senelik 
ile. ile ficreti 27 liradır 

Yerde 5 knrn~tur 

~~it n~ 25 knnı§tm. 
A.Dotu MA11JAASINDA =l 

BASILMIŞTIR .1 

Müdafaa Vekaleti hava müs· ve Türkkuşu alanında hava 4·5 saatleri böyle gidiyor. onların ayağına gitmelidir. Ve 
teşarı Albay Celal Yatal, An· kurumunun ileri gelenleri ta· Bunun yorgunluğunu da ilave ihtiyaç, gördüğümüzden, dü-
kara valisi, Emniyet direktörü rafından uğurlanmıştır. edince, şehir ve köy çocuk· şiindüğümüzden çok mühimdir. 
ve hava kurumu erkanı ve Turneye iştirak eden ekip lan arasındaki çahşma ve is- işte, köy ve fakir çocukla-
Türkkuşu üyeleri ve bir çok başöğretmenlerine lstanbula tirahat müddetleri arasındaki rının vaziyetleril.. 
kimseler tarafından karşılan· kadar refakat etmiştir. fark ve bunun getirebileceji Orhan Rahmi Gökçe 

Ankara 
Milli matemimiz münase· 

betile Ekselansınızın izhar 
etmek lütfunda bulunduğu 
sempatiden fevkalade müte· 
hassis olarak en derin teşek· 
kürlerimin arzına müsareat 
eylerim . 

Edvard Benes 
\..._ .1 

Yeni Erkanıharb
lerimiz 

Dün merasimle diploma· 
larmı aldılar 

lstanbul, 30 ( Hususi ) -
Harb akademisinden mezun 
olanl,ara bugün meraıimle dip· 
iomaları verilmiştir. Merasim· 
de, bir çok generallerimiz ha· 
zır bulunmuştur. 

Akadt:mi Komutam General 
Ali Fuad, verdiği bir söylevde 
yeni subaylarımızı tebrik et· 
miştir. 

Akademiden 35 kara, 6 
deniz, 8 yüksek levazım za· 
biti Kurmaylık diploması al· 
dılar. 

Heybeli Deniz Harb Oku
lundan mezun olan 44 deniz 
subayının diplomaları da mek
tep binasında merasimle ve· 
rilmiştir. 

Genç denizciler, tatbikat 
için , donanma mektep gemi
sine geçtiler. 

İngiliz gemileri 
Maltadan CebelUttarıka 

döndüler 
Cebelüttarık, 30 (Radyo)

Deyli lngiliz torpidosu ile 
Kalkan ve Siklo adındaki muh· 
ribler, Maltadan buraya gel· 
mişlerdir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ' Arabi. 1356 

:EylQl 18 Recep 25 

1 
9 
3 
7 

llkteşrin 
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1 
9 
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7 

Evkat Ezan Vasat Ev kat Ezan V aut 

Günq 9,26 4754 ;ki'am 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yata 1,36 20,19 
ikindi 8,48 16,l 1 imeak 8,SS 3,40 



ANADOLU 

Vasil Zaharo- B. Mussolininin Berlin seyahati etrafında ispanya meselesi 
Fun s~r-~eti •• Alman-ltalyan işbirliğinin ve lngiliz notası 

2 kalbl Oldu- !Almanya davet edilmeditinden,' ltalyanın 

rüyor mu? fena maksatları mı var? ~ngil~~r'::!::~:a /:.:::'~:1,tu~euabı 
...... ı 

Londra, 30 (Radyo) - talyanın bura sefiri B. Dino Grandi, 

londrada mühim f zvestiya gazetesinin dikkate şayan bir makalesi bu sabah B. Edenle uzun bir mülakat yapmış ve muhtelif 
bir hadise meseleler hakkında görüşmüştür. 

Ressamın sevdiği kız 
Vasil Zaharof öldü, belki 

de kemiklerinden başka bir 
şey kalmadı. Fakat muazzam 
servetinin etrafmdaki dediko
dular eski hızı ile devam et
mektedir. 

Bu bir. 
Bir de bunun ikinci safhası 

vardır: Çok meşhur veya çok 
zengin insanlarla akraba ol· 
mak da kolay bir şey değildir. 

Şimdi gelelim asıl mese
leye: 

Londrada liyakat ve istida· 
dı yerinde fakat şöhreti he
nüz teessüs etmemiş bir res· 
sam, Bay Guolford vardır. Bu 
genç ressam, günlerden bir 
rün kendi modeli olan bir 
kızın aşk tuzağına kapılmış ve 
nihayet onunla evlenmiştir. 

Bu tafsilatın beklediğiniz 
ıeyle alakası yoktur, değil mi? 
Halbuki bu tafsilata çok lüzum 
vardır. Çünkü bu genç ressam 
maruf fngiliz silah tacirlerin
den Sir Leopold Guolfordun 
oğludur. 

Gene karilerimizi tatmin 
edemediğimizi anlıyoruz. Bu
nun için iJive edelim ki, bu 
ıilah tacirin de Sir Vasil 
Zaharofun kızının kocasıdır; 

yani, kendisine modellik eden 
kızla evlenen genç ressam, 
Zaharofun torunudur. 

Zaharofun eniştesi Sir Le
opold Guolfort oğlunun bu 
modeli ile izdivacını tasdik 
etmemiı ve belki de etmiye· 
cek ve oğlunu mirasından ve 
aile unvanını kullanmaktan 
mahrum ~decektir. 

işte davanın ruhu, Vasil 
Zaharofun ruhu habisinin rolü 
burada meydana çıkmaktadır. 

Genç ressam, ya sevdiği 

ve Paris gazetelerinin mütaleaları Paris, 30 (Radyo) - Fransa siyasal mehafili, B. Grandi ile 
-----·----- B. Eden mülakatmı tefsir ediyorlar. Bu mehafile göre; ispanya 

Moskova, 29 (AA.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

derpiş etmekte bulunduğu Epogue gazetesinden: meselesi hakkında Pariste lngiltere, Fransa ve ltalya Hariciye 
merkezindedir.,. "Berlinde söylenilmiş olan Nazırları arasmda bir toplantı yapılması hakkında lngiltere 

Mussolininin Almanyayı zi· 
yaretınden bahseden lzvestiya 
gazetesi diyor ki: 

Pöti Jurnalın Berlin muha· nutuklar, Fransa ve İngiltere tarafından vukubulan teklif, Almanya davet edilmediğinden 
birinden: Hariciye ı1ezaretlerini Romaya ltalyaca lniiliz notasına muvafakat cevabı verilmesine imkin 

"Almanya · İtalya işbirli
ğin in esaslı hedefleri malum· 
dur. Tecavüz siyasetınde biri
bırinc yardım ermek ve üçün· 
cü devletlere karşı harekette 
bulunmak için aralarında ken· 
di kıymetlerini ve pahalarını 

artırmak. Bununla beraber 
bilhassa bugün bu sistem az 
çok muvaffakıyetsizliğe uğra

mış bulunmaktadır. 

"Führerle Duçe Bolşevizme gönderecekleri notanın irsali yoktur. 
karşı manasız bir harp ilan arif esinde bu notada bazı tas- lngilterenin bu hususta tanzim eylediii notanın verilip ve· 
etmişlerdir. işin daha vahim hihat yapmağa scvkctmesi ih- rilmiyeceği malum değildir. 

Bütün kusurlarına rağmen 

Nyon lronferansı Romaya ve 
dünyaya şurasını göstermiştir. 

ki, faşist mütecavizlerin mu· 
vaff akıyeti Londra ve Parisin 
bu intirikalara göz yummaya 
h&zır bulunup bulunmamala
rına bağlıdır ve lngiliz - Fran
sız ısrar etmemek siyasetinin 

tarafı D çenin demokrasiler timal dahilindedir. Führer, fs
hakkında endişeler uyandıra· panyol macf':rasını sükUt ile 
cak mahiyette bazı sözler sar· · t. · • h t Al 

geçış ırmış •veya u manya 
fetmiş olmasıdır. Bu sözler bu işte ltalyadan daha az ileri 
ahval ve şerait icabı söz ha· 
tinden çıkarak fiil haline in· gitmiş ise de bilakis Ouçe 
kılap edecek olan kuvvet ve İtalyan gönüllülerinin İspan· 
kuvvete müsteniden efaJin mü· yaya gönderilmesinin remz 
dafaası için sarf edilen sözler mahiyetinde ısrar etmiştir. 
kadar endişebahştır. B. Mus- Bolşevizme karşı mücadele bir 
solini Milletler cemiyetine ve iştir. lngiliz, Franıız impara· 
ispanya meselesine karşı bazı torluklarının münakale yolları 
hayalleri tardedecek ve bazı üzerindeki seykulceyş nokta
ümitleri izale eyliyecek tarzda larının işgali ise başka bir 

1 

bir lisan kullanmıştır.,, iştir. ,, 

Tütün piyaaası ne vakit açılıyor? 

Amerikan tütün kum-
de hududu vardır. Bu yeni panyalarının •ıht•ıyacı 
vaziyet Roma · Bertin mihve-
rinin iki ucunda bariz şaşkın· - • • • 
lığa sebebiyet vermiştir. Bu Rekolte hakkındakı ılk tahmınlerı 
vaziyet işte bundan dolayıdır.,, h ı ·r. • Tı:n H l k .r_• • 

Paris, 30 (A.A.) - Gaze- mu fe lrflT. uffln er ÇO nerrsfzr 
teJer yeniden B. Mussolininin Geçen sene istihsal edilen seneki tütün mahsulünün kısa 
Berlin seyahatinden bahset· ve tüccarlarla müesseseler ta· bir zamanda ve iyi fiatlerle 
mektedirler. rafından bir senedenberi iıle· 1atılacatı, müstahsil elinde hiç 

Pöti Parizyen Berlin muha· nen tütünlerin Amerika ve tütün kalmıyacağı tahmin edi· 
A "h b l liyor. lnhi••rlar ı"dareıı· de mu· -birinden aldıiı şu yazıları vrupaya ı racına aş anmış- -

dercetmektedir: tır. Son hafta içinde limanı- baayata hazırlanmışlar. 

"Bu seyahatin ameli mese· 
leler üzerindeki tesirlerini an
lamak için bir müddet daha 
beklemek İcab eder. f talyanın 
ispanyaya gönderilmiş gönül
lüler meselesindeki hattı ha
reketi bu babda ilk nişane 
olacaktır. Bu husustaki karar· 
lar bermutat Duçe ile Gene
ral Göring arasında ittihaz 
edilmiştir. Umumi intiba Al
manyanm lspanyol tuzağına 
daha fazla girmek isteme· 
mekte olduğu ve bir kış mu
harebesi ihtimalini sükunetle 
......... 1 .......... 

modelinden vazgeçecek, ya
hud da ... Gerek dedesinin ve 
gerek babasının mirasından 

mahrum kalmağı kabul ede· 
cektir. 

Sekizinci Edvarda Dük Dö 
Vindsor, dedik, bu zavallı 
ressama mirastan 
ne ad vereceğiz?. 

vaza-eçerse 

mızdan dış memleketlere 1145 Tütün piyatası bu ayın ıo-
ton tütün ihraç edilmiştir. nunda açılacaktır. 

Limanımızda bulunan iki 
vapurdan biri Kontinant, di· 
ğeri Amerika için tütün yük· 
lemektedirler. Amerikan tütün 
kumpanyalannın, Eie mınta· 
kasında yaptırdıkları tetkiklere 
göre, buseneki tütün rekoltesi 
35 milyon kilo tahmin edil
mektedir. Hslbuki resmi ma· 
kamların tetkikatı bu miktann 
30-32 milyon kilo olduğunu 
göstermektedir. 

Bu sene Amerikan tütün 
kumpanyalarının fazla müba
yaat yapacakları tahmin olu· 
nuyor. Geçen sene 18 milyon 
kilo tütün mübayaa etmişlerdi. 
Bu seneki mübayaatın daha 
yüksek olacağı söyleniyor. 
Çünkü bu kumpanyalardan 
bazıları Avrupıdaki bazı fir· 
malarla da tütün ıatışı ıçın 
anlaşmalnr yapmışlardır. Bu 

iki bü-;ik-lngiliz 
gazeteai birleşiyor 

Londra, 30 (Radyo)- Mor
ninr Post ve Dey)i Telgraf 
gazeteleri birleımiye ve tek 
bir gazete halinde çıkmıya 
karar vermişlerdir. 

Morning Post lngilterenin 
en eski gazeteıidir. 

Samsun 
Ressam ve heykeltra9la· 

rın1n sergisi 
Samsun, 30 (A.A.) - Müs· 

takil ressamlar ve heykeltraş
lar birliğinin Halkevi salonun
da hazırladıkları sergi, dün 
batta Vali olduğu halde çok 
kalabalık bir heyet huzuru ile 
açılmıştır. 

Bir hafta devam edecek 
olan bu sergiyi halk büyük 
bir alika ile ziyaret ve takdir 
etmektedir. 

istasyon gİfesinde 
Hırsılık yapan sabıkalı 

diin galcalandı 
Bayraklı ciYarmda Salhane 

istasyonunda devlet demiryol
larına aid istasyon giıesinde 
anahtarı üstGnde duran kasa
dan belirsiz bir hırsız tara
fından 720 kuruı çahnmıfb. 
Yapılan takib neticeıinde hır
sızın Malatyalı sabıkalı Hasan 
oğlu Hüseyin oldutu tesbit 
edilmiş ve kendisi yakalan
mııtır. 

Polise tecniiz 
Hisar camii önünde Ahmet 

oğlu sabıkalı Hasan Ali, balkı 
baıına toplıyarak izac etmiş 
ve bunu gören polis memuru 
166 numarala 8. F ebmi ken
disini men' e teşebbüı edince 
polisin yakasına tanlank te· 
cavüzde bulunmuıtur. 

Esrar 6alıındıınnalc 
lkiçeımelikte Karaman so

kağında kunduracı Hatanın 
dükkanında lzmirli Cambaz 
Ali oğlu Osmında 47 ıram 
esrar bulunmuştur. 

Döomelc 
Birincikordonda Aslan otlu 

Yakub,•Kadri otlu amele Ki
mili dövmüıtür. 

Kadınlar art16ında 
Dikilitaı mevkiinde Miton 

kızı Sultan Anjel, sarhoş ola
rak Şemoel karısı 30 yaşında 
Raıeli tahkir etmiştir. 

Koctuından şiluigetçi 
Selvilitepe mevkiinde Yu· 

ıuf oğlu amele Mehmedin, 
Turan kızı Asiye ile zinada 
bulundukları Mebmedin kansı 
Bn. Makbule tarafından ıiki
yet edilmiş, suçlular zabıtaca 
tutulmuştur. 

Silila t•ıımalc 
Balcılar caddesinde Abdul

lah oğlu balıkçı lsmailde bir 
tabanca bulunmuştur. 

Mektepler açıldı 
Talebe fazlahGmdan do· 
layı çifte tedrisat usulü 

tatbik olunacak .. 
Kız ve Erkek liselerile, or

taokullar ve sıcaklar münase· 

betile bir hafta tatil edilen 
ilkmektepler bu sabah açıl· 
mııtır. 

Bu sene, liselerin ilk ıınıf
lan ile Ortamekteplerin bütün 

sınıflarında fazla talebe mev· 
cuttur. Kız liıcsinc 1700, Er· 

kek lisesine de 2631 talebe 
kaydedilmiştir ki, bu miktar 

her iki mektepte de geçen 
seneden 450 fazladır. Geçen 
sene 41 sınıf olan Erkek lisesi, 

bu sene SO ıınıfa çıkmışbr. 
ilk sınıfına da üç ıube ilave 
edilmiştir. 

Erkek liıesi orta kısmının 
ilk sanıhnda 6 şube, ikinci 

11nıfında 16 ıube, üçüncü sı· 
nıfında da 10 ıube açılmıştır. 

Maarif müdiriyeti, ortamek· 
teplerde çifte tedritat saatle-

rini ve hangi derslerden tasar
ruf yapılarak haftada üç saat 
fazlahtın aiderilebileceğini tet· 
bit etmiş ve ortamektep mü· 

dürlülderine bir tamimle vazi• 
yeti bildirmi,tir. Buna ıöre 

sabahleyin ders görecek talca,. 
1,S dan 12,15 e kadar; <>tir 
den sonra ders görecek tale
be de 12,35 den 17 ye kadar 
mektepde bulunacaktır. 

Villyet Hlfzıssıhha mecıttl 
Vilayet Hıfzısııbha meclisi, 

dün öğleden evci Sıhhat mÜ" 

dürlüiü binasında Sıhhat miİ" 
dürü Dr. Bay Cevdet Sarac
oğlunun riyasetinde toplanmış, 
vilayet sağlık işleri üzerindl 
müzakerede bulunarak kararlat 
almııtır. 

Elbue çalmak 
Karııyakada Sotukkuyud• 

Ahmet otlu lbrabim Ôzdemir, 
Kayserili Süleymanın evinde' 
elbise çaldığından tutulmuıta:;, 

1 ___ Ci_iz_li_C_i_h_an_g_ir_I 
madeni bir levhaya dokundu. 

Bu hayali aksettiren acayib 
makinenin bulundutu masanın 
yanına, buradaki koltuğa ka
dar adeta ıürünerek reldi; 
kendisini koltuğa attı: 

11lmıı bir halde bulunuyordu. 
Köşedeki makineyi almak, 

büıbütün karmak istedi. Fakat 
birde11 fikrini değiıtirdi; daha 
doğrusu delilik nöbeti ta
mamile geçmişti. Ve masa 
üzerine bıraktığı makineye 
ağlar ribi hakta: 

belki de iklimin teıiridirl 
Dedi. 
- Evet, iklim biraz •An

dır. Bu sebeble villayı aııl 
bahçelerden ayırdım •e huıu· 
si bir bava yapıyorum. 

- Olabilir; fakat... Senidi 
ıimdiki medeniyeti betendiF 
mi size kim söyledi? 

- SONU VAR "'*' 
----~~----- '_./ 

-66- Nakleden: F.Şemseddin Benliol)lu 

peyda oldu. Bu levha üzerin
de de yavaş yavaş bir şekil 

hasıl olmıya başladı. 
Burada bir resim, yatmak 

hazırlığında bulunan Lidyanın 
resmi, canla gibi göründü. 
Lidya ağır, ağır soyunuyordu. 
Az sonra, büsbütün soyun
muş bulundu. Lidyamn çok 
güzel, her saçtan daha bışka 
saçları vardı. Lidya bunları da 
çıplak omuzlarına dağınık 

halde yaydı. 
Boris bu levha karşısında 

karşısında derin bir heyecan 
içinde kaldı. Bu kadar mev· 
zun, bu kadar güzel bir ka· 

dın vücudü, belki de milyon
da bir bulunabilirdi. 

Boris, senelerce zevcesi 
olan Lidyayı bu halde hiç mi 
görmemişti? Boris, bu büyük 
san'at kabiliyeti ve hakimi
yeti ile Lidyayı böylece bir 
şeffaf levha üzerinde istediği 
kadar göremez miydi? 

Karşısındaki levha ve resim 
canlı imiş gibi, Boris Lidya· 
nın hayali üzerine atıldı ve: 

- Lidya.. Lidyal 
Diye haykırdı. 
Boriı, çabuk sukutu hayale 

uğradı. Elleri, canla ve sıcak 

bir vücud değil, soğuk ve 

- Yalan.. Yalan.. Hep 
yalan!. Herıey boı, herşey 
yalan.. Ben ki, cihanı idareye 
muktedir oluyorum, bir kadı
nın önünde en aciz, sefil bir 
mahluk kalmaktan kurtulamı
yorum. Yalan ve boş.. Hayat 
mı? O da yalan ve ıstırabdan 
başka birşey değil.. 

Diye söylendi ve önündeki 
makineye şiddetli bir yumruk 
indirdi. Çok karııık ve nazik 
bir alet olan bu makine yum· 
rukla salonun bir köşesine 
kadar riderek yere düştü. 

Boriı, müthiş bir ruhi he· 
yecan içinde idi, benliği tar· 

- Bir ömrün tamamına 
mal olmuş bir eseri 

Diye inledi. 
Boris, bu garil\, ilet kartı· 

sında bir an hareketsiz kaldı, 
sonra uyumak için çekildi. 

• • • 
Sabahleyin Lidya ve Roz 

ile buluştutu zaman, biç belli 
etmemeğe çalışarak: 

- Geceyi n11ıl geçirdiniz? 
Diye sordu. 
Roz: 
- o kadar iyi reçmedi, 

Lidya hem dinliyor, hem 
de elindeki kırmızıya yakın 
koyu sarı renkli bir meyveyi 
yemeğe çalışıyordu. Boriı 
Lidyaya: 

- Ne demek istediiini an
lıyorum. Burada da yalan 
içinde yaşadıtımı söylemek 
istiyorsun . 

- Boris.. Aklımdakini ta· 
mamen buldun. 

- Lidya.. Böyle düıünme
ğe ve benimle, eserimle istih· 
zaya hakkın yoktur. En son 
medeniyet baıtan başa yalan 
ve riya üzerine kurulmuı de
lil midir? 

Daire miidiirleri 
BugUn Vlllyette 

toplanacaklar 
Buıün saat onda bütün d~· 

ire müdürleri Vilayette bır 
toplantı yapacaklardır. Bu •f 
lık toplantıda daireler aratıO" 
da ihtilaflı meseleler göriifir 
lecek ve halledilecektir. 

lnebolu faciası 
lnebulu facia11 maznunl•rt: 

nan muhakemelerine Pazartel' 
gunu saat 10 da şehrilllil 
Atırceza mahkemesinde d! 
vam edilecek ve bu celse""' 
••n talimata relen ve bir ,,. 
hidin ifıdeıini ihtiva eden .,ı 
kltat okunacaktır. 
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felıirden r6portajlar: fa:?.J.Jb1 Bekar kadın babasının, evli kadın ko. 

iz mirde _.,-ma casını .. , dul kadın da oğullarınındır 

Geceleri en çok kalaba-Z~z;!:~;:ıie Mehrace saraylarında ka-
lak cadde neresidir? ~d;:~i:;ş~~~~~·~do~ökçcnfi! dın kıymetsiz birşeydir 

8~rada dolaşan sevgililer, çekirdek yiye T 

y ~ - Üç günlük ömrüm kaldı, 
1Ye ... aşk ve istikballerini de konuşurlar ne isterseniz yapınız! 

lzmir manzaralarından: hükumet önü 
Geceleri, bütün şehir haya· Gene mi olmadı, üç olsun 

tının erken erken söndüğü sa- be, haydi senin şeker hatırın 
~t~~rde, işlek ve kalabahk ka· için üç olsun bakalım.. ~er· 
; ılen yegane cadde hangisi· mayeyi kediye yükliyeceğiz 
ır bilir misiniz? amma .. 
Ne Kordon, ne Kemeraltı, - Olmaz, yuz para verirsan? 

ile de Yalılar? - Vermem.. Ben de ver· 

1. Mezarlıkbaşından lkiçeşme· mem işte.. . 
•tc Ve oradan da Eşrefpaşa· - Eh, istersan ben de al· r· uzanan şu dik, bir tara· mam .. 
tından kaymca ayağınıza pa· Bu Cllddenin diğer bir hu· 
y~: ~kmış gibi, hiç olmazsa suıiyeti, kendi havasında dal· 
y kı metre kaydıtınız cadde galanan lspanyolcanın kesa· 

0 
lllu; işte ol fetidir. Burada hanıi iş için, 

nı ~lctandır bu tarafa geç· hangi hararetli mesele için 
tc:lbııtim. Bir arkadaşı ziya· bu kadar çetin, bu kadar çok, 
•k etmek arzusu, beni evelki bu kadar yükıek perdeden 

~il lanı bu caddeye fırlattı. konuşurlar anlamam .. Kulakla· 
tı '-'ara ve sokak iımi yanlışlı· rım dolmuş ta farkında değilim. 
b ı"'••ında arkadaşımın evini Hiçbirşey duymuyorum. 
~k'lllayınca, dikkatimi şu bü- Bol bir gürültü ki, yan ve 
u~ ' ana damar gibi çok karanlık sokaklardaki velvele· 
Yt;rı ~ir mesafe içinde uza- lerle kanşıp göklere çıkıyor .. 

Ô 'lıden caddeye çevirdim. Bu caddenin yan sokakları da 
dol re bir damar ki, epeyce· bir alemdir. Kapılar, pence· 

1.1 • reler, kapı önleri hep takhm 

da "'-tıdan yukarıya, yukarı· tıklım .. 
Yo: .;ağıya mütemadiyen işli· Kümeler teşkil eden ailele· 
tınıı c aşınmış, kaypak kaldı- rin ortalannda ve bazı kadın
b, •rı tırmanmak istiyen ara· lann kucaklannda çocuklar 
eıirı~tları, zaman zaman ideta avaz avaz bağırıyor da, herkes 
l\all ır gibi oldukları yerde gürültüye alışkın olduğu için, 
r-ıc •rından kıvılcımlar çıkara· aldırış eden bile yok .. 

8 
l.lifaııyorlar. Uzaktan bir turşucu sesi .• 

bay,:'ı ada ıazino mu vardır; Daha sonra çekirdek satan, 
Q zeki, şaklaban bir seyyar ıa· 

'ç.l~t•da eğlence yerleri mi tıcının narası .. 
Q ıştır; hayır! Evet, unutuyordum: 

ıı'tıluırtalırda Karagöz mu oy- Bu caddenin gürültüsü içine 
karışmıı, bir çekirdek kırılışı 

~· gene hayır!. d E 
birj d Mczarlıkbqı cihetinde, sesi var ır. ğer bostan tar· 
iki a· c lkiçcşmelik yakininde )alarmda geçirilmiş ıeceleriniz 
t •ncın varsa, hıyar, karpuz, acur ve· 
~alab 

1 
ısı vardır. Fakat bu 

•'ki 
1
. • •tın, mevıim icabı, bu sairenin, büyürken nasıl ses 

>'okt~ncına ile de hiç alakası çıkardıklarını da işitmişsinizdir: 
81.1 \ Çıtır ... Çıtır ... Çıtır ... 

taf }' alabalık alışveriş, mas· Avuçlardan iki parmak 
C 'Par mı? arasında ön diılerin arasına 
t.'nc hayır! verilen çekirdekler de böyle 

bir klacn bu caddenin mühim ses çıkarıyor. Eminim ki, çöp· 
fıtırıc:•~ında, küçük bakkal, çüler sabahleyin bu caddeyi 
tallafı~d ahveci ve berber gibi temizlerken boydan boya kar· 
tu ki •n başka kimseler yok· ·puz, kavun, kabak çekirdek· 
A.rı~~Şvcriş olsun.. leri ve kabukları ile karşılaş•· 

karpu bazı köşe başlarında yorlar. 
l,tırıd: shrgi~eri vardır ki, baş· Kolkola girmiş sevdalılar 
llıy0r. aylı müşteriler topla- ve nişanlılar, işte böyle çe· 

....., I< kirdek yiye yiye, aşklarını ve 

....., 
8 

lÇa bul istikballerini konuşuyorlar. 

...... A.~ kuruş.. Hayatın bu kadar pratik, 
...... t..t ıyo, çok pahalil.. bu kadar ekonomik ve adeta 

il '"Cr ' k~~. clcın csı. pahalı be ima· bir hiç içinde bu kadar gü· 
11ıyi laf ckaız, peynirsiz, dört rültülü ve eğlenceli olabilece-

...... he .ribi doyurur.. ğini hiç de habrıma getir· 
fl'r•Ya hı~ karnin tok.. Yuz memiştim. 

...... Verırsan l' il il l k l k li Dö a ırum... oğu arı, i ız arı, kol ola 
tıaa de rt kuruşa veririm.. girib, yara karanlık sokaklarda, 
' 01 ıeraıaycıine.. hem çekirdek çij'niyor, hem de ' c:az .. istemem. etlenebiliyor .. 

' uç buçuk olsun.. Kahvehanelerden birine da· 

Dedi. 
- O, Sabiha Gökçeni gö· 

rünce değil, çoktan pusulayı 
şaşırdı. Olsa olsa, dağlarda 
kartal yuvası gibi kurulan 
eşkıya saltanatının üstüne, Türk 
meleklerinin de gelip bomba 
attığını duyunca aklı kazığa 
geçmiştir eşeğin .. Üç günlük 
ömrüne gelince, iiç asırdan 
daha fazla süren hıtydutluğunu 
bile biz birkaç ayda temizle· 
yiverdik. Canını, şeytanlar 
alsın. 

Cumhuriyet - On iki hır
sızlıktan maznun Tosun .. 

- Hahikaten tosunmuş he
rif.. Bir çırpıda on iki marifet 
işliyenin adı ancak Tosun 
olaltilir. Cezası da tosunca 
olunca mesele tamamdır. 

Cumhuriyet - Busene odun 
ve kömür sıkıntısı çekilmiye· 
cek .. 

- Çayı görmeden pıtçaları 
sıvamıyalım birader .. Kömür· 
cülerin, oduncuların ne olduk
lannı, belediyelerin nasıl ça· 
lııtıklarını bilirsiniz.. Kışın 
cilveleri de meçhul.. Binaen· 
aleyh ihtiyaten eve kömür, 
odun doldurmak en iyisidir. 

Tan - Ayan mecliıleri, 
progrAmları, bir dereceli inti· 
haplar vesaire vesaire .. 

- Mükemmel sataş gayreti .. 
Epeyce şeyler attın, savurdun, 
ve alakayı uyandırayım dedin 
amma birader, sonu bozuk 
çıktı. Ben bile okuyunca, 
bizim Tancılar hükumet ida· 
resinde faal rol almı~lar. 
Eskiden hiçbirşey duymazlardı. 
Şimdi maşallah ne kadar bol 
haberler veriyorlar, diye dü· 
şünmüştüm. Fakat hepsi de 
yalan çıkınca, senin hesabına 
ben de bir hayli üzüldüm. 

Çimdik 
~~--------~~~----

Papa bir beJ'anna· 
me neşretti 

Roma, 30 (Radyo) -Papa, 
bütün dünya katolik piskopos· 
larına hitaben neşrettiği bir be· 
yannamede, sosyal buhranın 
sebeplerini izah etmiş ve bolşe· 
vikliği takbih ettikten sonra, 
bu rejimle mücadele için tat· 
bik olunan metodların yanlış 
olduğunu bildirmiştir. 

Manş denizinde 
Yapılacak lngiliz hava 

istasyonu 
Londra, 30 (Radyo)- lngil· 

tere Hava Nezareti, Manı de· 
nizinde bir tayyare istasyonu 
kurmıya karar veımiştir. lstas· 
yon Şorne adasında inşa edi· 
leccktir. ....................... 
layım, dedim. Çabuk kaçmak 
mecburiyetinde kaldım. lskam· 
bil münakaşaları ve tavla gü· 
rültüsü, esasen sokak gürül· 
tüsünden şişmiş olan başımın 
içinde şeytanlara dans ettir· 
miye başlamıştı.. Kemeraltına 
indim. Ne göreyim: 

Tenha, ıssız, kimsecikler 

yok .. 
Allah Allah, şehir lkiçeş· 

melik caddeıinde yatıyor· 
muş da haberimiz yokmuş! 

** 

üç kızcağızın başına gelenler ve Hindistanda bir 
kadının tabi alduğu içtimai şartlar .. 

Avrupalı bir muharrir ka· 
dın Asyada gezmiş ve bir 
eser yazmıştır. Eser, bilhassa 
"Hindistanda kadının mevki
ine,, dairdir. 

Hemen her memlekette 
hatta Şark memleketlerinde 
bile kadın hürriyetini almış 
veya süratle almaktadır. Fakat 
Hindistanda kadın tamamen 

esir ve hatta erkeğin mülküdür! 
Kadın, erkeğin o kadar esi· 

ridir ki, bir Hind dini kaidesi 
"kadın bekar kaldığı müd· 
detçe babasının, evli oldukça 
kocasının, dul kaldığı zaman 
da oğullarının malıdır. " 

Şairlerin hasretle andıkları, 
son zaman gazete muhabirle· 
rinin ballandara, ballandıra 
bahsettikleri Mehrace saray· 
lannın içyüzü pek berbattır. 
Burada kadın zelil, kıymetsiz 
ve bir hiçtir. Kadın, bu sa· 
raylarda hissiz olduğu müd
detçe verem olmaktan kurlu· 
lur. Fakat hisli bir kadın için 
bu saraylar gözyaşı yeridir. 

Hindistanda kadının mu· 
yaff akıyetini ve kıymetini a-ös· 
termek üzere üç kız kardeşin, 
Rada, Mira, Saidanın alınla· 
rının karayazısını nakledi· 

Bir Hindli tipi 
hissesine Mira gibi ihtiyar 
bir koca düşmüştür. 

Kızcağız, bu ihtiyar adama 
teslim olmamak istemiş, zifa· 
fın sekizinci günü akrabasın· 

Aydın haberleri: 

dan birine kaçmıştır. Bu ara
lık ihtiyar hastalanmış ve dok
torlar öleceğini bildirmişlerdir. 

Rada izini kaybetmek için 
dostlarından birisine iltica et· 

miş buradan da umumi ev· 
lerden birisine girmiş ve rak· 
kaseliğe başlemıştır. 

Radanın kocası ruhani ve 

yüksek rütbeye maliktir. Bu 
sebeple karısının da kendi 

cesedile birlikte yakılması la-
zımdır. 

Herif ölünce, Brahmanlar 
zavallı Radayı bulmuşlar ve 

kocasile birlikte yakmak için 
hazırlığa başlamışlardır. 

Bu feci halin önüne geç· 
mek üzere dul hemşiresi "Mira 

İngiliz zabıtasına mürıtcaat 
etmiştir. Fakat zabıta ancak 
Radacığın küllerini elde ede
bilmiştir. 

Hurda incir mübayaatı 
müstahsili sevindirdi 

Nazillide tren kazası-Kuraklıktan 
yo~:i=da henüz on iki yaşında susuzluk başladı-Talebe fazlalığı 
ve üç kız kardeşin en büyü· Aydın, (Hususi) - Bu yıl dergi ve gazete kolleksiyon
ğüdür; bu yaşta bir kızın Aydın Ortaokuluna 200 ta- lannın ciltlettirilmeai, kitapsa
bizim memleketlerde yeri en lehe kabul edilmiş, bu suretle raya yeni bir dolap ve kitap 
nihayet ortaokuldur, değil mi? okulun talebe sayısı 6SO yi sehpaları temini için teşebbüse 
Halbuki Hindistanda bu yaşta geçmiştir. Okul, üçü birinci, girişmiştir. Diğer şubeler de 
bir kız artık evlilik çağına üçü ikinci ve ikisi de üçüncü başlıca faaliyet sahaları üze
gelmiş demektir! sınıf olmak üzere sekiz şubeye sinde tetkikat yapmaktadırlar. 

Mira sekiz yaşındadır. Ve ayrılmıştır. Her şubede mevcut Tren kaza 
Rada da henüz 6 yaşındadır. talebe 80 .95 arasındadır. Bir D A d d sı ün y ın an sonra Na-

Bu üç kız kardeşi babaları muallimin bu kadar talebeye zilliye doğru ilk iataıyon olan 
bir anda nişanlamıştır. Kızlar hakkile ders verebileceği Umurluda bir dırayaman bidi
nişanlandıklarından haberdar· mümkün olamıyacağından, ço· sesi olmuştur. fzmir • Nazilli 
dırlar, fakat nişanlalarının ne cuk velileri yarım gün tedris seferini yapan marşandiz ka
yaşını, ne adını, ne de ne şe· usulü tatbikini ve bu suretle tannın makinesi manevra ya· 
kilde olduğunu bilmezleri muallimlerin normal sınıf mey· parken arka tekerlej'i hattan 

Saida talihli imiş; çünkü cudu olan 40 talebeye daha çıkmış, makinist, katar ve iı
nikah günü hayat eşini gör· istifadeli ders verebileceklerini tasyon memurlarının gayretile 
müştür; bu eşi, çok güzel, ve talebenin de hakkile isti- tekrar hatta konulmuştur. 
dinç ve kuvvetli bir delikar.- fade edebileceğini ıöylüyorlar. Hiçbir hasar yoktur. 
lıdır. Fakat Mira dört sene Dil bayramı Maila - Umarla maçı 
bekledikten sonra, nikah ya· . ~il bayramı Aydında çok 
şına girdiği vakit, nikah günü ılgılı geçtı. Halkevinde yapılan Umurlu köyü Gençlerbir· 
göklerin başına yık,ldığını san· toplantıya istiklal ve Kurultay liği futbol takımı, evelki gün 
mıştır. Çünkü kocası hayat ~arşları çalınarak başlandı. h~susi bir otobüsle Muj'laya 
ortağı tam ... Yetmiş 'ya;ında Üniversiteli gençlerimizden gıderek, Muğla bölgesi şam· 
ve yarı mefluç bir adamdır. Enver Demiray, (Yeni dil cere· piyonu Yaylasporla bir maç 
Ve ... Zifaf gecesi zavallı ve yanları) hakkında bir konfe· yapmış, maçı Umuriulu genç· 
12 yaşındaki Mira dul kalma· ~.ans verdi.. Bund~n . sonra ler 1-0 kazanmışlardır. 
sın mı?. oğretmen HıkmetŞolemn Gü· Agdında sıısuzl•k 

H. d ' t d k 1 1 neş·dil teorisi ve Aydın keli- Sıcakların sürmesi ve heni~. 
m ıs an a ız ar anne o · · · ı · · · .. ..... 

k k 
. . k . . mesının ana ızesını gosteren yağmur yağmamasından Ay· 

ma ve çocu yetıştarme ıçın h't b . k d R d d 
yetiştirilirler; bir zevce, koca- Aı ak esıd o un ·uı . ka yfo an dında su sıkıntısı devam et· 

n ara an verı en on eran- kt d' B l d" l 
sına çoc~k~ hem d~ erk~k lar, dinlenerek toplantıya son me e ır. e e ıye eve ce al· 
çocuk yetıştırmekle mukelleftır. verildi. dıtı tedbirle mahallelere nö· 

Kız çocuğun kıymeti yok· Ralkevi faaliyeti betle su vermekte devam et· 
tur. Bunun sebebi de şudur: Aydın Halkevi dokuz şube mektedir. 
Bir koca cennete ancak bir komiteleri dün, Başkan Neşet incirler toplandı 
erkek çocuk babası olduktan Akkorun başkanlığında umumi Kır bahçelerde incirin ar· 
sonra girebilir!. Sardanın ço- bir toplantı yaparak kış devresi kası alınmııtır. Tek tük taban 
cuğu olmamış ve saadeti her çalışmaları hakkında konuşma· bahçelerde incir kalmıştır. Bu· 
geçen ay yıkılmağa başla· lar yapmışlardır. Halk dersa- na rağmen henüz lzmirde in· 
mıştır. neleri şubesi; Hapisane dör· cırın yarısanın satılmaması 

Nihayet en küçük kız Ra· düncü okuma kursunun ikinci- müstahsili çok sıkmaktadır. 
danın evlenme sırası gelmic· teşrinde açılmasını, alenen ka· 1 h' "d · · h d ., n ısar ı aresının ur a satın 

tir. Rada şen, şuh ve ... Ateş· rarlaşhrrnış; İngilizce yabancı alması, hurda incirlerden fz. 
1i bir bebek ·çünkü henüz on dil kursile motörlü vasıtalar mir çarşısında satılan natürel 
iki yaşında· dır. Kocasının çok kullanma kursunu açmak için mallar kadar eline para geç
güzel, çok genç ve zevk düş- hazırlıklarına başlamıştır. Ki- mesi müstahsile çok yardım 
künü olmasını istemekte iken tapıaray şubesi, ciltsiz kitap, etmiştir. 



;,.,." 
Numara - 98 

ANADOLU 
Yazan: M. Ayhan ltalya 

Niyon anlaşmasına 
go·ıyor 

- Başı 1 inci sahifede -
ti~i kuydolunmakta, cenub Ad· 
ri.yati.lt deni7.i ile şimali Af· 

Steia, muhafızlarına delikanlıyı he
men serbest bırakmalarını söyledi -

rika sahillerinde kontrol vu:i-
fcsini derubde eyl~diği ve Akde· 
niz merkezinde muhtelit bir do· 
nanm11 tarafından kontrola dc•am 
olunacağı ilaYe olunmaktadır. 

Sonra kararını verdi ve genç 
kızın üzerine atıldı: 

Onu öldürecekti. Artık hep· 
sini halledib geçmek lazımdı. 
Biliyordu ki, buradan kendisi 
için de sağ çıkmak imkansızdı. 
Alt kattan, bütün sükunu bo
zan büyük bir ayak gürültüsü 
ieliyordu. Saray muhafızları, 
merdivenleri dörder dörder 
atlıyarak geliyorlardı. 

Hiç bir kimse, bunun ma· 
nasını anlıyamamıştı. Ne ol· 
muştu? Eve hırsız mı girmişti? 
Yoksa Prensesin başına bir 
hal mi gelmişti? 

Stela vaziyetin farkına varır 
varmaz dolabın arkasına doğru 
fırladı. 

- Ne yapıyorsun bedbaht? 
Diye bağırdı.. Delikanlı şa· 

şırdı: 

- Ne dedin?. 
- Ne mi dedim, bedbaht, 

ne yapıyorsun, diyorum. Beni 
niçin öldürüyorsun?; Benim 
ne suçum var? Hatta babamın 
suçu nedir ki?. Ya bu gerdan· 
lık babamın eline bir talih 
sevkile geçmişse?. Ya bunu 
satın almışsa!. O takdirde sa· 
na hiç bir fenalığı dokunmı
yan, karşına geçib sana karşı 
kılıç kullanmıyan bir genç kızı 
öldürmekten nedamet duymı· 
yacak mısın? 

Delikanlı, büsbütün şaşır· 
mıştı. Stela mantıki söylüyor· 
du. Öyle ya, bir yanlışlıkla 
sevdiği kızın kanına girmiş 
olacaktı. Adi, bayağı bir katil 
seviyesine düşecek ve hiç bir 
şey bu cinayeti temizliyemi· 
yecekti. 

Hayatın binbir türlü ihti
malleri vardı. Mesela, anasının 
katili, bu gerdanlığı Stelanın 
babasına hediye etmiş veya 
satmış olabilirdi. Keza bir çok 
ellerden geçmediği de ne ma
lumdu?. Gerçi, kendi babası· 
nın ve annesınin malikanelerine 
saldıranların kumandanı, Ste· 
le. babası idi. Fakat katilin 
o olduğunu kim temin edebi· 
lirdı '> 

Delikanlının alnından iri iri 
ter damlaları yuv,arlanıyordu. 

- Beni affedin -dedi- evet, 
hakkınız var. Delicesine hare
ket ediyorum. 

Ayak sesleri kapıya gelmişti. 
Muhafızlar bir omuz vuruşla 
kapıyı devirib dal kılıç içeriye 
girince delikanlı da pancereye 
doğru fırladı ve sırtını duvara 
dayıyarak müdafaaya hazır· 

landı. 
·Stela ona dikkatle bakıyor· 

du. Kılıçlar çarpışır çarpışmaz, 
delikanlı süratle bir istavroz 
çıkardı ve sıkı bir mücadele 
başladı. Yedi kişi durmadan 
hamle yapıyorlardı. Bir tanesi 
burnunun dibinden ağır surette 
yaralandı. Bir dakika sonra 
bir ikincisi de göğsünden vu· 
rulmuştu. Fakat aksilik; kılıcı 
tam ortasından kırılıverince 

kalakalmıştı. Delikanlı kollarını 
kavuşturdu ve muhafızlar bir 
hamlede onu yakaladılar. 

- Seni haydut seni!.. Seni 
hırsız kerata seni!. 

Genç, artık ses çıkarmıyor· 
du, çehresi hafifçe sararmıştı. 

Muhafızlar reisi; Prensese 
döndü: 

- Emriniz hanımefendi!. 
Genç kız, gözlerini delikan· 

lının gözlerine dikerek yürüdü, 
yanına yaklaştı. Elini omuzuna 
koydu. Sonra muhafızlar rei
sine döndü: 

- Kendisini serbf'st bıra· 
kınızl. 

Muhafızlar şaşırıp biri bir ine 
baktılar: 

- Anlamadım muhterem 
Prensesimi 

- Kollarını çözünüz. O, 
bir haydud değildir. Yanlış
lıkla annesinin intikamını al· 
mak istedi. 

- intikam mı? .. 
Muhafızlar h~la bir şey an· 

lamamışlardı. Prenses de iza· 
hat vermeğe lüzum görmedi. 

- Siz dediğimi yapınız. O 
da bir asilzadedir. 

Delikanlı, genç kızın bu son 
hareketi karşısında hayretten 
hayrete düşüvermişti. Demek 
ki onun merd ve iyi taraf lan 
da vardı. 

Birdenbire Stelaya döndü: 
- Bu kararınızdan bilaha· 

re pişman olmayınız? 
Stela başını dikti. Bu es· 

nada o kadar güzeldi ki, de· 
likanlının kalbi şiddetle çarptı: 

- Niçin pişman olacağım? 
Hareketimden kimseye hesab 
vermek mecburiyetinde de· 
ğilim ki .. 

Delikanlı cebinden ipekli 
bir mendil çıkararak alnının 
terini sildi: 

- Çünkü bence mesele 
henüz halledilmiş değildir. 
Emir buyurun da muhafızları
nız bizi bir az yalnız bırak· 
sınlar. 

Stela tereddüd etmeden 
muhafızlara başı ile işaret 

yaptı. Muhafızlar biribirinin 
ensesine baka baka, hadise· 
nin içinde afallamış olarak 
çıkıp gidince, delikanlı oda· 
nın içinde üç dört adım attı. 

- Stelal,. Muhafızlarınızın 

beni öldürmesine müsaade 
etmeliydiniz. Çünkü aşkımı 
hor ve hakir gördünüz, sonra 
bana hakaret ettinız. Bundan 
başka, babanızın, annemin 
katıli olmadığı hakkında he
nüz elimde hiçbir delilim 
yoktur. Bence en feci olan 
nokta, bundan sonra size 
karşı aşk ve borçlu olmak 
gibi iki derin ve kuvvetli his· 
sin esıri olarak yaşıyacağım .. 

Şayed bir gün, sizin, anne· 
min katilinın kızı olduğunuzu 
anlarsam, düşününüz, ne feci 
vaziyette kalacağım? 

Keşke beni öldürtseydinizl 
Genç kız, gözlerini ondan 

hiç ayırmıyordu. Kollarını 
göğ.sünde çaprazladı. 

- Hayır, böyle bir vazi
yette kalırsanız saniye geçir· 
meden beni öldürünüz. Şunu 
iyi bilıniz ki, ne sizden kor· 
kacağım, ne de ölümden .. Aş· 
kınıza gelince; itiraf edeyim 
ki, ben şimdiye kadar böyle 
bir his tatmadım ve tatmak da 
istemem.. Sen beni öldürece· 
ğin sırada bir sözüm üzerine 
vazgeçtin. Ben de buna mu· 
kabele ettim. Bu suretle ara· 
mızda bir hesap muamelesi 
kapanmış oluyor. Tekrar kar· 

şılaşırsak gene konuşuruz de· 
likanlı .. 

- Şu halde Allaha ısmar· 
ladık prensesi 

- Güle güle delikanlı!. 
Genç kız bu sözünden sonra 

sırtını delikanlıya çevirdi. O 
da sert ve seri adımlarla ka
pıdan çıktı, kendisine bakan 
muhafızların yan yan bakışla· 
rına hiç aldırmıyarak saray· 
dan çıktı. 

- SONU VAR -

ôdRSA 
ÜzUm sabşları 

Ç. Alıcı K. S. 
812 O kurumu 14 25 
316 inhisarlar 14 25 
133 Y. i. Talat 14 75 
124 Ş. Remzi 13 
112 Beşikçi o. 15 
86 Ş. Rıza H. 16 
81 A. C. Sipahi16 25 
79 AR Üzümcü15 25 
72 D. Arditi 15 75 
76 Vitel 14 75 
62 K. Taner 16 50 
l 1 Ş. Galenli 13 50 
10 S. Erkin 17 50 

6 S. Şınlaho 15 50 
3 J. Kohen 22 

1983 
79679 
81662 

incir sabşları 
Ç. Alıcı K. S. 

284 Ş. Remzi 8 7 5 
240 A. H. Nazlı 8 125 

134 F. Solari 8 
82 İzz. ve Ali 8 50 
26 B. Alazraki 12 
766 

75519 
76285 

K. S. 
21 
15 25 
15 65 
20 
16 
16 25 
18 25 
15 50 
17 70 
17 75 
17 75 
16 
21 
15 50 
22 

K. S. 
o 75 
13 
15 
13 
12 

Zahire sabşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

240 Buğday 4 45 5 895 
4 Arpa 4 25 

1700 kilo ipek160 
kozası 

33000 Kilo P. 3 
çekırdelc 

7 5 B. pamuk 30 
Piyasa fiatleri 

45 

No. 7 14 00 14 50 
" 8 14 75 15 25 
" 9 15 50 16 00 
" 10 17 50 18 00 
" 11 19 75 21 00 
" 12 21 25 22 25 

Alaşehir Asliye H. Mahke· 
mesinden: 9371277 

Davacı Çanakçı köyünden 
Yusuf kızı Ümmünün, ayni 
köyden kocası Mehmed oğlu 
Ahmed aleyhıne açtığı boşan· 
ma davası mahkemesınde: da-
valının ikametgahı meçhul bu· 
lunmuş, ve ılanen yapılan teb· 
lıgata rağmen gününde mah· 
kemede hazır bulunmamış ol· 
duğundan gıyap kararı veril· 
miştir. Mahkeme: 7-10-937 gü· 
nü saat dokuza talık edılmiş 
olup işbu gıyap kararının 
danından itibaren beş gün 
içinde itiraz olunmadığı, ve 
mahkemeye gelmedıği surette 
gıyabında muhakeme yapıla

rak hüküm verileceği H.U.M. 
Kanununun 405 incı madde
sine tevfikan bir daha mah
kemeye kabul edilmiyeceği 

ilin olunur. 

B. Mussolini Roma. 
ya döndü 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Berlin, 30 (Radyo) - Al· 

man Propağanda Nazırı Dr. 
Göbels, halka bir beyanname 
neşretmiş ve İtalya Başbakanı 
B. Mussolininin Almanyayı zi· 
yareti esnasında asayişin te· 
temini için zabıtaya yardım 
ettiğinden ve bir hadise çık
madığından dolayı teşekkür 
eylemiştir. 

Berlin, 30 (Radyo) - İtal
yan Başbakanı B. Mussolini, 
Alman hududlarındar. Avus· 
turya hududuna geçerken, B. 
Hitlere bir telgraf çekmiş ve 
teşekkür etmekle beraber, 
kendisini yakında Romada 
görmek istediğini bildirmiştir. 

Çin.Japon harbi 
- Başı 1 inci sahifede -

Sabah saat 10 da da, japon 

tayyareleri Şanghay afakında uç· 

muş ve imtiyazlı mıutaka da dahil 

olduğu halde, bütün şehri bom· 

bardıman etmi~tir. 

japonlann, yakında umumi bir 

taarruza geçecekleri söyleniyor. 

Tokyo, 30 (AA.) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Mançukouya takviye kıtaatı 
gönderilmekte olduğu teyid 
edilmektedir. Maamafih şim· 
diye kadar gönderilen asker 
ve mühimmat miktarı hak
kında bir guna malumat ve· 
rilmemiştir. 

Hongkong, 30 (A.A.) 
Domei Ajansından: 

Japon deniz tayyareleri 27 
Eylul tarihinde Mac:ıo açık
larında Çinlilerin 200 tonluk 
Vu-Feng gambotunu batır· 
mışlardır. 

Japon tayyareleri 2600 ton
luk Tchao Ho kruvazörünü 
de Canton açıklarında.bom· 
bardıman etmişlerdir. 

28 Eylulde yapılan bom· 
bardıman neticesinde kruva· 
zör ciddi w surette hasara uğ· 
ramıştır. 

Beyaz Rus 
Askeri teşkilab reisi 

Sof yada 
Belgrad, 30 ( Radyo ) -

Vremenin istihbaratına göre, 
Beyaz Rus muharipleri teşki· 
}atının yeni başkanı General 
Agramal Sofyaya gelmiştir. 
Yüzlerce Rus mültecisi gene· 
rali muhafaza etmektedir. 

General Agramal, birkaç 
gün evel Pariste ortadan kay· 
bolan Rus generalleri hakkın· 

da henüz birşey söyliyemiye· 
ceğini gazetecilere bildirmiştir. 

Avam kamarası 
Fevkallde içtimaa 

çaörılacakmıt 

Londra, 30 (Radyo) - Ni
yüz Kronikl gazetesi, işçi par· 
tisi reısi B. Atlenin, Japonya· 
nın muahedeleri ihlal etmesin
den mütevellit muhtemel va· 
him neticeleri tetkik etmek 
ve bu hususta bir karar ver
mek üzere parlamentonun fev
kalade toplantıya davet edil· 
mesını istiyeceğini yazmak
tadır. 

ı hktefria 917 

Cenevrede ispanya 
işi tetkik edildi 

~-------------~ ltalya, Balear adalarında gözü 
olmadığını ispat etmelidir 

Cenevre, 30 (Radyo) -
Uluslar Sosyetesi Asamblesi, 
bugün Ağahanın riyasetinde 
toplanmıştır. 

Ruznamede yazılı mevaddın 
müzakeresine geçilmeden evci, 

Çinde açık şehirlerin bom· 
bardımanından dolayı teessür 

beyan eden Amerikanın no
tası okundu. 

Müteakiben, Filiıtin mese· 
lesi hakkındaki raporla silah· 

lan bırakma komitesinin ra
poru okundu, bu münasebetle 

hatiblerin bazıları söz söyle· 
diler. 

Asamble, yarın tekrar top· 
lanmak üzere müukerelerinc 
son verdi. 

Siyasi komisyon, dört saat 
müzakereden sonra lspan· 
ya meselesi hakkında bir ra
por vermiştir. Bu raporda 

Bir ümit! 
Japonya, Amerika. 
dan teşriki mesai 

bekliyor 
Tokyo, 30 (A.A.) -Japon· 

yanın B. Hullun 23 Eylul ta· 
rihli notasına vermiş olduğu 
cevab bu sabah Hariciye Ne
zareti tarafından neşredilmiş· 
tir. Bu cevapta Nankin ve 
civarındaki kıtaatın ve çok 
kuvvetli müdafaa tertibatı· 
na malik olan askeri binala· 
nn bombardıman edilmesinin 
içtinabı gayri kabil bir keyfi
yet olduğu kaydedilmektedir. 
Bombardımanlar muhariplerle 
evelce keyfiyet kendilerine bil· 
dirilmiş olan gayri muharipler 
arasında fark gözetilmeksizin 
yapılmıştır. 

Cevabi notada Japonyanın 
üçüncü devletler hukukuna ve 
ecnebilerin hayatlanna, malla· 
rını ve menfaatlerine riayet 
etmekten ibaret olan Japon 
siyasetinde bir guna değişik· 
lik vukua gelmemiş olduğu 
ilave olunmaktadır. 

Nihayet cevabi nota, Ame· 
rikanm bu bapta Japonya ile 
teşriki mesaide bulunacağı 
ümidini izhar etmektedir. 

Çakı ile garalamıı 
Keçecilerde Küçük hamam 

sokağında Mustafa oğlu amele 
Ahmet, alacak meselesinden 
Hasan kızı Elifi çakı ile yara
lamıştır. 

- w 

bazı yabancı devletlerin İspan· 
ya işlerine karışmaları esefle 
karşılanmaktadır. 

Uluılar sosyetesi; lnrilterc· 
nin, Franıa ve ltalya ile lı-
panya hakkında açacaj1 mü· 
zıkerelere itimat Ye ümit beı· 
lediği raporda zikredilmekte 
ve bu müzakereler aldm ka· 

lırsa, ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesinin mevcu

diyetine ihtiyaç olmadığı ilave 
olunmaktadır. 

Siyasi komisyon, gece geç 
vakte kadar müzakerelerine 

devam etmiş ve yabancı gö· 
nüllülerin, derhal ispanyadan 
çekilmeleri ve İtalyanın, Ba· 
icar adalarında gözü olma· 
dağını ısbat etmesi lizımgel· 
diği neticesine varmıştır. 

Müzakerelere devam oluna
caktır. 

Ortaokul/er ve lise 
öğretmenleri 

arasında 
Kızılçulluda açılan eğitmen· 

ler kursu tatbikat kısmı mü· 
dür muavinliklerine 8. Ömer 
ve Mustafa tayin edilmişlerdir. 

lzmir kız lisesi öğretmen· 
lerinden 8n. Fatma Zebra, 
Malatya liıesi tarih • cotrafya 
öğretmenliğine, Çanakkale or· 
taokulu Türkçe ötretmeni B. 
İsmail, f zmir·Karataş ortaoku· 
)una, gene Çanakkale ortao· 
kulu fen bilgisi öğretmeni B. 
Şevket, riyaziye stajyeri Bn. 
Vafire ve Nureddin Ardıç, 
Türkçe stajyeri 8n. Hanife 
lzniir ·Karataş ortaokuluna, B. 
Necati fen bilgisi ve biyoloji 
öğretmenliğine, B. Hilmi lı· 
mir erkek lisesi riyaziye staj· 
yerliğine, 8. Hilmi ayni okul 
beden terbiyesi stajyerliğine, 
B. lbrabim Karşıyaka ortaokul 
riyaziye stajycrliğine tayin 
edilmişlerdir. 

IMekteb 
kitabları 

Yavuz KitabeıJi . 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttij'İ 

Bütün mekteb ki-· 
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığın• 
sayın öğretmenlerle müıte-
rılerine arzeder. _..... 

?! 

Manisa Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Manisa· Turgutlu yolunun 1 +074-17 +430 uncu kilO" 
metreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 kuruş ke
şifli şose ve sınai inşaat kapalı zarf suretile eksilt 
meye konulmuştur. . 

2 Bu inşaata ait keşif vesair evrak 461 kuruş muka~ı· 
linde Manisa Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden ahnabil1'; 

3 Eksiltme Birinciteşrinin yedinci perşembe günü "' 
onbirde Manisa Vilayeti Daimi encümeninde yapıll' 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilcdir. 
5 - Muvakkat teminat 6921 Lira 49 kuruştur. ıl 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletniden alındl 

1 
ehliyet vesikası ilt: bu yıla ait Ticaret odası vesika••; 
ve muvakkat teminata ait makbuzlarını bir zarf ,ti 
teklif mektuplarını da ayrı bir zarfa koyarak bun~,. 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde 

3
1 

zırhyacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7 -10-9 ti 
saat 1 O a kadar Manisa valiliğine vermeleri ve ~ç 
ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü mad 
sine riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

22 26 30 3 3~78 
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lzmir Levazım dmirlifi ilanları 
lımir Mst. Mv. K. sat. al. ko. res. den: 

lzmir gümrük muhafaza ta
buru satın alma komisyonun
dan: 

1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ka
palı zarfla ihalesi 8/Birinciteşrin/937 Cuma günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen keşıt bedeli 30424 lira 

Kıl Ç Arslanı l•ttı·ralarla 64 kuruştur. Şartnamesi hergün öğleden evci komis-i yun da görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk teminat 

b "' d • makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu eski Fuça takım bina· 
sının muhtelif aksamı şartnamesine bağlı keşif raporu 
mucibince pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

og uran vezır. 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale 
- saatmdan en az bir saat evveline kadar teklif mek-

2 - Bu İş için tahmin edilen bedel 249 lira 90 kuruş 
olup muvakkat teminatı 18 lira 75 kuruştur. Şartna· 

Cezasını çok feci çekti. Belin- tupıarını fındıklıda komutanlık satm aıma komisyonuna 
vermeler. 16 21 26 1 

den kör testere ile ikiye bölü- _D_ü...,,,...z._'E_L_T._'M_E_:_G_az-et-em-iz-in-21---2-6--3-0-E-yl-ul-9-37-ta-rih-li 

3 
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
Pazarlığı 8 /10/ 937 cuma günü saat 15 te izmir Al
sancak 1. incikordon 364 No. dn tabur satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

nüshalannda neşredilen bakır kazan hakkındaki eksiltme ili· 
il.erek eti yemeklere kondu. nın 8 Birinciteşrin 937 Cuma rünü yazılacak iken yanlışlıkla 

2 Birinciteşrin 937 Cuma günü diyerek yazılmıştır. Düzeltiriz. 

4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvak-
kat temintat makbuz veya banka mektuplarile birlikte ----~--1------------

Y azan: Muallim Haydar Berköz - Manisa 
Anadolu Selçukileri 13 üncü Mogol cesetlerile doldurduk

M. asrın ortalarına doğru ar- tan sonra Anadolu içerilerine 
bk eski kudretlerini kaybet- yürüdü. Ve Kayseride mera-
rc~c başlamışlardı. Bilhassa simle Selçuk tahtına oturdu 
243 M. senesinde Köse da- ve orada on gün kadar kal· f n_da lran Moğollarına karşı dıktan sonra tekrar Mısıra 
tcı mağlubiyetleri bu vaziyet- d.. d" 

t on u. O en büyük bir amil olmuştu. Ordusunun müdhiş mağhi-
ıamanki sultan "Gıyasüd-

din Keyhüsrev ,, i Tokat ve biyetini haber alan Mogol 
l\lyseriye kadar takibten çe- hükümdarı, "Abaka han,, bu 
kinıniyen Mogollar nihayet vaziyetten çok müteessir oldu. 
l>tk yüksek vergiler mukabi· Ve derhal tedarik ettiği bir 
linde sulha razı olmuşlardı. kuvvetle Anadoluya hareket 

Selçukiler bu mağlubiyet- etti. Elbistan sahrasında mak· 
len sonra bir türlü düzeleme· tul askerlerinin kokmuş cesed-
~i,lerdi. Karışıklıklar, idare· leri onu çileden çıkarmağa 
11Zlikler günden güne artmış, kafi geldi, oradan Anadolu 
ctn, mal emniyeti tamamile içlerine doğru yürüyerek guya 
tehlikeye düşmüştü. Şahabed- firarları neticesinde askerleri-
din Ahmedin " Mesaliküleb· nin mağlubiyetine sebeb olan 
~r" isimli arapça eserinin Selçukilerden intikam almak 
~ÇÜncü cildinde yazdığı gibi kasdile geçtig" i yerlerde tam 
Sultanlar hiç bir nüfuz ve 

k d iki yüz bin masum halkı koyun 
d
u rete malik olmaksızın sa-
ece bir kukla halinde idiler. gibi boğazlattı. O güzel, şirin 

~unlara yalnız kendi şahısları, köyler, kasabalar, adeta üze-
tıleleri ve hükümdarlık ala· rinde baykuşlar öten vırane· 
llletierine müteallik bazı za- liklere döndürüldü. 
turi işler için kifayet edecek * *., 
~r miktar para bırakılmıştı. Mogul hükümdarı artık kan 

iifuz ve kudret her şey iti· ihtiyacını tatmin etmiş, Selçuk 
~l görmeksizin idare eden veziri Muinüddin Süleymanın 

ogol valilere aitti. Hutbe on- ihtirası binlerce ocağın, yüz 
1':! namına okunuyor, altın ve binlerce zavallının hayatını 
ıtiınüş paraları istedikleri gibi b mahvetmişti. Abaka Han Ana-
lıtırıyorlardı.,, doluda daha fazla kalamadı, 
Vaziyet bu kadar buhranlı 

O)d x. h ld d ı · b d yanında j , uhteris vezir de ol· 
b u~u a e ev etın aşın a duğu halde lrana doğru ha
ulunan sulttanlar dahili mu-

h b reket etti. '" Alada~ ,, isimli lre eleri körüklemekten, men-
ftat h b k l yere geldikleri zaman işittiği ırsile ir ço masum a· 
tın kanına girmekten çekinmi- bir haber Abakayı adeta ku-
Yorlardı. durtmuştu. Gizli bir şahıs ona, 

Sultandan sonra devletin Selçuk vezirinin memluklerle 
trı nüfuzlu şahsiyetleri olan alakası blunduğunu ve Elbistan 
\tczirler de bu karışıklıkları felaketine onun sebeb oldu
~altmak, şahsi ihtiraslarına ğunu anlatmıştı. 
)tp 'IU§mak için türlü kötülükler Hemen o dakika vezirin tev· 
l tnaktan geri durmuyorlardı. kifini emretti. Hakikatte belki 
~~4 M. senesinde bunlardan böyle birşey mevcut değildi. 
Uınüddin Süleyman Pervane Fakat şüpheden kendini bir 

~ltan Kılıç Arslanın guya türlü kurtaramıyan kiııci hü· 
.ı_ıaır memluklerile ittifakı ol- k 
"' kümdar şiddetli bir inti ama 
dt tunu, uydurarak Anadolu- karar verdi. Cezası hakikaten 
.. ki Mogol beylerine haber 
Ytrın· l · ki pek müthiş oldu. Döginyinin 
dt ışti. Böy e bir şeyı a ın· Türklerin umumi tarihi isimli 
~ n hile geçirmemiş olan za-
.1~lı Kılıç Arslan bir bahane 
1
". l<onyadan Aksaraya davet 
~•imiş, orada şerefine verilen 
..:. ziyafette evvela zehirlen
~ ılıniş ve seı1 a da bir yay 
d Yışı ile feci bir şekilde boğ-
llr\llınuştu. Bu harekete ma· 

~:t kalan; devletin mukadde· 
~tın_ı elinde tutan büyük bir 
~ haıyet idi. Ona bu kadar 
y 8-faızca hareketten çekinmi-
~rı Mogollar, halka en kötü, 
) tekler sızlatan işkenceler 
VPrnaktan geri durmuyorlardı. 
j~1,i namı altmda verilmsi 
İat~anı olmıyan yüksek paralar 
~Yorlar, bunları tedarikten 
~ 1~ kalan zavallı halk da ev
~--tını köle ve cariye olarak 
) ltnak mecburiyetinde kala-
0tdu. 

* Q • • 
12) U zulümlerin en kötüsü 
~ 6 M. senesinde yapılmıştı . 
t l tarihte; Anadoludaki Mo· 
~ Ordusu Elbistan sahrasın
~ Mısır memluklerine karşı 
"b müthiş bir mağlubiyete 

ldı. Baybars koca sahrayı 

eserinde verdiği malumata 
göre; günahsız Sultan Kılıç 
Arslanı bir iftirasile feci bir 
şekilde boğdurtan bu muhteris 
adamı evvela sımsıkı bağlattı, 
sonra belinden kör bir destere 
ile bağırta bağırta ikiye böl
dürdü. Bu vazifeyi en canavar, 
merhametsiz celladlarına yap
tırıyor ve kendi de dişlerini 
gıcırdatı.rak seyrediyordu. Ve
zirin vücudu kanlar içinde 
ikiye bölündükten sonra bun
ları daha küçük parçalara 
ayırttı ve kafatası da dahil 
olduğu halde yemeklerin içine 
karıştırttı ve o akşam verdiği 
mükellef bir ziyafette başta 
kendisi olmak üzere bütün 
yüksek kumandan ve asilza· 
delere et diye yedirtti. 

* . "' 
işte, yüz binlerce cana kıy-

dıran, zavallı Kılıç Arslanı 
asılsız iftirasile boğdurtan bu 
kötü adam yaptıklarının ceza
sını pek feci şekilde ödemiş 
oldu. 

lzmir Lv, amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Kasabada bulunan askeri kıtaat hayvanatının senelik 

ihtiyacı için (256180) kilo yulaf kapalı zarf ile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak kasaba askeri satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - ihalesi 25 Birinciteşrin 937 puzartesi günü saat 16 da 
kasaba askeri satınalma komisyonunda yepılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 256180 kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 

5 kuruş 25 ıantim ve muvakkat teminatı 1008 lira 
70 kuruştur. 

6 - istekliler Ticaret odasından mukayyet oldnklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektupları 
münakasanın yapılacağı belli aaatten en az bir saat 
evel kasaba askeri satınalma komisyonuna verecek-
lerdir. 1 6 12 17 

Kadastro komisyonundan: 
Kadastrosu bitirilen Göztepe mahallesindeki gayri menkvl 

malların saha ve şekillerini gösterir paftalarla kimlerin adlarına 
kayt edildiği ve ne kıymette olup ne kadar harç tahakkuk 
ettirilmiş olduğunu iÖsterir cedveller Yıkık minarede saçmacı 
hamam sokağında 20 No. lu kadastro dairesinin sokak kapısı 
dışında asılmışıır. 2613 sayılı yasa hükümlerine göre bu ced-
veller iki ay asılı kalacaktır. Bu askı müddeti içinde gayri 
~enkul malların yazılan maliklerine veya miktar hudut ve 
şekillerine veya harçlarına yahud sair herhangi bir cihetine 
itiraz etmek veya fazfa malumat almak istiyen alikalıların iz-
mir kadastro komisyonuna müracaatleri aksi halde yapılmış 
olan kadastro işleri kat'iyet alıp gayri menkul malların tesçil 
olunacağı ilan olunur. 3428 

Kadastro komisyonundan: 

pazarlık saatinde komisyona müracaatları. 3413 

Kız - Erkek 1 Z M 1 R Yatılı • Gündüzl~I 
Kiiltiir Lisesi 

Resmi Liselere Muadildir. 
Talebe kaydlarına devam ediliyor. 

. • 

Emlak ve Eytam bankasından 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 
205 İzmir Göztepe Köprü mahal-

lesinde tramvay caddesi. 792 Taj kargir 2.213 
Ada 791, parsel 2. sahilhane 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul sekiz senelik taksitle ve 
faizsiz olarak satılmak üzere kapalı zarfla artırmaya konul· 
muştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir ve 7-10-1937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat onbirde şubemiz satış komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - İstekli olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde ala
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale günü şartnamede 
tarif edildiği veçhile teklif zarflarını saat ona kadar şubemize 
vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin hergün şu· 
bemize müracaatları. 22 1 3299 

Izmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Senelik 
Bedeli sabıkı 

Lira Kr. 
3 00 

Cinsi Yeri 

71 ağaç dağınık Karşıyaka Soğukkuyuda 
zeytin. 

Kaciastrosu postalar tarafından yapılmakta olup birinin 10 10 00 28 ağaç zeytin Buca Üçkuyularda 
Temmuz diğerinin 21 Temmuz 937 tarihli Anadolu ve Yeni I 

darei Hususiye akaratından olup yer ve cinsi yazılı akarat 
Asır gazetelerinde gereken kadastro ilanı yapılmış olan imariye kiraya verilmek üzer 16/9/937 gününden itibaren ve temdiden 
ve Aziziye mahallelerindeki gayri menkul mallarla bundan 

müşteri çıkıncıya kadar arttırmaya cıkarılmıştır. Şartları öğ-
evvel ilan edilmiş olan muhtelif mahallelerden işleri peyder- renmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti 
pey bitirilen gayri menkullerin beyannameleri ilin tarihinden 
on beş gün sonra her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe gün- varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de vilayet encÜ· 
leri Yıkık minarede saçma-:ı hamam sokağında 20 No.lı bi- meninin toplandığı her pazartesi ve perşembe günleri saat 
nada Kadastro komisyonu tarafından tetkik olunacaktır. 10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte Encümene 

Sözü geçen gayri menkullerde ayni hakları bulunanların bu müracaatları ilan olunur. 26 28 1 3 3368 

günlerde müracaatları ve müracaat etmiyenlerin hakları 2613 Akhisar Ortaokulu Direk-
sayılı kanun hükumlerine göre komisyonca hasıl olacak kanaata 
göre kayıt ve tescil olunacağı ilan olunur. 3427 törlüğünden: 
# ' Okulumuzdaki 2800 Liralık tamirat ve ilave inşaatının ek-T ürk Hava Kurumu ıiltmesine istekli ç.kmadığından eksiltmenin 28 Eylul 937 ta

rihinden itibaren daha on gün müddetle uzatılmıştır. lstekli-

B u•• yu•• k pı•yangosu lerin 8 Bırinciteşrin 937 Cuma günü saat 15 de Akhisar 
kaymakamlığında müteşekkil komisyonda hazır bulunmalan 
ilin olunur. 1 5 

5 inci keşide 11 Teşrinievel 1937 dedir •ımnınınınn111111111n1ı. . Dol~tor .. ıllllllllllllllllllUlllllllllll 
Büyük ikramiye200,000liradır _ ;; 

Bundan başka: 15,ooo, 12,000, 10,000 liralık ikramiye- = A. Kemal Tonay EE 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın! hastalıkla" =. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar - B • S f M h § 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan = ırinci ını uta assısı E5 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan ;;;; C Verem ve saire) S =: BaımUwıe iıtaıyonu karşısındaki Dibek eokak haoında 30 uyılı 
çekinmeyiniz. E ev ve muayenehanesinde eahıllı saat 8 den akşam eaal 6 ya S 
'-----------1!"--~~-------- =: kadar hastalanın kabul eder ES Izmir vilayeti muhasebei hu- i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111 Telefon: 411s 11111111• 

susiyemüdürlüğünden: EGE TAKSi-
Numarası 

28 
Cinsi Mevkii TE 
Ev Karşıyaka lktısat sokağında L. 3 2 7 O 

473 Dükkan Şan'atlar mektebi yanında En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 
" Üçüncü karaosman caddesinde 12 

33 
35 
29 

116 
17 
85/87 

477 

Mağaza ikinci belediye caddesinde 

" 
Dolap 
Mağaza 

,. 
Fırın 
Dükkin 

" " " Bakır bedesteni 
Peştemalcılarda 
Bekirpaşa hanında 
Karşıyaka lktısat so. 
Karantina San' atlar mektebi 
yanında. 

ldarei Hususiye akaratınd~n olup yukarıda yer ve cinsleri 
yazılı akarat kiraya verilmek uzere 16/9/937 gününden itiba-
ren ve temdiden müşteri çıkıncıya kadar açık arttırmaya çıka
rılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebei 
Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyen
lerin de Vilayet Encümeninin toplandığı her pazart~si ve per· 
şembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile 
birlikte Encümene müracaatları ilan olunur. 26-28-1-3 3369 

........................................ 
Şark Sanayi kum
panyası Tiirk A o
nim · şirketinden: 

Şirketimiz hisse senetlerine ait kupon cetvelleri evvelce 
Arapça harflerle ve Rumi sene üzerine tab ve tertip olun-
muştu. Bunların ahiren Türkçe harflerle yeniden tertip olunan 
kupon cetvellerile değiştirilmesine lüzum görüldüğünden aksi
yon hamillerinin Osmanlı Bankasına müracaatla ibraz edecek· 
leri hisse senetleri kupon cetvellerini yenilerile tebdil ettirme· 
leri rica ve ilan olunur. 1 3 S 



Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO" vapuru limanı· 
•uzda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala· 
eaktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 
11MARDINIAN,, vapuru 29 

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

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTLE HATTI 

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

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

Tarih ve navlunlardakide· 
ğişikliklerden accnta mes'u
tlive kabul ctmeı . 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

"DROMORE.. vapuru 10 
Birincit~şrinde bekleniyor. 
LiVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAZ, VARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE · 
ANVERS 

"ESPAGNE" vapuru Ey· 
lı'.il sonunda bekleniyor. AN
VERS için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

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

"BAY ARD" motörü 24 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. Dl· 
EPPE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

........................... 1111111 ........................................ .. 

ı - Dahiliye Mütehassısı -ARMEMENT H SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA" 
Birinciteşrinde 

ROTTERDAM, 
HAMBURG ve 

vapuru 28 
bek !eniyor. 

HAMBURG 
BREMEN li· 

manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde ıirişi 
lemez. 

Doktor 

<:eıaı Yarkın 
İzmir· Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokaOı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Oöztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

FotoOr 
l N 0 N O Cad. No. 20 

At6lyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amat6r işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Doktor Adil Bir 
Bir müddcttenberi Avru· 

pada bulunan ltalyan ha•· 
tanesi operatoru Doktor 
Adil Bir avdet ederek mua· 
yenehanesinde haatalaral11 

kabule başlamıştır. 

Gaip ikamet 
tezkereai 

Bundan akdem vefat ede' 
ltalyan tebaasından ko~ 
Aron oilu Jakobe namı diğ,,S 
Yako Pardonon, almış oldu~ 
ikamet tezkeresinin hastah...ı 
zamanında her nasılsa za7· 
edilmiş olduğundan bu ket' 
yeni ikamet tezkeresi alacl" 
ğımı ilan ederim. 

lzmirde Göztepe trad'' 
o· vay caddesinde 988 il 

marada Abramu 1ı.-ı 
SARA 
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tı 

y 
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• 
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d 
~ 
le 


