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Geııeral Metal{sas Anl{araya ·Vardı 
Muhterem Misafirimiz, Ankarada hararetli tezahüratla karşılandı 

----------·-
Atatürk, Çankayada sayın misa-

firimizi k~bul buyurdular 
---------. ----------

Elen milleti, her zaman ve her hangi şart altında olursa olsun, 
Türk milletinden asla ayrılmıyacaktır 

Aokarıı, l 9 (llu·u 1 nıubabiri· 
llıizdcrı) - De~nli misafirimiz gc· 
ll~ral Mcınksıı s lıu ıı·İ trenle rile 

"-ınitteu g• •çnlerkcıı , i tasyoııu dol
ıltırrııu" olnn binle rce lınlk trı.ııhı1 · • 
tat yapmış , o ılo ı d l! \ leı in lııış \ l'· 

!.;ilini alkışlaımştır. 
lznıiııc i kun cdilıııi~ ııııilı :ı .JıJ. 

lı-rrlcıı hir hl'ycı, gcıwra l :'\l c ı n k· 
~n ı ziyaret ederek Hıı. Mt'lak "o~a 

lııık<'tler takdim f' ) ll'ıııiı;ılcr. \ ııııa· 
ııı taıııla seçirdıkleri günlerin ınılı 

Latırıılıınnı hiçbir zaınıın uuutııın· 
dık\arını üvlcnıi ~ ler; Türk · men 
dııaıluğuuuo. ku,•vctiodeı. du)ıluk
ları sevinci izlıar elınişlerJir. 

General Mctnksas, heyete ilti
fatta bulunmuş, biitün vatandaşla· 
tıı:ıa selamlarının tebliğini rica et· 
iniş ve şunları öylemiotir: 

- Türk. • Elen do~lluğu hah· 
9İnde, ben de sizinle ayni fikirde· 
Yinı. Bu kıymetli dostluğu devam 
ettirmek için hepimiz çalışma~a 
llıecl,uruı. 

Ben Ankoraya, Büyük Önder 
Atnıürkü ve Cumhuriyet bükumcıi 
ttkftrunı eelfimlamak füere gidiyo· 
ruın.> 

Generul Metaka:ıs, istasyonda 
toplanan halkın alkıştan arasında 
Yollarına devam etmiştir. 

Ankara, 19 (Hususi muhabiri· 
tlıizden) - J\lubterem mieafirimiz 
dost ve milttcfik devletin kıymetli 
llaşvckili General Metok.sae, refi· 
kaJarı ve maiyeti erkiioı ile bu 
lahab lstanbuldun şehrimize gel· 
ll:ıittir. 

. Kıymetli mi afiriwiz Ankara 
18

l• yonuoda Başvekalet vekili B. 
C~IGI Dayar, Hariciye \'ekili J'ev· 
~•le Rüşdü Aras, Büyük Millet 
~ecJisi reisi Abdülhalik Renda, 
~ Yascticumbur eeryaveri, Büyük 
Ç rk&nıharbiye Reisi l\lareoal Fevzi 

akmak, refikaları, diğer Vekiller, 
~ebu lor, kumandanlar ve sefirler 
lltafıudan karşılanmııtır. Bir müf· 
te~e o k . ı . . r • L s er resmı se uwı ua etmış, 
t "Yrak.larlo donatılmış bulunan is· 
18

Yonda bando Türk • Yunan 
Ilı.ti 
lak_ it ınarolarmı çalmıştır. Un. Me· 

easa buketler ~·crilmiştir. 

~ General ~lctaksa~, ricaliınizle 
ı ~ltlnndaolaramızın ellerini sıkmış, 
tıır 

~ lllüdclet görüştükten onra n. 
L·ıtııı Bayarla birlikte ve otomo· 
lfe 'k t\ ı ameılerioe tabAis olııuoo 
llkara 1 1· . . . K Ilı pa ne oıc ıne ınmıştır. ıy· 
Ctlj nı· f'· . . JJ d I ' la ısa ırınıız yo ar a sc aın· 

r, ı:ırn, ış, yaşa sesleri ile halk tara· 
tıı a 

il alkışlnrımıiltr. 

~~O"U~i ınulıabiri· 

ff abeşistanda 
a· . -
ır ltalyan mınta-
kası tesis ediliyor 

lto ~az l nıa, 19 (Hndyo) - İtalya 
liı:ı· 1~ ar Meclisi, bugün B. Musao· 

•ı:ıın · h11). rıya eli altında loplaomış, 
.ı " e11ı anunları tetkik ve kabul 

ı eıoi . 
l'.lı(lt Itır. Bu kanunlar ar.ısında, 

ever fa 1 k . . . b' -
"Ytı) ar ooı ıçın ır gun 
~ıtıd:;eı ve o gün 1\larkoni hak
raııer talyaoın her yerinde ihti· 
lıtıı:ı Yapılıuaeuıa dair de bir ka· 

"ardır. 
Mel' Yarı c 18• Habeıietanda bir İtal· 

htır.. lllıotııkası teşkil edilmesini ve 
.. ,. ·ı 

gölld aı elerile beraber amele 
il eriJm . . k b ' \' esıoı a ul ctmi~, İtalya 
\'ll't enıen ua11nda akdoluoan ıon 

lllayı lasvib eylemi9tir. 

r 

Mühim görüşmelerin cereyan elliği Hariciye 
Vekaleti binası 

mizden)- General Metakeas, bugün ı ,--------·---, 

öğleden evel Çankayada Riyaseti· Büyük Şef 
cumhur köşküne giderek defteri 
mahsuııa ismini yazdırmıo, mütea· Sayın misafirimizi kabul 
kıben beraberinde Yonanistanın An· buyurdular 
kara elçi'i olduğu halde Hariciye Ankara, 19 (Hususi mu-
Vekili Dr. Rü§tıl Arası, .Mareşal habirimizden)-Reisicuni-
Fevzi Çakmağı, Başvekil vekili D. 
Celal Bayan ziyaret etmiştir. ~la. har Atatürk, bugün saat 
rc~alımız, B. Celal Bayar ve Dr. 17 de Çankaga köşkünde 
Rü;tü Aras Ankarapalasta G~neral dost ve müttefik devletin 
l\l~takeaea iadt•i ıiyaret eylemi~· kıymetli Başvekili Gene-
lcrdir. 

Bn. Metaksae da, Bn. Fevzi 
Çakmağı ve Bn. Celal llayarı ziya· 
ret etoıiş, ziyaıeılcri iade olun· 
wuştut. 

General Metaksae, öğle yeme· 
ğioi Yunan sefarethanesinde yeclik· 
ten eonra saat 15,30 da Büyük :\fil. 
lel Meclisi reisi B. Abdulhalik 

Rendayı ziyaret elmiş, B. Abdul· 
halik. de iadei ziyarette bulun· 
Wtı§IUr, 

ral Metaksası kabul bu-
yurmuşlardır. Mülakat 2,5 
saat devam etmiştir. Ha
riciye Vekili Dr. B. Rüştü 
Aras, kabulde hazır bu
lunmuştur. 

~~~~~~~--~~ 
Akoam, Baovekil vekili B. Ce· 

lal Bayar ve refikası tarafından 

Ankapalae ealonlarında S. M. Ge· 
ncral Melalı.@as ve Bn. .Mctaksas 

Çin.Japon harbi şiddetlendi 

Japon tayyareleri Nank~ -
ni bombardıman ettiler 
İmtiyazlı mıntakaya bomba attılar. Bir 

haf tada 1300 Çinli koleradan öldü 

Japon askerleri yemek yerken 
Şıınghay, 19 (Radyo) - japon· 

lar yeni kuvvet getirmiılerdir. ja· 
pon tayyareleri, Yançc nehri 11a· 
lıillerindeki Fokeoee ıehrini bom· 
bardımnn etmişlerdir. 

japon orduları, bugün Çepıto• 
yu da i~gal etmişler ve burada hu· 
lunan Çin kararınhını dağıtmı§· 

mıolardır. Muharebe eeuaıında iki 
Çi!1 Generali maktul düşmü;tür. 

~anghay, l 9 (Radyo) - Ko· 
lera imtiyazlı muıtakada tahribnt 
yapmaktadır. (;eçen hafta ecnebi· 
lerden beı •e Çinlilerden bin üç 
yüz kiti koleradan ölmüıtür. 

japon ta11areleri, bugllo üç 

defa Şanghay civarında uçmuşlar 
ve muhtelif yerlere bombalar al· 
mı~lardır. 

Son gelen haberlere göre, ja· 
pon tayyareleri, dün gece Nankin 
oehrini bombardıman etmişlerdir. 

Bu esnada Çin tayyareleri ile ja· 
poo tayyareleri arasında bir baya 
muharebesi olmoo ve 15 Çin toy· 
yaresi düşürülmüştür. 

japon tayyareleri, Şı1pey ile 
beraber, Nanlı.io tayyare istasyonu· 
nu ve imtiyazlı nııntakanın bir kıs· 
mını bombardıman etmiolerdir. 

- Sonu 4 ncü sahifede -

şerefine bir ziyafet verilmiş ve bu 
ziyafeti bir resoıi kabul takib ey· 
lemiştir. 

Ankara, 19 (llu~mi muhabiri· 
rimizden telefonlu) - Sayın misa· 
fırimiz Yunan başvekili General 
i\letok"a , Hariciye \'ekıiletinıle Ha· 
riciye Vekilimiz doktor Tevfik 
Hiiştü Arasla uıuo müddet konuş· 
muş ,.e müıeakıbcn mıttbuat mü· 

ınessillerine beyanatla bulunarak: 

- Elen milletinin; her 
zaman ve herhangi şart al
tında olursa ohun Türk 
milletile beraber olacağını 
fle ondan asla ayrılmıga · 
cağını resmen beyan ederim. 

Ege, bizim müşterek de
nizimizdir. Bu denizde biz 
amir, hakim fJe . efendiyiz. 

Demioıir. 

Sonu 3 ncü sahifede 

Şeyh Rıza 
Ve arkadaşlarının muha

kemesi devam ediyor 

Seyit Rıza 
Ankara, 19 (Hususi)- Ela· 

zizden haber verildiğine göre, 
Şeyh Rıza ve arkadaşlarının 
muhakemesine bugün de de· 
vam edilmiştir. 

Sergerdeler, bazı hususatı 
inkar etmişler ve yalnız, mu· 
halefete ne suretle yemin et
tiklerini anlatmışlardır. 

Muhakeme, bazı şahitlerin 
dinlenmesi için başk\ gune 
bırakıldı. 

Elaziz, 19 (A.A.) - Sey{t 
Rızanın muhakemesine dün 
saat 9 da başlanarak devam 
e?ıldi. .. Bugün isyan hareketi
nın muşevvıki olan Seyit Ri-
zanın bu işlerdeki alakasına 
ait rollerini gösteren şahitler 
dinlendi. Ve Seyit Rıza ile 
karşılaştırıldı. Dinlenenler ara· 
sında iki nahiye müdürü ve 
bir de Sabit Seyit Hüseyin 
vardır. 

Şahitler şehadetlerini yapar· 
!arken Haydaran aşireti reisi 
Kamar, Demanan aşireti reisi 
Cebrail, ve Yusufan aşireti 
reisi ·Kamer ve azılı şaki 
Kamer oğlunun ve Seyid 
Rızanın isyan hareketini ida· 
re ettiklerini ve bunların 
Munzur suyu kenarında hü· 
ktlmet aleyhine hareket et
- Sonu 6 ıncı sahifede -

r 
FECi BİR VAZİYET 

Midye sahillerinde aç
lıkla pençeieşenler ------------

Tay yareler le biçarelere erzak atıldı. 
B. Celal Bayarın emirleri 

İstanbul, 19 (Hususi) - Fırtına yüzünden Midye sahi
linde fena vaziyette kalan yelkenlilere yardım edilmesi ve 
kurtarılması için Başvekalet Vekili B. Celal Bayar, fstanbul 
Vilayetine emir verdi. 

Bunun üzerine denizden, Midyeye tahlisiye gönderilmiş 
ve tayyarelerle havadan bu biçarelere torbalar içinde erzak 
atılmıştır. \.. ____________________________________ _ 

Fi/i$fin ahvali karışıyor 

Arablar, lngiliz 
karakollarını bastılar 

~--~---~.-.-------~ 
Filistine istiklal verilmezse, Arab dünya.: 

sı sükunet bulmıyacaktır 

/( udü~ sokaklarında lngiliz zabıtası 
Kudüs, 19 (Radyo) -Fılisti- - Filistin için hiç bir şekli 

nin her tarafında hüküm sü· hal kabul etmiyoruz, vaziyetin 
ren kargaşalık, gündengüne düzelebilmesi ıçın, Filistinc: 
biraz daha artmakta devam mutlak surette tam bir istik-
ediyor. laliyet verilmek lazımdır. Aksi 

Mahalli hükumet, her ne takdirde bütün Arab dünyası 
kadar geniş tertibat almış ise sükunet 'bulm y c kt d dh ı a a ır. ,, 

e ~e işçilerin, faaliyetine Kahire, 19 (Radyo)_ Be . 
manı olamamıştır. . . . y 

.. . . nelmılel Mısır ekspresını her-
.. ~~gun Halıhye ka~abas.ınd.a hava etmek istiyen gizli bir 

butun telgraf tellerı lcesılmış b k k f d'I . . B 
b b d Al l .1. k şe e e eş e ı mıştır. u şe· 

ve azı e evı er, ngı ız a· b k k . k . . 
rakollarına hücum ederek as· e e, e spresı uçurma ıçın 

k l · ·1Ahl 
1 

I 'd muhtelif köprülere bombalar er erın sı a arını a mış ar ır. . . . 
M h llA h"hA t .. k yerleştırmıştı. a a ı u ume , muna a-

IA • • • • ll d Zabıta, bombaları bulmuş 
atın emnıyetı ıçın yo ar a b- .. k b' f )Ak · · .. 

tertibat almıştir. ve ~y~ ır e a etm önune 
Tedhişçilerin, bundan sonra geçmıştır. -------

şiddetle cezalandırılmaları ve 
köylerinin, Lidada yapıldığı Von Papen 
veçhile dinamitle havaya uçu- I 
ruıması takarrür eylemiştir. Roma sefiri oluyor 

Eski Kudüstc, askeri tedbir· 
ler alınmış ve oradaki Yahu-
dilerin, herhangi bir taarruza 
hedef olmamaları temin edil
miştir. Kudüsle civar kasaba· 
lar arasında işlemekte olan 
trenler, müsellah kıtaatın mu-
hafazası altındadır. 

Filistinin büyük bir varida· 
tını teşkil eden turizm , son 
hadiseler yüzünden sönmüştür. 
Haftalar var ki, tek bir sey
yah gelmemiştir. 

Beyrut, 19 (Radyo) - Şam
da yeniden teşekkül eden Fi· 
!istin büyiik Arab komitesi, 
esas nizamnamesini değiştir· 
miş ve bütün dünya Arabla
rının bu cemiyete intisab ede
bilmesini temin eylemiştir. 

Filistin müftüsünün Suriyede 
oturup oturmıyacağı, Londra 
ile Pariste görüşülmektedir. 

Filistin müftüsü, Pari Suvar 
gazetesinin bura muhabirine 
beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: 

Von Papen 
Paris, 19 (Hadyo) - Berlin· 

den alınan son haberlere göre, Al. 
manyanıo Lon<lra sefiri Von Ri· 
bentrop, yakında Berline alınacak 
ve yeni teşkil edilecek olan Müs
temlekfi.t ~ezaretine getirilecektir. 

Von Ribentropun yerine, oimdi 

- Sonu 3 üncü sahifede -



Say. 2 

!ffihiQ 
Sabiha Gökcen • 

Atatürkün kızı v~ Türk milletinin ilk kadın ta) yareci i Sabiha Guk· 
çen, 'flirk topraklarınm hududlanndao aşarak, bugünkü kadınlığın ideal 
tipi şeklinde dünya gazetelerine ve onların nrkal)ında duran umumi cf· 
kfıra kadar şöhretini verdi. 

Eser, gene Atatürkündür .. "Ü., olmasaydı, Sabiha Gokçen de bl"lki 
hir meslfğin, bir çatının kadını olacaktı. Fakat bir knçiik ılnmlıının 

içinden fırtınıılıır. r:nginler yııratm:ık kudrf'lini ıaşıyaıı Atatürk, onu bir 
güvercin gibi güklere uçurarak, hutün l'iirk kız ve kadmlnrınm knnnd 
çırpmal:ın imkanını hazırladı. Asker üniforması :ılıınd. güklere ilk çıkan 
'J ürk kır.ı, ın11lıakknk ki, dünyayı şa~ırtmıştır. llu nrudn Dersim ılo~lnrı 

ii tünde, bomba \'C makinelitüfek ile çarpıean bir lınva kahramanı ola· 
rnk görününf'C, bu hayret, udetıı ioımmamazlık şeklini nlını~lJr. Fakat 
herkes görüp nolııuıı~tır ki, .... abiba Gökçen ve onun arclı ıı. Türk kız· 
tarının n!ker havacı olmağa hazırlanı~ları bir hakikattir. f nkiır ,.c le\ il 

knbul ctmiyeo bir hakikat .. 
Bunun içindir ki, gıptnllır ve kı kançlıklar, birer ok ~ibi onu gök· 

lerde takibe bıı~lomıştır. Atatürk, gelect'k yıllarda diinya knclmının lıii· 
vfık bir lıavrnnlıkla takdir edip kendi zaviyesinden rş kabul elm<'z bir 
dahi olarak kabul edeceği yeg:ine şalı iyettir. Onun Turk kadınımı ver· 
diği bu geniş ufuklnr, bu yeni çalışma imk:inlorı, bu haklar \C bu O• 

adetler, yavaş ) avaş diğer cemiyetleri ,.e milletleri de taz) ika 

başlı} acnktır. 

Bugün değilse ) arın, başka cemiyetlerin kadınları da: 
- Tiirk kadını gibi ceıni)etle hem iş ve mcsuliycl sal.ıilıi, hem 

oııker, hem seçen \'e seçilen vutondaşlar olmak Lteriz. 

Diyeceklerdir, 
Atatürk, peçenin alımdan ve kafesin arkasından, ayni znıııanda içti• 

mai, medeni ,.e insani ha}SİjCl \'C hakların en geri saflnrındnn kurtar· 
dığı Türk kadınını, i~te lıöyle berkesin imrendiği bir kı) met mevkiinc 
ı;ıkonrken, ayni zamanda dünyacla kadın denilen unsurların hayat ve 
tefekküründe de inkılfıblar yaratıyor. 

S ermayedarlarin 
marifetleri! 

Almanyadan para ve ser
maye ihracı şiddetle yasaktır. 
Habersiz sermaye kaçaranın 
idamı bile mukarrerdir. Fakat 
bu şiddetli tedbirlere rağmen 
Alman sermayedarları harice 
pa.ıa kaçırmakta devam etmek· 
tedir ler. 

Bakınız bir sermayedar ne 
yapmış? 

Bu sermayedar, Berlin bor· 
sasından 800,000 marklık bir 
Fransız şirketi eshamı satın 

almıştır. Bir müddet sonra 
bunları kaybettiğini gazetelerle 
ilan etmiş ve kaybolan hisse 
senetlerinin numaralarını da 
hemen Paristeki şirkete bildir· 
miştir. 

Bundan altı ay sonra bu 
sermayedar Parise seyahat için 
gitmiş, şirkete müracaat ederek 
800,000 marklık eshamın ye· 
nilerini almış ve bu sayede 
l riste bir bankaya servetinin 
biı kısmını yatırmıştır. 

Saç piyasası! 
Mariz Kuliya ve Ancelina 

Belet adında iki lspanyol rak
kasesi Pariste. san'atlarını yap· 
maktadırlar. 

ispanyada şimdi harp ve 
ateş oyunu olduğuna göre, bu 
iki lspanyol dilberinin Pariste 
çalışmaları zekavetlerine bir 
delil sayılabilir. 

Neyse.. Mesele o değil, saç 
piyasasının yükseklıgindcdir. 
Mariz bir gün odasına girdiği 
vakit hemşehrisi Ancelinanın, 
saçlarına sürdüğü kokudan do· 
layı aleyhinde bulunduğunu 
duymuş ve hemen bitişik oda
ya girmiş, Ancelinayı saçların· 
dan yakalayıp yere vurmuştur. 
Fakat elinde de bir tutam saç 
kalmıştır. 

Ancelina bu bir tutam saç 
için tazminat davası açmış ve 
tam 50,000 frank almıştır. 

Görülüyor ki, saç piyasası 
çok yüksektir. Kavga etmek 
istiyenlere dikkat ve teyakkuz 
tavsiye ederiz! 

Saime Sadi 

Kadınlar daha fazla mı 
yaşarlar? 

Birçok tecrübe kadınların 
erkeklerden daha fazla yaşa· 
aıklarını göstermektedir. 

Son istatistiklere göre, bu 
tecrübeler yanlıştır. Çünkü 1000 
kadından 15 yaşında C\59 
ölüm kaydedilirken, ayni yaşta 
erkeklerde ancak 589 ölüm 
kaydedilmiştir. 

35 Yaşında 675 ölüm veren 
bin kadına mukabil, bin erke
ğin ölüm adedi ancak 607 diri 

Tayyare ile tedavi 
Evet, serlevhamız sarihtir; 

üzüm ile tedavi, kinin ile te· 
davi, ıhlamur ile tedavi gibi 
tayyare ile de tedavi vardır! 

Bakınız nasıl? 
Ingilterede üç yaşında ve 

kulakları az işiten bir çocuk 
süt annesile birlikte bir tay· 
yare seyahati yapmış ve tay
yare saatte 250 kilometre sü
ratle ve 20,000 kadem yük· 
sekten hareket etmiştir. 

Tayyareden inince çocuğun 
kulaklarının tamamen açıldığı 
görülmüştür. Nasıl? Tayyare 
ile tedavi mümkün değil mı 
imiş? 

Camdan iki vagon! 
Reklam merakı, reklamcılık 

cidden büyük bir iştir! İngil· 
terenin maruf bir cam fabri· 
kası, reklam olmak Üzere baş· 
tanbaşa camdan iki vagon 
yapmıştır. 120 bin kristal par· 
çadan teşekkül eden bu iki 
vagonun yalnız makineleri 
camdan değildir. 

Bu vagonlar reklam mahi· 
yetinde işlemekte ve yolcu nak

letmekte imişler. 

Camdan vagon yapmak her 
halde akıl karı bir iş olmasa 
gerektir; fakat bu vagonlarla 
seyahat te muhakkak deliliktir! 

T uhaf bir köy 
Alma nyada bir köy vardır; 

adı Dalarda olan bu köyde 
kadınlara tesadüf mümkün 
değildir; evlerde çamaşır yı
kayanlar, çocuk bakanlar, sö· 
kük dıkenler de hep erkek· 
!erdir. 

Bu köyün kadını yok mu· 
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iŞARETLER 
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Anlıyamadı-
ğımız mantık .• 

C. Bayramı ...... ~--
Hazırlıklarırıa de .. 

vam ediliyor 

500 yolcu taşıya
cak yeni 

Belediye vaktile, fuarın açı 
bulunduğu zamanlarda Atatür 
caddesinde işliyen otobüslerin Va P Ur lizmirpalastan fuar yoluna sap 

..masını mecburi kılmıştı. Halkı 
~~~----·-~---·-~.-.~~~~~ 

29 Tcşrinievel Cumhuriyet 
Bayramı hazırlıklarına başlan· 

mıştır. Parti, en büyük bayra
mın muazzam merasimle kut· 
lulanması için zengin bir 
program hazırlanmaktadır. 

K k b · • k l • 40 fuara rahat rahat ve sür'ati 
ona etonarme ıs e esı gidip ielnıesi bakımından, b 

gu .. n sonra bitivor kararın isabetind.~ __ hiç şüplı_ 
'J yoktu. Fakat goruyoruz kı 

O gün, bir çok yeni bina· 
!arın açım ve temelatma tö· 
renleri, Cumhuriyet meydanın· 
da izciler ve mekteblilerin de 
iştirakile askeri gcçid resmi 
yapılacaktır. 

Resmi geçid sahasında bir 
kahramanlar tribünü ku.rula· 
cak, üniformalı subaylar, 
yüksek memurlar, malul ga· 
ziler ve şehid analan burada 
yer alacaklardır. 

Bayram münasebetile resmi 
devair ve müessesat 28 teşri· 

nievel akşamından 30 teşrini· 
evele kadar kapalı buluna· 
caktır. 

Ortakların pa
raları 

Yüzde 80 nisbetinde 
verildi 

Üzüm ve incir satış koope
ratifleri Ortaklarının yetiştir· 
dikleri üzüm ve incirleri işli
yen kooperatifler umumi bir
liği, şimdiye kadar ambarlara 
teslim edilen mahsuller bede· 
linin yüzde seksenini müstah· 
sillere ödemiştir. Mütebaki, 
yüzde 20 mahsuller satıldıktan 
ve par~sı müşterilerden alın· 

dıktan sonra verilecektir. 

Tütün piyasası 
Bugünlerde açılacak 

Tütün piyasası yakında açı· 
lacaktır. Muhtelif tütün kum· 
panyalarile tüccarlarının mü· 
bayaa memurları tütün mınta
kalarına çıkmışlardır. Her yer· 
de tütünler kalıplara kondu
ğundan ve denk haline geti· 
rildiğinden piyasanın açılması 
için hiçbir nıani kalmamıştır. 

~~~~---~~~~-
Karşıyaka-Konak arasında yolcu taşımak için Liman işlet-

me müdürlüğii tarafından Londradan 18,500 İngiliz lirasına 
satın alınması kararlaştırılan küçük yolcu vapurunun kızakta 
ikinci muayenesinin yapıldığı Londradan izmire bildirilmiştir. 
Menizde muayenesi yapıldıktan sonra vapur sigorta edilecek 
ve derhal lzmire getirilecektir. İkinc.iteşrinin sonuna doğru 
vapurun İzmir limanına geleceği ve Konak-Karşıyaka arasında 
yolcu taşımıya başlıyacağı haber alınmıştır. 

Bu vapor, modern ve 500 yolcu taşıyacak büyüklüktedir. 
Konak vapur iskelesi 

Liman İşletme müdürlüğü tarafından inşa ettirilmekte olan 
betonarme Konak vapur iskelesi lkinciteşrinin sonunda tamam~ 
}anacaktır. 

Hava istasyonu Pamuk mahsulü 
binası toplanıyor 

7600 liraya çıkacak 
Cumaovası nahiyesinde ku· 

rulan Devlet Havayolları is· 
tasyonunda modern bir hava 
istasyonu binası inşa edilcce· 
ğini yazmıştık. istasyon binası 
7600 liraya müteahhit Bay 
Remziye ihale edilmiştir. in
şaat dört ay sonra tamamla
nacaktır. 

Cumhuriyet bayramından 
sonra lstanbul - lzmir arasın
da yolcu ve posta tayyareleri 
işlemeğe başlıyacaktır. Devlet 
Demiryolları, tayyare yolcu· 
larını otokarla İzmir ve Cu· 
maovası arasında taşıyacaktır. 

Menemen -Emir alem 
sabah treni 

Menemen-İzmir arasında her 
sabah işliyen yolcu trenile 
Menemenli çocuklar, lzmire 
gelerek ortaokullarda tahsille· 
rine devam etmektedirler. 

Emiralem nahiyesinde de 
lzmir mekteblerinde bu şekilde 
tahsillerine devam eden birçok 
çocuklar vardır. Halk, Mene
menden sabahları ha ket eden 
trenin Emiralemden hareket 
ettirilmesini istemişler ve bu

Son yağmurlardan pamuk 
mahsulünün sarımtrak bir renk 

alacağı söylenmektedir. Bu 
takdirde mahsulün kalite iti-

barile daha az para etmesi 
muhtemel olduğundan da bah

sediliyor. Pamuk mıntakala· 
rından edindiğimiz malumata 

göre açık koza olan akala 
pamuklarının açıldıkça toplan· 
ması adet olduğundan müs· 
tahsiller, pamuk kozalarının 
ıslanmasını beklememektedir· 
ler. Zaten mahsulün beşte 
üçü ve bazı yerlerde de beşte 
dördü toplanmıştır. 

Yerli kozalara gelince, bun
ların kabukları zaten pamuk 
için bir kiremit vazifesi gör
mektedir. Çünkü pamuk ko· 
zalarmın ağızları aşağı doğ

rudur. Yağmur, kabuklardan 
aşağı sızar. 

Yalnız pamuk mahsulü, ne 
de olsa rutubeti çeker. Bu 
itibarla daha fazla kilo çeker. 
Fakat çatı altında veya gü· 
neşli havada güneş altında 
kurutulması mümkündür. 

Pamuk mahsulünün yağmur
dan rengini bozması ihtimali 
olmadığt söyleniyor. 

nun için vilayete müracaat 
Buseneki tütünlerimiz çok 1 · 1 d" Zı'yaret ey emış er ır. 

nefistir. Rekolteye nazaran bu· ---- Şehrimiz Yunan konsolosu 
seneki tütünlerin kısa bir za· Zaruri havayiç dün vilayette Vali Bay Fazlı 
m~nda satılacağı tahmin cdi· f iatleri Güleci ziyaret etmiştir. 
liyor. 1. U. M. malOmat istedi Bay Mehmed -dur? Sualine hacet yoktur; Başbakanlık istatistik umum Kütahya saylavı Bay Meh-
çünkü çocukların mevcudiyc· müdürlüğü, fzmir 'e zaruri ha· med, şehrimize gelmiştir. 
tini yazmış bulunuyoruz. Ka- vayiç perakende fiatlerinin son Jandarmayı teftiş 
dınlar her pazartesi sabahı vaziyetini lzmir Ticaret ve Sa· Vilayet jandarma komutanı 
civar köylere iş görmek üzere nayi odasından sormuştur. binbaşı B. HulUsi, dün Urlaya 
giderter ve ancak cumartesi Odaca birinciteşrinin 15 şine gitmiştir. Orada jandarma teş-
günü akşamı dönerleri kadar olan .fiat vaziyeti tesbit kilatını teftişten sonra Çeşme 
• Tuha{ bir köy değil mi? edilerek bildirilecektir. kazasına geçecektir. 

arabaların bu yolu takip etm 
leri artık bir adet hükmün 
girmiştir. Sebep? .. 

Olsa olsa, o civardaki bi 
iki hanenin yolcularına kolay 
lık olsun diye .. 

Halbuki düşünmek gerekti 
ki; otobüs sahipleri, boş yer 
bu kadar mesafe için benzi 
sarfediyorlar. Keza, müşterile 
yollarından kalıyorlar. Bi 
üçüncüsü, Pasaport, Kona 
iskelelerinde her nasılsa va 
purlarını kaçırmış olan yolcu 
lar, Alsancağa yetişmek husu 
sundaki bütün tehalük ve isti 
callerine rağmen, yarı yold 
kalıyorlar. Çünkü, otobüsü 
İzmirpalas ağzından g:rip fuar 
kavsinden Mustafabey cadde· 
sine geçmesi ve oradan d 
Atatürk caddesine inmesi, bi 
heyli zaman işidir. 

Zararları bu kadar aşikar 
olan bu işte ısrarın, bilmeyiz 
manası var mıdır? 

Eğer, hakikaten o civardak· 
bir iki hane sahibi düşünülü· 
yorsa, yarım saatte bir, oto· 
büslerden birinin oradan geçi· 
rilmesile ayni neticeyi almak 
ve bu suretle ekseriyeti kur 
tarmak pekala mümkündür. 

Acaba haksız mıyız? 

** ~~~~~---ı~~~~--

K ı z ıl ay haf tası 
Kızılay haftası bugün baş· 

lamıştır. Dünden itibaren muh· 
telif kollar faaliyete geçirilmiş, 
Kızılaya üye kaydına başlan· 
mı~lardır. 

Kızılay haftası devam ettiği 
müddetçe birçok yerlerde ve 
mekteplerde konferanslar, mü· 
samereler verilecek, sinem•· 
larda filimler gösterilecektir· 
Haftanın son günü olan 27 
T eşrinievelde de bütün mel<' 
teplilerin iştirakile büyük bir 
geçid resmi yapılacaktır. 

180,000 ton tıı 
Çamaltı tuzlasındd 

istihsal edildi 
Çamaltı tuzlasında busene1'İ 

tuz istihsali 180,000 ton ot 
muştur. Japonlar, Çamaltı tuf 
lasından mühim miktarda tu' 
çekmektedir. Önümüzdeki hafi' 
bir Japon vapuru 10,000 ta' 
tuz yükliyerek japonyaya gO' 
türecektir. 

, .. -. ...... mm .............................................................. ... 
Büyük bestekar BETHOVEN'in ilahi musikisi • Kocasına ihanet eden bir kadınm ıstırabı .... . 
Aşkla evlad muhabbeti arasmda mUcadele... karısmm ihaneti karşısmda koc a nm duyduOu azab 

Gibi beşeri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büy ük filmi 

Bugün TAYYARE Sinemasında 
Büyük artist LIL DAGOVER ve VILLI BIRGEL taraıı~~~ie!emsiı 

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

A YRIC:~ 1 Macaristan Geceleri 1 
m~~fı~e~~~ı eden p AULA VESSELEY ~~~~ı~d~rm:.~msn edilen aşk, uuzemk 

İlaveten: PARAMOUN T JURNAL 
ıı·--------~~~~~--~--~11!9'!~11!"'1~------------------------------~ SEANSLAR: ~cnfoni 2 - 5,15 - 9,15 de Macaristan 3,40 - 7,25 de füıttle.r: 30 - 40 - 50 lmruotur 



KIT'A 
Sekiz aydır yola çıkmış k;ş~ hfddetle çatık 
Geldi kış hale bakın elde asa sırtta aba 
Zenginin halini malum diyerek geç amma 

.... · M • f V k '"/ f • • Fukaru halk ne kazıklar yakacaktır acaba 

;~ A. n üda ale komitesinde aMeaamarrrı.'fiVkeaka;lşetlı's,~ndeedırsıanyıılnı . -- _BAL_TA ___ _ 
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Atatürk, sayın misafirimi .. zakereler durdu ~i::::~·c~i~:~::··b~iı:ıe ı:~~~~ zi kabul buyurdular m U göndermiş huluııuyor. Ne ınu· _. _ 
allimin müdafaasını yapmak, 

:~ Rus delegesi, Fransız delegesinin yürüttüğü 
~ taleadan dolayı teessürünü beyan etti 

•• ne de talebe veya terbiye sis-
m U- temimizi ulu orta ittiham et· 

~ir 

;ir 
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Londra, 19 (Radyo)- Ade· 
ıni müdahale komitesi, bugün 
saat 16 da Hariciye Nazırı 
B. Edenin riyasetinde toplan-
ınıştır. 

Toplantı, akşam saat 19 
buçuğa kadar devam etmiş 
ise de hiç bir netice verme-
rniştir. 

Müzakere esnasında, bazı 

münakaşalar olmuş ve tefer
rüatta Almanya ile Fr~nsa 
delegeleri arasında i.htilaflar 

b d•v • d hır karar aşgöster 1gın en, 
verilememiştir. 

Komite riyasetinden neşr~: 
dilen resmi bir tebliğde, kat ı 
bir karar verilemediğinden 
bahsedilmiş ve komitenin, ya
rın (bugün) tekrar toplanacağı 
bildirilmiştir. .. 

Rus delegesi, matbuat mu· 
rnessillerine verdiği beyanatta, 
Fransız delegesinin beyanat.~n
dan müteessir olduğunu so~
lemiş ve müzakerelerin, hır 
çıkmazda bulunduğunu beyan 
eylemiştir. 

r Londra, 19 (Radyo)- Ade· 
k rni müdahale komitesinin bu· 

günkü içtimaında, Portekiz 
rnurahhası B. Monteyiro, hu· 
dutlarda yeniden kontrol kon
masını ve gerek general F ran· 
ko ve gerekse Cumhuriyetçi 
ispanyaya kaydsız ve . şart~ı~ 
rnuharih hakları verılmesm1 

istemiştir. 
isveç ve Çekoslovakya. de

legeleri, Fransanın no~t~ı na· 
zarını tasvib ettiklerını ve 
başka bir söz söylemek lüzu
rnunu hissetmediklerini söyle· 

rnişlerdir. 
B. Eden, müzakerelerin hi· 

tarnında vaziyetin nazik oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

Von Ribbentrop 
1'agga1e ile Berline gitti .. 

Londra, 19 (Radyo) - Al
manya sefiri Von Ribbentrop, 
kesif bir sis hüküm sürmesine 
rağmen, bugün tayyare ile 
Berline hareket etmiştir. 

Belediyeler bankası 
binası 

Ankara, 19 (Husui) - Ye· 
ni yapılan Belediye~er bankası 
binasının, açılma merasimi, 
Curnhuriyet bayramında yapı· 
lacaktır. ............... ~ .. 
ANI DOLU 

-- ---
Günlük siyasal gazete 

.......... -
8ahip ve ba~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
lıınunıi neşriyat ve yazı i§leri 

~6.ddrü: Hamdi Nüzhet Çançar 

idarehanesi : -

İınıir İkinci Beyler soka~ 
C. Halk Partisi binası içinde 

l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
l'elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ihtilalciler, cenup cephe
sinde ilerliyorlar .. 

Kepo Delyanonun kumandasın
daki kıtaat, ani bir hücum yapmış 

Salamanka, 19 (Radyo) - Asturyanın şimalinde harbet· 
mekte olan 8 inci kolordu, Grad havalisini zabtederek, Gihon 
şehrine doğru yol almıştır. 

Nada·r fırkası da, ilerlemiş ve Asturyalıların istihka. , atına 
ateş açmıştlr. ihtilalciler, cenub cebhesinde ilerlemekte devam 
ediyorlar. 

Kepo Delyanonun kumandasında bulunan kıtaat, ani bir 
hücum yapmış ve · Siyera Yenya ile Sirra Noryayı işgal et· 
miştir. Hücum, geceleyin de devam etmiştir. 

Yeni Halkevleri 
lstanbul, lq ( Hususi ) -

Cumhuriyet bayramında mem· 
leketimizde yeniden 25 Halk
cvi açılacaktır. 

Yunan Kralı Lon
draya gidiyor 

Belgrad, 19 (Radyo) 
Yunan Kralı S. M. İkinci Yor· 
ginin yakında Paris ve Lon
rayı ziyaret edeceği Atinaclan 
bildirilmektedir. 

S. M. Kral, ikinciteşrin 
bidayetinde yola çıkacaktır. 
Kral ,seyahatte bulunduğu 
müddetçe, Veliahd Prens 
Pavlo niyabet vazifesini ifa 
edecektir. 

Mahkum oldular 
Peşte, 19 (Radyo) - Menki 

tek oraklı haç partisi erkanı· 
nın muhakemeleri bugün ne· 
ticelenmiştir. Bunlardan 300 
kişi muhtelif cezalara çarptı· 
rılmıştır. Oraklı haç partisi 
erkanı, bundan bir müddet 
evel hariçten temin ettik~eri 
paralarla silah almışlar ve 
Peşte üzerine yürümeğe teşeb
büs etrr.işlerdi. 

Budapeşte, 19 (A.A.) -
Boeszoermenyinin oraklı haç 
partisinin crkanile bunların 
şeriki cürümleri addedilen 88 
kişinin muhakemelerine dün 
başlanmıştır. Bu mahkeme bir 
sene evel başlıyan bir trajedi 
komedinin safhasını teşkil et· 
etmektir. 

Boeszoermenyi ile dostları 
ecnebi memleketlerden yardım 
gördüklerini iddia ederek se· 
falet içinde bulunan köylüleri 
teşkilatlandırarak silanlandıra· 
rak Budapeşte üzerine yürü
mek istemişti. 

Şimdiye kadar eyaletlerde 
cereyan eden muhakemeler 
neticesinde 300 kişi muhtelit 
hafif cezalara mahkum ol-
muştu. 

Budapeşte mahkemesinin 
iki hedefi vardır. Mücrimleri 
cezalandırmak ve ibret uyan· 
dırıcı bir misal göstermek. 

Bulgar kralı 
Avrupa seyahatine 

çıkıyor .. 

• ,._,,_,,,..,-,,;ır,,, 

Bulgar Kralı Boris 
Belgrad, 19 (Radyo) - Lon

dradan haber verildiğine göre, 
Bulgar kralı Boris, yakında 
bazı Avrupa memleketlerini 
ziyaret edecek ve Londraya 
gidecektir. 

Kral Borisin Londra ziyareti, 
İngilterenin son zamanarda 
Balkanlara karşı göstcrnıeğe 
başladığı alaka ile ilgilidir. 

Kralın Londraya yapacağl 
seyahati mevzubahseden İngi
liz gazeteleri, bu ziyaretin mü· 
tenekkiren olmakla beraber 
siyasi mahiyeti haiz bulundu· 
ğunu yazmaktadırlar. 

Vehabiler 
Maverayi Şeria hudut 

muhafızlarım püskürttüler 
Kahire, 19 (Radyo)- Am· 

mandan alman son haberlere 
göre, Maverayi Şeria hudut· 

larındaki Vehabiler bazı mü
him mevkileri işgal etmişler 

ve Maverayi Şeria hudut mu· 
hafızlarını püskürtmüşlerdir. 

Duf Koper: 
Maltadan Londraya hare

ket etti 

Von Papen ABONE ŞERAiTİ 
Yıllı~ı 1200, altı aylığı 700, fiç - Başı 1 inci sahifede -
Y ylıgı 500 kuru§tur. Homa eef iri olan Von Haselin la· 

Malta, 19 (Radyo) - Bah· 
riye Birinci Lordu Duf Koper, 
bugün lskenderiyeden buraya 
gelmiş ve öğleden sonra Ce· 
belüttarıka hareket etmiştir· 
Kendisinin, oradan Londraya 
gideceği söyleniyor. •hancı nıenıleketler için senelik yin edilcı·egi ve onun yerine Viya· 

abone ücreti 27 liradır na sefiri Von Pııpenin gönderile· 
lleı yerde ._2 kuru~tur ceği söyleniyor. Hu suretle münhal 

~ geçmiı nüshalar 25 .kuruıtor, kalacak olan \ İ) nna sefaretine de, 

~ J :n. Bitlerin ı;amimi arkadaşlarından 
~ ADOB~~:r~INDA Kolonel Vou Priınel tayin edile· 

cektir. 

B. Ferid Kanzu 
Ankara, 19 ( Hususi ) -

Ankara spor bölgesi futbol 
ajanlığına B. Ferid Kanzu se· 
çilmiştir. 

mek niyetinde değiliz. Ancak 
bu tamimin muhtevası hakkın· 
da biraz konuşmak İcab etli
gine kaniiz. Tamimin hulasası 
ve ana hatları şunlardır: 

1 - Bir sınıfta talebenin 
mühim bir kısmı bir dersten 
kalırsa, o dersin muallimi mu· 
vaffak olmamış demektir. Keza, 
diğer derslerden iyi derecede 
geçmiş bir talebenin bir ders· 
ten sınıf dönmesi de muallim 
aleyhine şayanı dikkattir. 

2 - Muallim, talebenin za
yıf noktalarını bulub onları 
kuvvetlendirmeli, çocuğa ça
lışma metodunu .öğretmeli, 
onun çalışmasını takip etme
lidir. 

3 - Talebeye sınıfta bırak· 
mak tehdidi, asla caiz değil
dir. Çünkü çocuğun cesaretini 
kırar ve muallimin adaletinden 
şiiphe etmek gibi vaziyetlere 
yol açar . 

4 - Çucuğa bir ana, baba 
şefkati göstermek, talebeyi 
sınfta ve okulda sempatik bir 
hava içinde yaşatmak gerektir. 
"Muallimlerin, talebeye karşı 
azami derecede ciddi olma· 
larını, Iaübaliliğe kat'iyen mey· 
dan vermemelerini şiddetle ilti· 
zam etmekle beraber öğret· 
menlerimizin talebe üzerinde 
terbiyevi bir tesir yapabilme· 
leri için bu gençlerin sempa· 
tik bir hava içinde yetiştiril
mesini zaruri görüyoruz." Bu
nun manası müsamaha değil· 
dir. 

5 - Öğretmenlerin talebeyi 
daimi bir nezaret ve takib 
altında tutub kusurlarına göz 
yummamaları, ancak bu ku· 
surlc.nn henüz yetişme çağın· 

daki gençlerden çıktığını he· 
saplamaları lazımdır. 

Bu emri okuyunca bir hayli 
düşündüğümü ve: 

"En mütekamil cemiyetlere 
ve mektebciliğe göre düşünül
müş ideal bir terbiye kompri· 
mesi,, diye mırıldandığımı iti· 
raf ederim. Herşeyden evel, 
bunların topyekun değil, han
gisinin tatbik kabiliyetinde ol
duğunu araştırmak İcab eder. 

Bunu ilk hamlede yıkan, 
bugünkü mekteb kadrolarının 
kendisidir. Muallimi, talebe 
ile daimi iştigale sevkeder· 
ken elimizde bulunacak vahidi 
kıyasi, terbiye fenninin kabul 
ettiği muayyen bir talebe ra
kamıdır. Çifte tedrisatla ve 
bir hamlede yetmiş, seksen 
talebeye hitab eden bir mu· 
allimin, o hava içinde, tale
benin hususiyetleri, çalışma, 
zeka vesaire kabiliyetleri üs· 
tünde durmaktan sarfınazar, 
adamakıllı bir ders ver
mesi bile saadet olur. Esas 
itibarile, bir sınıfta inühim bir . 
talebe ekseriyetinin ayni ders· 
ten kalmast elbette dikkate 
şayandır. Fakat dikkat .edilirse 
görülür ki; bu dersler, tale
benin kafasında zor öğütülen, 
hafıza, muhakeme ve herşeyi 
müşterek olarak çalışmağa 
sevkeden derslerdir. Dersin, 
mevzuun bizatihi kendisidir ki 

Elen milleti, her zaman ve her hangi şart 
altında olursa olsun, Türk milletinden 

asla ayrılmıyacaktır ------Ankara, 19 (A.A.) - Dost 
Yunan Başvekili ve Hariciye 
Nazm Ekselans General Mc
taksas ve refikaları bugün sa· 
at 10/5 de hususi trenle An· 
karaya muvasalat~ etmişler ve 
istasyonda Başvekalet vekili 
B. Celal Bayar ve refikası, 
Hariciye Vekili Dr. B. Tevfik 
Rüştü Aras, Hariciye Vekaleti 
siyasi müsteşarı B. Numan 
Menemencioğlu, Başvekalef 
müsteşarı B. Kemal, Ankara 
Vali ve Belediye reisi B. Nev· 
zad Tandoğan, Ankara gar· 
nizonu kumandanı General 
Mustafa Gökçe, Protokol şefi 
B. Şevket Fuat Keçeci, Bi
rinci daire reisi B. Cevat Açık· 
alın, Başvekalet hususi kalem 
direktörü1 Ankara merkez ku· 
mandam albay Demir, emni
yet direktörü Sadri Aka ile 
Yunan, Rumen, Yugoslav el· 
çileri ve elçilik ileri gelenleri, 
matbuat genel direktörü Ve
dad Tör ve matbuat mümes· 
silleri tarafından karşılanmış, 

talebe muallimi bu müşkül 

mevkie düşürmektedir. Bir ri
yaziye, bir fizik hocası, bir 
edebiyat, tarih veya beden 
terbiyesi hocasından daha dü
şündürücü bir vaziyettedir. 
Binaenaleyh, bu gibi ahvalde 
bile mes'uliyeti topyekun ona 
havale edemeyiz. Kaldı ki, ta
lebe kadrosuna göre, o mual· 

· limin, ders verip ders almak· 
tan başka yapacak hiçbir şey· 
ciği ve buna harcıyacak en 
küçük bir imkam da yoktur. 

Talebeyi sınıfta barakmak 
tehdidi, filhakika, çocuk ruhi
yatına ve terbiyeye sığmıyan 

bir harekettir. Doğru, fakat 
bunun yerine koyduğumuz şey
ler nelerden ibarettır .. 

Talebeyi çalışbrmak, talebe 
ile alakadar olmak, çocuğa 
aAa, baba şef ka i göstermek 
ve onu sempatik bir hava 
içinde yaşatmak dcgil mı?. 

Derhal söylıyelim kı, bütün 
bunların yapacağı tesir, hiçtir. 
Esasen yukarıda da söyledi
ğımiz veçhile, muallimin, ta
lebenin şahsi ve ferdi kabili
yetı, çalışması, mkişafı ıle ayrı 

ayn ıştıgaline maddeten ım· 
kan yoktur. Ortamekteblerde 
mühim bir dersten çıkıyor, 

öbür mektebin başka dersin~ 

koşuyor. Bir de çıktığı sınıfta 

altmış beş talebe varsa, dığe· 
rinde 60 veya 70 var .. 
Şu halde ehmizde kalan 

tek müeyyede, çocuğa ana ve 
baba şetkati göstermek, onu 
sempatik bir .hava içinde t~t
maktır. İşte bugünkü terbıye 
sistemimizin . mıhveri ve ana 
prensibi... Fakat farkı~.d~ mı 
değiliz ki, bu .sistem yurume
miştir, yaptığı aşı bozuk çık· 

t B·ıaki.s şdkatin ve sem-
mış ır. ı . V kA 

t. . peşisıra, bızzat e apa ının . d .. 
Jetin hoş görmek ısteme ığı 
şu laübalilik meydana çıka
gelmiJ1 .ir. 

- Sonu yarın -
Orhan Rahmi Gökçe 

başta muzıka oldu.2-u halde 
asker ve polis müfrezeleri se· 
lam resmini ifa etmişlerdir. 

Ekselans General Metaksasa 
Hariciye Vekaleti husususi ka
lem direktörü, Milli Müdafaa 
Vekaleti müsteşarile yaveri ve 
Ati na elçimiz Ruşen Eşref, 
Yunan matbuat ve propaganda 
genel direktörü, Yunan Hari· 
ciye Nezareti Türkiye işleri 
şubesi ve Balkan işleri direk
törleri, Başvekilin hususi ka
lem şefi, kumandan ve Başve· 
kalet müşaviri, Hariciye Neza
reti ataşesi, Atina Ajansı di· 
rektörü, matbuat müsteşarlığı 
raportörü ve gazeteciler refa
kat etmektedir. 

İstasyon binası ve istasyon 
caddesi dost devlet reisinin 
ikametlerine tahsis edilen An
karap:ılas oteli civarı Türk· 
Yunan bayraklarile süslenmiş, 
istasyonun iç ve dışında, otel 
önüne toplanan kalabalık bir 
halk kütlesi sayın misafiri ha· 
raretle alkışlamıştır. 

Ekselans General Metak· 
sasın refikalarına buketler 
tapdim edılmiştir. 

Misafir Başvekil ve Hariciye 
Nazırı, refikası, maiyeti erkanı 
otomobillerle ikametlerine tah· 
sis edilen Ankarapalas oteline 
gitmişlerdir. 

Averof komutanı 
Amiralimizi ziyaret etti 
İstanbul, 19 ( Hususi ) -

Limanımızda bulunan Averof 
kruvazörünün kumandanı, bu
gün Amiral Şükür Okanı, 
Vali B. Muhiddin Üstündağı ve 
mevki kumandanını ziyaret 
etmiştir. 

Amiral, Vali ve kumandan, 
bu ziyareti Averofa giderek 
iade etmişler ve gemiden top 
atılmak suretile selamlanmış· 
lardır. 

Gece, Averof kumandan ve 
zabitlerine mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

İstanbul, 19 (A.A.) - Do· 
nan ma kumandanı Amiral 
Şükür Okan Hamidiye kru
vazöründen Averofta bulun· 
makta olan Yunan donanması 
kumanda~ı Amiral Ekonomuya 
bir telgraf çekerek halen su· 
larımızda ve her dakika biraz 
daha yaklaşarak üzerindeki 
büyük ve kıymetli dostu ge· 
tirmekte olan Averofu Dolma· 
bahçe önünde beklemekte ol
duğunu bildirmiş ve çok sa
mimi saygı ve selamlarını iblağ 
etmiştir. 

Amiral Ekonomu cevabında, 
bu telgrafa çok hararetli cüm· 
lelerle teşekkür ettikten sonra 
kendisinin ve bütün Yunan 
krallığı bahriyesinin hissiyatı 
bu telgrafta izhar olunan his
siyata tamamen uygun oldu· 
ğunu ve dost ve müttefik mil· 
lete yapılmakta olan bu ziya· 
retten ciddt!n bahtiyar oldu· 
ğunu bildirmiş, selam ve say· 
gılarınm kabulünü rica et• 
miştir. 



Avrupa bir adım ileri 
attı, fakat Asya ne

reye gidiyor? 
Korsanların sığındıkları yerlerden çık

malarına meydan vermiyelim 
Eski İngiliz Naz1rlarından 

Vinston Churchill, Paris - Soir 
gazetesinde neşredilen bir ma
kalesinde. Çinde cereyan eden 
müthiş hadiselere rağmen son 
ay zarfında dünya vaziyetinin 
iyileştiğini işaret ediyor ve 
ve bunun sebebi olarak la 
Hitlerle Mussolininin görüşme· 
!erini, balyanın Akdenizdeki 
korsanlıklara karşı mücadele 
anlaşmasına girmesini göste
rıyor. 

Ak denizde bir zaman!. r çok 
endişeli vaziyet alan korsan
lık hadiselerinin İngiltere, Fran
sa ve İtalya arasında yapılan 
son deniz anlaşması üzerine 
ortadan kalktığını kaydeden 
muharrir, şöyle devam ediyor: 

"Bu tarzda bir işbirliği di
ğer Akdeniz devletleri ara
smda da memnuniyetle kabul 
edilecektir. Mesela, eski kav
galan artık kalmamış olan 
Türkiye ile Yunanistanın kor
sanlık hadiselerine bir son 
vermekte menfaatleri vardır. 

Yugoslavya ve Mısır için de 
öyle... Birleşmiş olarak kala
Jım, korsanlar sığmdıklar1 yer
lerinde kalacaklardlr. Onların 
oradan çıkmalanna meydan 
vermiyelim.,. 

V. Churchill Avrupada va
ziyetin biraz iyileşmesine se
bep olarak gösterdiği hadise
ler arasında Mussolini - Hitler 
mülakatmda bu iki "diktatö
rün,, hakikaten büyük bir iş 
yapmam1ş olmalarma teessüf 
ediyor ve diyor ki: 

"Ellerinde dünyayt kurtar
mak için bir daha belki hiç 
ielmiyecek olan bir fırsat vardı. 
Düşünün bir kere: Hitlerle 
Mussolini dahiyane bir şekilde 
ufku gözden geçirdikten sonra 
İspanyadaki ve Çindeki katli
amların bir nihayat bulması 
lazımgeldiğine karar verseler
di bütün insanhk nasıl bir 
ıştk ve güneşe kavuşacaktı! 

Daha iki sene evel Hitler ha· 
vadan, sivil halkm bombardt· 
man edilmesinin aleyhinde 
bulunmuştu. Hitlerle Musolini 
ikisi de Japonyayı eline geçir
miş olan gizli emniyete karş1 

protesto etmişlerdi. Eğer bu
gün, demokrat devletleri bu 
Asya harbine bir son vermek 
toplanmaya davet etmiş olsa
lardt herkes kimbilir nasıl 

koşardı. 

olan Amerika var. Bu devlet 
zannedildiği gibi her zaman 
öyle sıkılgan da değildir. 

Şüphesiz ki, büyük Avrupa 
devletlerinin Uzak Şarkta be
raber bir siyaset tutmaları 
yalnız Çindeki katliama bir 
nihayet vermekle kalmıyacak, 
ayni zamanda, Avunıpanın 

bugün her zamankinden fazla 
muhtaç olduğu şeyi temin 
edecektir. Birlik zihniyeti ve 
karşılıklı yardım . .. 

İngiliz kralı 
General Milşhi kabul etti 

Londra, 19 (Radyo) - Al· 
manya Hava Nezareti Miiste
şarı general Milşh, bugün bu
raya gelmiştir. 

Alman generalı, İngiltere 
Hava Nazırı tarafındrın kabul 
edilmiş ve tayyare fabrikalarım 
gezmiştir. 

General Milşh, kral Altıncı 
Jorj tarafından kabul edil
miştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Hava 
müsteşarı general Milch kuman
dasında Alman hava zabitle
rinden mürekkep bir heyet 
Croydona gelmiştir. Heyet ln
gilterede bir hafta kadar ka
larak hava fabrikalarını ve 
meydanlarmı ziyaret edecek 
ve bu suretle Royal Air F orce 
zabitlerinden mürekkep bir 
heyetin geçen Sonkanunda 
Aimanyaya yaptığı ziyereti 
iade etmiş olacaktır. 

Macaristan 
Siyasetinde değişiktik 

olmıyacakhr. 

Budapeşte, 19 (Radyl)) -
Macaristan Hariciye Nazırı 

B. Dekanya, matbuat mümes
sillerine beyanatta bulunmuş 
ve Macaristanırı harici siya
setinde hiçbir değişiklik olma
dığını ve bu siyasetin, Macar 
milletinin umumi arzusu de
mek olduğunu söylemiştir. 

Rusja 
Fransız komünistlerine 
propaganda için para 

göndermiş .. 
Paris, 19 (Radyo) - Maten 

gazetesi; son kaza intihaba
tında Rusyanın, propaganda 
için Fransız komünistlerine 
iki milyon 850 bin frank gön· 
derdiğini yazmakta ve sabık 
Başvekil Leon Blumun, komü
nistlerle teşriki mesai etmekle 
mağlup olduğunu kaydetmek
tedir. 

ANADOLU 

Borsa intihabı 
Eski azalar, tekrar 

seçildiler .. 

Negüsün hayatı 
filime alınıyor _._.. 

Filim, İngiliz zabıtası tarafından 
f.!.ZUn uzadıya sansör edildi 

Habeş imparatoru Haile 
Selasiyenin ismi bir memle
ketin felaketile neticelenen 
hakiki bir "haile,, nin müte
radifi olmuştur. Bununla be
raber, yirminci asrın, bütün 
top tüf ek gürültüleri ne karşı 
neşesini ve kahkahasını mu-
hafaza eden alaycı zihniyeti 
bu "haile,, den de, bir komedi 

wwa;s;mow -
Haile Selasiye, kıy. 
metli bir misafir 
olmaktan cıktıktan • 
sonra filiminin oy
natılmasına müsa

ade ediliyor 

20 llkte~ 937 

Çin-Japon 
harbi 

şiddetlendi .. 
- Başı 1 inci sahi/ ede 

Tokyo, 18 (A.A.) -Tebli 

Suiyuan eyaletinde Japo 
ordusu 17 llkteşrinde sa 
9 da Paotov şehrini işgal e 
miştir. Bu şehir Pekin-Suiya 
demiryolunun müntehasınd 
ve harici Mogolistan merk 
zini Çine rapteden irtibat ha 
tında kain mühim bir sevku 
ceyş noktasıdır. 

Tokyo, 18 (t\.A) - Har 
ciye Nezareti namına söz. sö 
lemeğe salah iyettar bir za 
Şanghayda zchir!i gazı muh 
tevi bir Çin obüsünün bulun 

B. Mazhar Nurullah ~uğunu bildiren bir tapoı al 
Bundan evel yapılan borsa d ı ğını beyan etmiştir. 

idare he.yeti seçimi, formalite Bu zat şimd iye kadar Çın 
noksanı yüzünden İktısat Ve- lılerin zehirli gaz kul landık 
kaletince kabul edilmemiş ve !arına dair bir emare ellJ 
intihabın yeniden yap1lması edılemem i ş o!Juğunu ve hi 
emrolunmuştu. Bu münasebetle bir Japon askerinin zehirl 
dün borsada toplanan tüccar- gazden ölmediğini ilave et 
lar, idare heyeti seçimini ye· miştir. 
niden yapmışlar ve umumun 
teveccüh ve muhabbetini ka- Ayni zat Japonyanın res 

men Dokuzlar konferansın 
zanmış olan eski idare heyeti Negüs Lo11drada 
azalarını tekrar ve müttefikan davet edilmediğini fakat da 

çıkarmağa çalıştı. ratorunun oyun oynaması o t d·t · · ·· · · · · 
seçmişlerdir. ve e ı mesını umıt ettığın 

Habeş imparatoru neşeli kadar güzel tesbit olunmuş- ·· l · d · k 
Yeni idare heyeti, Bay Maz- soy emış ve emiştır i: 

ve coşkun dans içind~ geçen tur ki, birçok fena şeylere 
har Nurullah İzmiroğlu, Alfö- b·tr ft"lme kahraman olarak . . d k k - Sadece bu hususta gayri sanat çerçevesı içın e yü se 
Yeli Halim, Kazım Taner, Çö- alındı. resmi surette Tokyo ve Brük bir mana verildiği gibi, bu 
mezoğlu Mustafa, Cevahirci l selde Belçika hükumeti tara-

ngilterede çevrilen bu film sahnede çok güzel bir şekil 
Şükrü, Sabri Menteş ve Me- fından teklifler yapılmıştır. 

f kk ld. "herşey senin olamaz., ismini almış ve bütün gülünçlüaünü 
nemenli Hı z1dan müteşe i ır. 6 Şanghay, 18 (A.A.) - Ge-

d d taşımaktadır ve bir zenci dansı kaybetmiştir. 
Ticaret o ast a, yann aza- ---- rek Japon makamatı namına 

filmidir. 
larından ikisini seçecek ve T Kor del Hol söz söylemeg" e salahiyettar 
heyet, tekrar toplanarak reisini Filimde Tap, ip ve To 

k 
isminde üç zenci vardır. Bun- Norman Davise talimat zatı, gerek Çin makamatı adı-

seçece tir. verdi . 
Riyasete, Bay Mazhar Nu- lardan biri Habeş imparato- na beyanatta bulunmağa me-

rullahın seçileceği muhak- runun o siyah pelerini ve pe· Vaşington, 19 (Radyo) - zun zab dinlemiş oldn ve bun· 
kaktır. lerinin içindeki beyaz entari- 9 lar konferansında Amerikayı ]ardan her iki memleketin 

temsil ed~cek olan Norman 
Fransız kabı.nesı· sile, bir tahtın üzerinde otur- hattl hareketi hakkında izahat 

Davis, bugün Hariciye Nazırı 
DUn B. Lebrunun riyase- muştur. B. Kordel Hol tarafından ka- almış bulunan Royter Ajansı 

tinde toplandı Haile Selasiyeyi temsil eden bul edilmiş ve uzun müddet muhabiri Japonya ve Çinin 
Paris, 19 (Radyo) _ Fran- , bu zenci, bu aralık birdenbire konuşmuştur. B. Norman Da- sulh teklifleri derpiş etmekte 

sız kabinesi, bugün cumhur tahtından iniyor ve tacını da visin konferans hakkında ta· olduklanm bildirmektedir. 
reisi B. Lebrunun riyasetinde bir yana atarak, diğer iki limat aldığt söyleniyor. Çinin, her hangi bir sulh 
toplanmış ve Kantonal intiha- zencile birleşiyor, başlıyor oy- Hariciye Nazırı B. Kordel projesinin münakaşast mev-
batının netayici etrafında mü- nay1p sıçramağa. Hol, Amerikanın, 9 lar kon- zubabs olmadan evel Japon-
zakerelerde bulunmuştur. Bu sahne bu kadar kalıyor feransında takib edeceği hattı ların Şimali Çinden çekilme-

hareket hakkında matbuata 
Maluller verdikleri bir mah- ve filimin diğer sahnelerinde lerini ve Mançukonun Çine 

N b d h beyanatta bulunmaktan imtina 
zarda maaşlarmın ziyadeleşti · ecaşi ir a a görülmüyor. rücu etmesini istemekte oldu-

ey'emiştir. 
rilmesini istemişlerdir. Bu filim çok evelden ha- ğunu kaydeden Çin gazeteleri, 

Kabine, bu mahzarı tetkik zulanmıştır. Fakat, Habeş im- lib yaya giden Çinin muvakkat tesviye suret-
etmiş ve hayatın pahalılaşma· paratoru Londrada henüz "kty· İtalyan ordusu leri arzu etmemekte olduğunu 
sından dolayt malullere fazla metli bir misafir,, olarak bu- Napoli, 19 (Radyo) _ Li- yazmaktadırlar. 
para verilmesini tensib eyle· lunduğu müddetçe bu filimin burga vapuru ile Libyaya 1000 Bu gazeteler, Çinin Dokuz 
miştir. gösterilmesinden çekinilmişti. asker gönderilmiştir. Bu kuv- devlet konferanst haricinde 

Belçikada Fakat bugün Habeş impara- vetlerle 20 inci kolordu mev- her türlü gizli müzakerelere 
Bir sahtekarlar şebekesi toru Londrada itibarmı kay- cudu ikmal edilmiş bulun- muarız olduğunu ilave etmek-

yakalandı betmiş bulunuyor. maktadır. tedirler. 

Brüksel, 19 (Radyo) - Bu- Bundan başka, filim İngiliz Aygırlar Tientsin, 18 (A.A.) - ]a-
rada, muhtelif devletlerin pa· sansöründen geçmiş ve o sah- Vilayet Baytar müdürü Bay pon1ar, Sansi eyaletinin en 
rasını taklid eden bir şebeke ne hiç bir şekilde mahzurlu Adil Yergök dün Tire kaza. arızah kısmında kain Sinkeu-
yakalanmıştır. Bu şebeke, in- görülmiyerek bırakılmıştır. Hat- sının Mahmutlar köyüne git· ku geçidini zaptetmişlerdir. 30 
giliz, Fransız ve Belçika para- ta, sansörün bu sahneyi biraz miştir. Oradaki aygırlart gö- kilometre uzunluğunda olan 
lanm taklid etmekte idiler. daha güzel olsaydı keseceğini recck ve kışlııc gıdaları hak- bu geçidin zapb için japon-

Kalpazanlarm muhakemesine söylüyorlar. kında seyislere talimat vere- Jar, dört gün muharebe etmek 
yakında başlanacaktır. Fakat, filimde Habeş impa· cektir. mecburiyetinde kalmtşlardır . ............................................................................................................................................ Sonra, Çinde menfaatleri 
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- Bay profesör, vaziyet
ten çok istifade edenlerden
siniz! 

Dedi ve tekrar denize daldı. 
Roz da sular içinde kayboldu. 

Lidyayt sulana içinde buldu 
ve kucakladı. Böylece gene 
suyun' yüzüne çıktılar. Sular 
içinde oynaşmağa koyuldular. 
İlk anlarda konuşuyorlar, gü· 
lüşüyorlardı. Sonra her ikisi 
de susuyordu. 

Kumlar üzerine ayak bas
ttkları zaman, Lidya da, Roz 
da garip bir sarhoşluk zevki 
içinde idi. 

Akşam yemeğinde Lidya 
günün hadisesini anlattı, hatta 
banyodaki mühim vaziyeti de 

Boristen gizlemedi. Fakat ma· 
ceranm son kısmını meskı'.Jt 

geçti. Yalnız Rozun kendisini 
muhakkak bir ölümden kur· 
tardığına işaret etmekle iktifa 
etti ve: 

- Roz, cidden yüzücülük 
harikasıdır. Emin ol Boris, 
senden çok iyi yüzüyor. 

Dedi. 

Boris, şöylece Lidyaya bak
tı, profesör Roz sakit ve cid· 
di idi. 

Lidya gülerek: 
- Boris, Rozu senden ayı-

racağım!. 

Dedi. 
Boris bu son söze: 
- Sevgili bayanım, işte bu 

sandığın kadar kolay de-
ğildir. 

Dedi. 
Roz da: 

- Evet, yapacak çok işle· 
rimiz vardır. 

Sözlerini ilave etti. 
Lidya: 
- Roz, senin işlerini yalnız 

başına Boris yapar ve yapa
cakhr. 

Dedi. 
Boris çok ciddi ve düşün

celi bir hal aldt. Yemek sona 
erdiği vakit profesör Roza: 

- Roz, dedi. Seninle biraz 

görüşmek istiyorum. 
Lidya her iki erkeğe büyük 

bir dikkatle baktı. Sonra Roza 
seri bir göz attıktan sonra 
çekildi, iİtti. 

Erkekler laboratuvara tekrar 
kapanınca, Boris: 

- Roz, dedi. Maalesef iş 
yapacak vaziyette değilim, 
dimağımı çok yorgun bulu
yorum. Bunun için sana yar
dım edemiyeceğim. Zaten 
beraber yapbğım1zdan başka 
yapılm1ş bir iş de yoktur. 

Roz, Borisin kafası içinde 
yeni bir hal peyda olduğunu 
hemen anladı. Maamafih hiç
bir şey sormad1, bir kaç me
sele üzerinde konuştuktan 

sonra ayrıldılar. 

Boris, labortuvardan çıkınca 
doğruca Lidyanın dairesine 

gitti, Lidyayı karyolasına yas

lanmış buldu. 

- Lidya, dedi. Artık cid
diyetle çalışamıyorum. Aklım 
eski kuvvetini kaybetti. 

- Pek çok çalıştın da on
dan .. Artık istirahat etmelisin 
ve edebilirsin .. 

Boris elini alnına 
kendi kendisile 
gibi: 

götürdü, 
görüşüyor 

Onunla beraber yüzdün, 
tıpkt benimle beraber yüzdü· 
ğün gibi .. 

Dedi. 

Lidya asabi bir halle: 

- Boris... Sen cidden ah
Jakstz bir adamsın. Hele ya

nıma gel.. 

Dedi ve Borisi yanına çekti, 
kollarını boynuna sardt. 

* * * Roz, kendi dairesinde bir 
türlü uyuyamıyordu. Bütün 
sinirleri ayaklanmıştı. Gölün 
macerasmı bir türlü unutamı-

yordu. Şu yalnız halinde ken· 
disini son derece yorgun 
buluyordu. 

Yerinden kalkb, Boris şimdi 
herhalde uyumuş olacaktı. Roz 
bu zan altında Lidyanm dai· 
resine doğru ilerledi. 

Kap1ya vardığı vakıt, kapı
nın küçuk pençeresinden içeri 
baktı, ve Lidyayı Borisin kol· 
!arı arasında uyur halde gö· 
rünce, yıldmmla· vurulmuş gibi 
olduğu yere yıkıld1. Bir sarhoş, 
bir deli gibi dairesine döndü. 
Sabaha kadar sırıttı, bir an 
geldi ki, dostuna karşı bir 
cinayet işlemekten korktu. 
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ANADOLU 

Amerika• bugiJnkti vaziyeti ile ba:kına ufrryamas ~~l Dehşet! 

merıkanın denız ve hava ~g :Londranın göbeğindeki 
uvvetleri çok hazırlıklıdır 1;:~~;~~;;~~\;; çocuk:mezba:_~~sı 
rnerika, saatte 70 kilometre kat'eden dünyanın 

en seri tanklarını yapmış bir memlekettir. 

kavgasının babası, boğaz kav· T a)'mis nehrine 
gasının bas anası olan bayat on sekiz çocuk 
kavgasından bahsediyorum. 

Şu kimimizin yüzünü genç cesedini kim 
yaıta bulaşık paçavrasına ben· 

Yazan: Binbaıı Von Şel zeten, bazılarımızın bazuıarın• attı? .. 
• ağrıtıb tabanlarının dibinden 

llDiliıE ~~m~ sızılar halinde ses veren meşhur 

M. Ruzoell, bir Amerikan taggare gemisinden lıallc.ı seldmlıgor 
Vazifesini yapacak olan bir memleket ve devletin vaziye· buriyetindedir. Bu vaziyeti 
dunun, menıub olduğu mem- tini ve icablarını gözönüne müdrik bulunan Amerika Bir· 
et ve devlet bünyesinin getirmek lazımdır. lqik devletleri, sulh zaldmn· 

parçalarından biri olması Birleşik Amerika, Avrupada da, her an harbe girişecek 
L_ ridir. Eğer Birleşik Ame· niıbetlere göre tasavvur edi· kudrette büyük bir orduyu si· 
q ordusunu ölçüp değer lemiyecek derecede geniı, şark lih altında bulundurmamakla, 

ele lazım geline, evveli, ve garb taraflan Okyanuslarla sadece ufak miktarda aktif 

qfkevi köşesi 
. l - 1 Teşrinisani 937 ta
hinde derslere başlamak üze· 

Arapfmnında Dumlupı· 
•"Detirmendağındaki Halit· 
• Tepecikte Şehit Fazıl, 

yakada F evzipqa, Kc
"lerde Yetim ve Karataş 
llariıe Cezaevinde halk 

eleri. 
2 - Arapfırınında Dum

ftar okulunda Almanca, 
"ıaaızca, lngilizce lisan kurs· . 
3 -Halkevinde usulü def-
" Ye t<>förlük kursları açıla· . 
4 - Yukanda adı geçen 
~ 1-la dersanler için kayıt 
· . kabul bqlamııtar. Kayıt s"' tonunda bitecektir. 

- Bu dcrsanelere hiç 
•le ve yazmak bilmiyen
tabailini ikmal edemiyen 

6 
r alınacaktır. 

- Kayıt ve kabul için 
sabahtan akıama ka· 

• (cumartesi ve pazar gün
"-riç) Arapfmnında Dum· 

'-1, [) '.Tepecikte Şehit Fa-
tiirınendağında Halitbey, 

~ •icada F evzipaşa okul· 
'hatötretmenliklerine mü-

1 t edilmelidir. 
.._ Yabancı dil ve usulü 
: _lcurılanna kayt ve ka· 
~Çın de Arapfırımnda 
Pınar ilkokulu başöğ· 

. litine müracaat edil· a ır. 
.._ Motör ve otomobil 
Ye idareşi kursu için de 
-.albeleai Halkevinde 

• lctad11. 
...,._ 20/10/937 tarihinde 
~ Hallı: dersaneleri 
L__ --! Komite toplantı· 
~ Yarcim Komitele
llaQtad toplaablan vardır. 

çevrilip muhafaza altına alın· kıt'alarla iktifa etmektedir. 
mış, şimal tarafında, hiçbir Baştanbaşa katedildiği zaman 
menfaat aykmhğı olmayan bir Moakova • Lizbon araaındaki 
devletle bititik, cenubta, büa· meallfeye tekabül eden ve 1 ~ 
ye ve tarihi itibarile tehlikeli milyon nüfuu olan m••zzı1m 
bir basım olarak telikki edi- bir ülkenin yalnız 1»130 bin 
lemiyecek bir devletle komşu kiplik bir orduyu ıilih altın· 
olan ayn bir kıt'adır. Bu iti· da bulundurması gibi akıllara 
barla, Amerika ordusunun, hayret veren bir hakikat, an· 
memleketi birdenbire basacak "cak bu tekilde izah edilebilir. 
olan düıman ordulanna k11111 Kuvvetli bir muharebe or· 
çıkmak mecburiyetinde kalma· dusunı~n özünü teıkil ettiği 
sı hemen hemen imkansızdır. için, nisbeten ufak olan bu 
Bundan dolayı, Avrupa ordu- orduya, sulh zamanında çok 
lannm olduğu gibi, Amerika çok muazum vazifeler düş
orduıunun, baskın halindeki mektedir. Amerikanın sulh za
tecavüzlere karşı koymak mak· manındaki ordusu, bu dev gi
sadile daimi surette harbe bi ülkenin her hucatına kü
mübeyya ve hazır bir halde çük birlikler halinde serpil· 
bulunmasına hacet yoktur. miştir. Bu itibarla, hazan bir 

Filhakika, Birleşik Amerika alay komutanı kendisine batlı 
devletleri bugüne kadar geçen olan bölükleri arayıp bulabil· 
tarih içinde, hiçbir zaman bir· mek için binlerce kilometre 
denbire ve hazırlanmadan düş· seyahat etmek mecburiyetin
mania karşılaşmak zorunda dedir. 
kalmamıştır. Bilakis, ordu kuv· Orduyu bu suretle datıtmak 
vetini bütün sükunetile icabe- keyfiyetinin tarihi bir anane 
den nisbete çıkarıncaya kadar ile alakası vardır. Beyazlann 
her zaman kifi derecede va- kızıl derili yerlilerin üzerinde
kit bulabilmiştir. Memleketin ki biltimiyetlerini, memleketin 
vaziyetindeki bususilik, devle· garbine doğru adım adım yay
tin kara ordularını kullanacağı mata bqladıklan devirlerde, 
am bizzat tayin etmesi imki- o günlerde mevcut olan sınır 
mm daima vermiftir. boylarında ufak tefek kaleler 

Buna mukabil, deniz ve ha- meydana geliyordu. Bu kale· 
va silahlarının vaziyeti büsbü- tikler bugün de hili sulh 
tün başkadır. Her iki silaha da, gamizoalandır. Subaylar, yar· 
ani ihtilatlar k8J1ısmda faali- subaylar, erler, bu gamizon
yete geçmek vazifesi düşebilir. lardan kalkarak, tehirlere, üni· 
Bundan dolayı milli müdafaa- verlitelere, yüksek mekteblere 
nın bu iki parçası da, daha ve talim yerlerine gidiyor ve 
sulh zamanında tehlikeli bir buralarda organize edilmiş 
vaziyet karşısında bulunabile· olan yedeklere iDi hsus kurs· 
ceğini hesab ederek her an ları idare ediyorlardı. 
faaliyete geçmeğe müheyya itte ba yedekler bir harb 
bir halde b•lunmak mecbari· halinde Amrikan ordusunun 
yetindedir. Kara ordusu da barb kadrosunu tqkil etmek· 
harb halinde lizım olacak in- tedirler. Sulh vaziyetinde iken 
san ve maliemeyi rene sulh de bu yedeklerin yambq&a
zamanında hazarlamık mec:- nnda •Jn komutanlın •uflar. 

kavgası yok mu, <'nu hayat 
tırladım da bu satırları kara· 
ladım. 

Bir ana kucağında bebek 
halinde içine girdiğimiz haya· 
tın öbür ucundan çıkarken, 

adeta içi bo,almış çuvalları 
andırıyoruz. Hele hayatta nasibi 
çile doldurmakla müsavi olan· 
lar, bu kavganın tam orta 
yerine, yani girdabın tam at· 
zına düşmüş biçarelerdir. 

Hayatın bir güzel tarafı var
dır şüphesiz. Hatta, en bed
baht zamanlarımızda bile bize 
biraz zevk, biraz kuvvet, biraz 
ümid verecek güzellikler, te
selli dolu cihetler bulunabilir. 
Fakat insan oğlu, manevi bir 
körlük içinde yaşadığı için, 
hayatın getirdiği felaketin du
manına boğularak onların, ve· 
levki mum ışıtına benziyen 
panltılannı göremez. Asıl fe
laket, itte buradadır. Fakat 
bazıları, tabiatın imtiyazlı bir 
sınıfından yaratılmış olacaklar 
ki, bu teaelliyi pek ili bulabi
lirler. Yani felaketi, leblebi 
gibi ağızlarında çitner, mide
lerinde öğütürler.. Asab ve 
filozofluğun bu derecesi, hiç 
tüphe yok ki, bahtiyarlıktır. 

Benim bir dostum vardır. 
Hayabn laidiıelerine biç ehem· 
miyet vermez. Sözünü IÖyler, 
fakat onun akıbetlerini de b· 
bul eder. Kimaeye ve hiçbir 
şeye metelik vermediti için 
zarar gördüğü çoktur. Hatta, 
onun aleyhinde bile bulunur
lar. Fakat o: 

- Varsınlar, söylesinler, 
varsınlar beni sevmesinler; 

Der. Bu filozofi, onda bir 
nevi cemiyet düşmanlığı haline 
girmiştir de farkanda değil.. 

Geçen gün bana rasgeldi . 
Galiba, hayatta en çok ıevditi 
insan da benim. Beni kollan 
ile yara kucakladı. Yüzüme 
merhametle baktı: 

- Y orgunsun·dedi·çok ça· 
hşıyorıun .. 

- Ne yaparsın-dedim-ha· 
yat kavgası. 

Kuvvetli, pürüzsüz bir sesle: 
- Yok-dedi-yok, yapma 

bunu.. Hayatla kavga etmek 
veya hayat kavgası geçirmek 
delil, onunla arkadaş olmak 
lizım. O sana uymuyorsa, sen 
ona uyl.. 

Ve elile kendiıini gösterdi: 
- Benim gibi ol-diye ilave 

etti-benim gibi ol •• 
Ne kadar isterdim bunu, 

fakat elimizde midir?. Biz, ha· 
yatın kavıasına bqka türlü 
anlıyoruz. 

Çimtlilc. 
----------------------Binlerce subay ve yaraubay 
kendi icat' alan dı11ndan uzun 
yıllar gibi mevkileri iıgal et· 
mektedirler. Hiç tüpbesiz ki, 
tekmil talim ve terbiyeyi da· 
imi surtte ayni kaide ve esas· 
lar dahilinde tatbik etmek çok 
güçtür. Ne de olsa, ötretmen· 
lik vazifesini gören subay ve 
yaraubaylarm, en yeni icab-

(Sona 6 ıneı MIU/flll•) 

-

Vale' anın lc.alıramanı kadın 
Londra zabıtası, geçen ay 

cidden büyük bir dehşet ve 
ıztırab geçirmiştir. Bunun da 
sebebi şudur: Zabıta hemen 
her gün Taymis nehrinden bir 
paket bulmakta ve bu pake
tin içinden yeni doğmuş ve 
boğulmuş bir çocuk meydana 
çıkmaktadır. 

Zabıtanın küçük fasılalarla 
ve az bir zaman içinde eline 
düşen çocuk cesedi on sekizi 
bulmuştur ve bu müddet zar· 
fında yapılan araştırmalar hiç 
bir netice vermemiştir. 

Zabıta, yeni doğan çocuk
lara musallat bir cani veya 
gizli bir cinayet şirketi bulun· 
duğuna emin oldutu halde, 
bütün bu cinayetler cezasız 
kalmaktaydı. Londra zabıtası 
nihayet beş koldan faaliyete 
geçmiş ve bu kollardan birisi 
Taymis nehrinin en tenha bir 
kenaranda bir erkekle bir ka
dının nehre bir paket attığını 
tesbit etmiştir. 

Bir kısım zabıta memurlan 
nehirden paketi alırken birkaçı 
da bu meçhul iki insanı takip 
ederek girdikleri yeri anlamıı· 
lardır. 

Paket de bermutat yeni 
doğmuş ve gırtlağı sıkılarak 

öldürülmüş bir çocuk bulun· 
muştur. 

Zabıtanın tesbit ettiği ev, 
hakikatte bir ebenin evidir. 
Adı Emilya Skorkot olan bu 
ebe, genç ve kifi derecede 
güzeldir. Zabıta ebenin evin
de tabarriyat yapmıı ve ne· 
birden yeni çıkarılmış çocu· 
ğun annesi lobusa halinde 
ve diğer iki kadını da doğur
mak üzere olduğu halde bul· 
muıtur. 

Taharriyatın verditi netice 
cidden feci ve korkunçtur. 

Dilber fakat cani ebe, gayri 
meşru bir sebep altında gebe 
kalan genç kız veya kadınlan; 
çocuk. derdinden kurtulmak iı· 
tiyen umumhane sermayelerini 
muayyen bir ücret mukabilin· 
de botdurtarak nehre attır· 
makta veya sair şekillerle im
ha ettirmektedir. 

işin çok garib bir ciheti de 
vardır: Emilya Skorkot, çok 
tabii ve meşru bir iş yapı
yormuş gibi müeuescsine mü
racaat eden kadınlann isim
lerini ve çocuğunu doğurtmak 
ve boğdurtmak için aldığı üc
retleri gayet muntazam tekil· 
de bir deftere kaydetmiştir. 

Londramn göbeğinde deni· 
lecek bir yerde patlak veren 
bu skandal, büyük bir tesir 
yapmışbr; elde edilen defter, 
yüzlerce kadının da bu İl de 
suç ortağı olmuını temin et
mektedir. Maamafih, bazı in· 
safh anneler, çoculdarmı bot-

durtmamışlar, gene ebe kadın 
vasıtasilc muhtelif yerlerdeki 
piçhanelere kaydettirtmişlerdir. 
~--------------------

Cihanda talak 
vaziyeti 

Şikagoda ......... __ _ 
Her saatte bir 
boşanma oluyor 
Yıllık nafaka 
4500000 dolar! 

Bir kadm kocasından 
nasıl ayrıhrmıf? 

Kolleksigon merakı giiziin· 
den lc.ocasından GfJrılan le.adın 

Son gelen Amerika gazete
lerine göre, istatistikler yalnız 
Şikagoda saatte bir talik vu· 
kuageldiğini bildirmektedirler! 
Ne büyük bir facia, her saat· 
te bir talik demek; yani bir 
aile ocağı yıkılıyor demektir. 

Dahası var: 

Ayni istatistikler, Amerika 
mahkemelerinin bir senede 
ayrılanlara nafaka olarak 
4,500,000 dolar itasına hük
mettiklerini bildirmektedir. Bir 
senelik talakın 9670 aded 
olduğuna göre talik baııoa 
11,500 dolar düşüyor de· 
mektir. 

lngilterede kocalarından ay· 
rılmış olan kadınlara son sene 
içinde verilen para 200,000 
franktır. 

Amerikahlar, talakın bilbas· 
sa Anglo·Sabonlarla meskun 
yerlerde çok oldutunu iddia 
etmektedirler; Litin ırkına 
menıub olan cenubi Ameri· 
kada talik daha azdır. Hal
buki bıriıtiyanhk talikı kat'i 
şekilde yasak etmiştir ve ge· 
çen asra kadar da Avrupada 
talile: ender vukuagelen bir 
hadise demekti. Talik evveli 
lrlandahlar, lıkandinavyablar 
ve lngilizler tarafından kabul 
edilmiş,· nihayet Litin memle
ketlere de sirayet etmiftir. 

Talik, şimdi Amerikadan 
arzın diğer kasımlarını da teb
did eden içtimai bir tehlike 
şeklini almaftar. Bunun da en 
batlı sebebi, kadının bayatta 
erkekler gibi muhtar olması· 
dar. Ç'.ahşan ve ekmeğini ka· 
zanan bir kadın, "koca,, ve 
"aile,, davasını büsbütün bqka 
-Sona 7 inci sdi/ede -
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Amerika, bugünkü vaziyeti ile baskına utrıyamaz - . 

Kiyara, Dokanın kendi Üzerine yü
rüdüğünü · görünce hançeriraİ çekti. ---91!!!!-~.-ı::.ıs 

Doka hiddetinden deli gibi mişti. Filhnkika tam o sırada olarak onu dinliyordu .• 
olmuştu: Cezayir gemisinin bir sandalı: - Bu akşam mı?. Nasıl 

- Bana tokat hal. Bana süratle irininin sr.rayının rıh· yapacaksın bunu? 
hakaret ha! tımına yaklaşmış ve Doğan Doğan ellerini oğuşturdu 

Diye bağırdı ve şuurunu sıçrıyarak saraya dalmıştı. ve Yunanlı Prensesin gözlt;rine 
kaybetmiş bir mahluk gibi, İrini, uyanmıştı. Fakat göz- ayni dikkatle baktı: 
hançerini çekti. Fakat ayni lerinde, o gecenin bir kısmını - Ben yapmıyacağım .. Sen 
saniye içinde Mehlika da han- uykusuz geçirdiğini okumak yapacaksın bunu.. Bu, senin 
çerini çt;kmişti: gayet kolaydı. işin olacak .. Son fedakarlığın 

- Gel, tecrübe et bakalım Doğanı görünce, göğsünü olacak ... 
sefili.. kapadı ve güldü: İrini, kendisine düşen vazi-

Doka, hayretle, dehşetle - Bütün Vencdiği ayağa fenin büyüklüğünü ve getire· 
olduğu yerde donakaldı: kaldırdın.. Çok müthiş oldu bileceği fenalıkların dehşetini 

Kiyara; sevdikten, ana ol· hakikaten... anlamıyor değildi. Gözlerini 
duktan sonra ne kadar değiş- Doğan bir kahkaha atarak kapadı ve bir hamlede kara· 
mişti? Eski sessiz ve masum koltuklardan birine oturdu ve rını verdi: 
kızın yerinde, şimdi, haysiye- sabah içinde, ırı, beyaz ve - Söyle Doğan, seni din· 
tini, aşkını ve karnındaki yav- kokulu bir gül gibi karşısında liyorum .. 

. ruyu ölüm pahasına bile olsa duran güzel kadına baktı: - Demek ki mutabıkız .. 
müdafaaya kadir güzel bir - Derriek muvaffakıyet bü- İrini gözlerini tekrar kapadı. 
dişi kaplan vardı. yük... Çehresi hafifçe sararmıştı. El-

Doka, fazla ileri gittiğini İrini ona yaklaştı ve yanın· leri titriyordu. Seven kadınla· 
anlamıştı ve elilc yanağım daki koltuğa o da oturdu: rın en mustarib zamanların· 
oğuşturdu: - Evet, çok büyük... Ben daki tezahürleri tamamile üs-

- Göreceksin ·dedi- göre· bile saatlerce uzaktan yangını tünde idi. Titrek bir sesle: 
ceksin. Ve asi~ onunla karşı seyrettim.. ' - Seni ne zaman dinle· 
karşıya gelmiyeceksin. - Fazla gürültü oldu mu? medim ki ·dedi· hangi arzuna 

Ve, odadan çıktı. Dışarıda - Ona ne şüphel.. Belki baş eğmedim ki ... 
kıyamet kopuyordu. Halk, bu Mehlika da büyük korkular Ve işte o dakikada Doğan, 
ani hadiseden, .kilisenin alev· geçirmiştir. bu sesin, bu çehrenin, bu yaş· 
ler içinde kalmasından hayret Doğan güldü: larla kabaran güzel gözlerin 
ve korkuya düşmüştü. Çünkü - Zarar yok, asıl korkuyu ve bu dolgun, bahar gibi ko· 
şimdiye kadar böyle bir şey Dekanın geçirmesini isterim.. kan kadının karşısında, irade-
görmemiş, işitmemişti. Bugünkü işin de ev~ela hunu sının çatlayıb kırılıverdiğini 

Papazlar avaz avaz haykı· anlamak olacaktır. hissetti. Ve bir hamlede iri· 
rıyorlardı: Ya Doka yola gelmedi ninin ellerini tuttu .. 

- Kilisenin düşmanları ise? irini titriyordu. Nefesleri 
kahrolsun.. O takdirde, Dokayı ka· sıcak bir rüzgar gibi idi .. 

Halk da cevab veriyordu: çıracağız. Hem de bu akşam.. - İrini.. .. 
- Kahrolsun.. Anlıyor musun; bu akşamdan Güzel Yunan kadını gözle· 
- Allah onların üstüne la· tezi yok.. rini kaldırdı ve gülümsemek 

net şeytanlarını musallat etsini irini, iri, simsiyah gözlerinin istedi. 

- Amini. içi hayret ve hayranlıkla dolu 
işin içyüzünü bilen ancak 

beş kişi idi. 
Doğan, Kaptan, irini, Doka 

ve Mehlika .. 
Mehlika, sonradan farkına 

varmıştı. Bunu yapsa yapsa, 
ancak kocası yapabilirdi .. Ve 
korku ile yerinden sıçrar sıç

ramaz: 
- Kocam -diye· bağırmıştı· 

kocam kendisini gösteriyor .. 
Mehlika ümidini daha · ile· 

riye götürmüşü: 
Doğanın sarayı basmasını 

bekliyordu .. Çünkü onun, da· 
ı .a harikulade şeylerle uğraş· 
tı6 u biliyordu. Doğan, akla 
sığmıyan işlerin adamı idi .. 
Bekledi, saatler geçti, dışarı· 
daki kalabalık ve gürültü ya
tıştı, fakat Doğan görünmedi. 

Aklına bu defa, Doğanın 
tevkifi veya muvaffak olama· 
ması gelmişti. Fakat içi, kal· 
binin dili öyle söylüyordu: 

- Sabret!... Sabırlı oll.. 
Diyordu. Evet, sabredecekti. 

Yanlış bir hareketin vaziyt:ti 
daha fenalaştırması ihtimali de 
vardı. Pencereden etrafa ba· 
kıyordu: 

Muhafızlar artırılmıştı. Dev
riyeler, saray civarındaki yol· 
larda mekik dokuyorlatdı. Va· 
kit, hiç durmadan geçiyordu. 
Sağdan, soldan artık ilk ka· 
yıklar ve gondollar gözükmiye 
başlamıştı. Ufuk artık yırtılı· 

yor ve donuk bir aydınlık, 

saatlerdenberi heyecanla ürpe
ren şehrin son sükunetinin 
üstünde yayılıb gidiyordu. 
Bulunduğu köşeden denizi 

göremiyordu. Kimbilir Doğan, 
oradan kaç defa gelib geç-

Aydın demiryolunun 
bir senelik karı 
Aydın demiryolu, eski idare 

zamanında her senenin pliin
çosunu zararla kapatıyordu. 

Haber aldığımıza göre, devlet 
demiryolları, bilet ve navlun· 
larındaki tenzilat ve halk bi· 
letleri sebebile bir yıl içinde 
çok mühim hasılat elde et· 
miştir. Safi hasılatın bir mil
yon liraya yakın olduğu söy
leniyor. 

Demiryolları idaresinde Türk 
memurlarının gösterdikleri yük
sek muvaffakıyet hakikaten 
takdire değer derecededir. 

Hayvan istatistiği 
1937 yılında vilayet içinde 

bulunan hayvanlara dair ihsai 
malumat baytar müdürlüğünce 
tesbit edilmişti. Başbakanlık 

· istatistik umum müdürlüğü, 
bu malumatı baytar müdürlü· 
ğünden istemiştir. 

· Ödemiş baytarhğı 
Ödemiş kazasında boş ve

teriner (baytar) liğe emekli 
baytar B. Arif Raifin tayini 
Ödemiş kaymakamlığınca mu
vafık görülmüş ve vilayete inha 
edilmiştir. 
~~~~--------------

Devrim 
Kitabevi 

Sahibi: MİTAT. 
Bütün mektep kitaplarını 

en müsait şartlarla satışa çı-

kardığını sayın öğretmenlerle 

müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler soka· 
ğında 58 numara. 

- SONU VAR -

Göçmen işleri 
Evlerin inşaatına 
ehemmiyetle de-

vam ediliyor 
Geçen sene Romanya ile 

Bulgaristandan vilayetimize ge
len (4316) göçmen için muh
telif yerlerde inşa edilmekte 
ol3n 57 5 evden başka bu 
hafta daha 300 evin inşaatı 

müteahhitlere ihale oluna· 
caktır. 

inşasına devam edilen e·ıler 
Kanunuevel ayında tamamla· 
nacak ve derhal hak sahibi 
göçm,enlere verilecektir. Bu 
sene vilayetimize getirilen 
göçmenlerin miktarı 3379dur. 

Göçmenlere yemeklik za· 
hireler, tohumlukları tevzi edil· 
miş, arazileri verilmiştir. Fakat 
bu arazi henüz tapu senedine 
bağlanmamıştır. 

llgm at yarışları 
Ilgın Gençler Birliği tara

fından 31 Birinciteşrin Pazar 
günü kaplıca önündeki alanda 
at koşuları tertip edildiği vila
yet Baytar müdürlüğüne bildi
rilmiş ve koşu afişleri gel
miştir. 

Çürüme nisbeti 
lzmirden Halebe sevk ve 

ihraç edilen Ceviziçi, Badem 
ve Kestanelerin bir kısmının 

çürüdüğünden bahsedilerek 
bedelleri tam verilmemektedir. 
Kambiyo müdürlüğü, bu çü
rüme nisbetinin ne derecede 
olduğunu Ticaret Odasından 

sormuştur. 

Amerikanın deniz ve ha 
kuvvetleri çok hazırlıklıd 
- Başı .5 inci sahifede -
lara göre bizzat talim ve ter
biye görmeleri lazımdır. 

Ancak, aktif kıt' alarm bir 
çok küçük garnizonlara tevzii 
dolayısile, bir taraftan bu su· 
bay ve yarsubaylarm talim vc
terbiye görmeleri için lazım 
olan büyük çerçevenin mev· 
cud olmaması diğer taraftan 
kıt'alarda yıllarca çalıştırmak 
suretile kendilerine İcab eden 
bilgiyi vermiyc vakit olmadı· 
ğından, yedekleri yetiştirmekle 
meşgul olan subay ve yarsu
bay yığını, vazifelerine göre 
kurs ve mekteplerde her za· 
man yeniden talim ve terbi· 
yeye tabi tutulmaları mecbu· 
riyeti hasıl olmaktadır. Bunun 
neticesinde, subayların hayat 
ve faaliyetleri, ekseriya yedek· 
lere talim ve terbiye vermek 
ile mekteplerde talim ve ter· 
biye görmek arasında geç· 
mektedir. 

Bu izahtan da anlaşıldığı 
gibi, kısa bir müddet hizmet 
görenlerden mürekkeb bir 
ordu bu vazifeyi başarabile· 
bir me'vkide değildir; çünkü, 
kısa müddet hizmet gören bir 
orduda, nisbeten çok kısa ve 
birbirini takib eden fasılalarla 
silah altına alınanları talim ve 
terbiye edebilmek için mev· 
cud bütün kuvvetleri harekete 
getirmek lazımdır. Bundan 
dolayıdır ki, Birleşik Amerika 
ordusu, uzun müddet hizmet 
gören er ve yarsubaylardan 
teşkil edilmiştir. 

Bundan başka, ordunun 
diğer bir vazifesi de, modern 
silah ve komutanlık kaidele
rini mükemmelleştirip bunları 
tecrübe etmektir. Er, bu ba· 
kımdan zengin bir ülke ile 

Kış 
İzmit, - 3 gündür geceli 

günüzlü
0 

yağan yağmurlar, iz· 
mit mıntakasında b-yük tah· 
ribat yapmıştır. Geyveyi su 
basmış şehir ile Geyve ara
sındaki muvasala kesilmiştir. 

Geyve ovasının büyük bir 
kısmı su altında bulunmakta
dır. 

Derbend ile Sapanca ara· 
sında da bir kiiometrelik de· 
miryolu sahasını su basmış ve 
dün akşamdanberi trenler iş
li} ememiştir. 

İzmitte iki, Sapancada bir, 
Arifiyede bir, Bilecikte iki 
yolcu treni beklenmektedir. 

lzmitteki yolcular Vali Ha· 
mit Oskayın alakası ile İzmit· 
teki otellere yerleştirilmiş ve 
vali bütün yolcuları şerefine 
Belediye bahçesinde bir ziya
fet vermiştir. 

Sapanca ile Arifiyedeki yol· 
cular da ayni şekilde vali tara
fından izaz ve lütuf görmüş· 
(erdir. 

Sel tahribatının olduğu sa· 
hada 100, 120 metre kadar 
kıısım sel tarafından sökülüp 
atılmıştır. 

Ankara - İstanbul - İzmit ve 
· Adapazarından tahrik edilen 
imdat katarları bin kadar 
amele ile derhal vak'a yerine 
gelmişler ve gece yağmurun 

şiddetli yağmasına rağmen sa
baha kadar ve bugün saat on 
beşe kadar yolun yapılması 

yüksek bir inkişafa mazhar 
olmuş kudretli bir endüstri· 
den yardım görmekteJir. 

Amerika tayyare ve tayya· 
recilerinin yüksek evsaf ve 

• 
kabiliyetleri herkesçe malum 
olan bir meseledir. Amerika 
ile Avrupa arasındaki Okya
nusu bir Amerikan tayyare· 
sile ilk defa aşan da bir Ame· 
rikalıdır. Teksasda, Meksika 
sınırına yakın bir yerde pilot 
yetiştiren dünyanın en büyük 
ve en mükemmel tayyareci 
mektebi bulunmaktadır. 

Birleşik Amerika, saatte 70 
kilometereden fazla bir sürati 
olan ve dünyanın en· süratli 
tankı sayılan Christi adındaki 
tankı yapan memlekettir. 

Filoridanın şimalinde, Geor· 
gia hükumetinde piyade faa· 
liycti, taktik ve sılahın şuurlu 
bir tarzda ve çok çetin çalış· 
malarla mükemmelleştirilen 

muazzam bir piyade mektebi 
bulunmaktadır. Amerikanın 

kara ordusu, vaktile, piyade
sını otomatik tüfeklerle ilk 
defa techiz eden devletlerden 
biridir. 

Amerikanın binek hayvan· 
larile binici subayları, Berlin 
olimpiyadlarında yüksek ka· 
biliyetlerini göstermeğe muvaf· 
fak olmuşlardır. 

Her silah sınıfının subay 
ve kurmay subaylarını yetiş· 
tirmek için, mükemmel bir su· 
rette teçhiz edilmiş mektep
ler mevcuddur. Bu mektep· 
!erde çok ciddi bır tarzda 
çalışılmakta, hedefe doğru 

yürünmektedir; çünkü onların 
Avrupa ordularının vazifele· 
rine benzemiyen vazifeleri 
çok büyüktür. Ve bu itibarla 
da bunları başka vasıtalarla 

Prens Pal 
Rumen ordusu ikinci hu
dud taburu fahri ko

mutam oldu 
Belgrad, 19 (Radyo) -

Romanya Kralı Karolun ira
desi ile Yugoslavya saltanat 
naibi prens Pol, Rumen üçün
cü hudud taburu fahri komu
tanlığına tayin edilmiştir. Ma· 
lum olduğu veçhile Kral Ka
rol, ikinci hudud taburu ko
mutanıdır. 

için azami gayret göstermiş· 

lerdir. 

Hadise yerine vali Hamit 
Oskay da gitmiş ve Haydar
paşa işletme müdürü, başmü· 
hendisle fen memurları da 
gelmişlerdir. Trenler saat 17 
de seyrisefer yapmıya başla·· 
mışlardır. 

lzmitte hala şiddetli yağmur 
yağmakta ve mülhakatın her 
tarafında ayni şekilde yağmur· 
lar devam etmektedir. 

Gegt1ede kış 
Geyve (Hususi) - Ruhsati

yesiz olarak ağaç katiyatı ya· 
sağı karşısında odun fiatleri 
haddinden ~fazla yükselmiştir. 
Bu derdin çaresini düşünürken 
birdenbire yağmağa başlıyan 
şiddetli yağmurlar harareti 
değiştirmiştir. 

Hatta ani olarak hararetin 
düşmesi yüzünd~n Geyvenin 
doğu istikametinde ve iki saat 
mesafesindeki Ortaköy sırtla
rına hafifçe kar yamıştır. 

başarmak zarureti vardır. 
Amerika ordusu, bug 

kadar memleketinin tarih 
kaybedilmiş bir harbi kay 
memiş olmakla olmakla bi 
kın iftihar edebilir. 

8. Kompani 
Valansiyaya vardı 

Barselon, 19 ( Radyo ) 
Katalonya sabık hukumet 
B. Kompani, bugün Vali 
yaya gitmiş ve cumhuriy 
İspanya Başvekili B. Ne 
tarafından kabul edilmişti 

B. Kompani, seyahati 
kında matbuat mümessille 
beyanatta bulunmaktan çe 
miştir. 

İtalyanın nüfus 
çoğalıyor 

Roma, 19 (Radyo) -
yada nüfusun her iÜn ar~ 
tesbit edilmiştir. Eskiden 
milyondan çok noksan 
Roma nüfusu, şimdi 1,236, 
kişiye baliğ olmaktadır. 

General Gamelen 
Parise döndü 

Paris, 19 (Radyo) - Fra 
Erkanıharbiyei umumiye 
General Gamelen, bugün 
leden Bükreşten 

1 N O N Ü . Cad. No. 2 

Atölyede 
En güzel pozla 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz ·çabu 
ucuz yapıl 

Şeyh Rıza 
Ve arkadaşlarının muha 

mesi defJam edigor 
- Başı 1 inci sahifede 
mek üzere andiçtiklerini 
diklerini maznunların yüzle 
karşı söylediler. 
Öğleden sonraki muh 

mede Tunceli isyanı maz11 
tarından Seyid Rıza ve di 
aşiret reislerinden Ka 
Cebrail ve Sedu Haso ile 
avenesinin muhakemelerine 
vakte kader devam edildi. 

Bu celsede birçok şahi 
rin mazbut ifadelerinin ok 
masına devam edilmiş ve 
kısım şahidlerin de ifade 
alınmıştır. 

Şahidlerden Çökrek kô 
Hasan oğlu Hıdır ifadesi 
Seyid Rızanın Bahtiyar aşi 
reislerinden Sanine haber 
dererek Delikbaştaki kara~ 
basmasını ve oradaki ku 
leri geri sürmesini emretti 
söyledi. 

Başka şahitlerden Unıir 
Hüseyin de ifadesinde isY 
ne suretle çıktığını anlattı. 
isyana amil ve müşevvik re 
lerin rollerini tebarüz etti 

Suçlular inkarda devaııı 
mektedirler. 

Diğer şahitler de isY' 
ilk başlama yeri olan M 
din Pah nahiyesini ba..., 
oradaki karakollara 
yapan aşiretler arasında 
hassa Demenan aşiretinİ1 · 
bu aşiretin reisi Cebr•1 

oğlu Kekonun oynadıj1 
leri anlattılar. 



- Sayfa 7 

lzmir Lise ve Ortaokullar 
kanlığından; 

Cinsi Azı Çoğu Kilo Muhammen 
fiali tutarı 

Birinci nevi ekme , 40000 45000 10,25 4612 1/ 2 

,, " " 15000 
KDoyun eti mevsiminde kuzu eti 4000 

ana eti 2000 
Birinci nevi ekmek 15000 
Koyun eti mevsiminde kuzu eti 2800 
Dana eti 1850 
Dana eti 8000 
Böreklik un 6500 
Makarna ekstra ekstra 3200 
Sarı pRtates 17700 
Beyaz teneke peyniri 5820 
Zeytinyağı 5050 
1' oz şeker 15550 
't osya pirinci 16250 
Kaşar peyniri 1300 
Kuru horoz fasulyesi 5520 
Kuru soğan 10035 
1'irilye zeytin tanesi 2800 
Süt mevsiminde koyun ve 6500 

18000 
5000 
5000 

18000 
3350 
2220 
9200 
7680 
3900 

21100 
7100 
6020 

18400 
18700 
1530 
6750 

11800 
3420 
7500 

10,25 1845 
45 2250 
30 900 
10,25 1845 
45 1507 112 
30 666 
30 2760 
15 1152 
2'4 936 
7 112 1575 

35 2485 
52 3130 
27 4968 
23 4301 
60 918 
15 1012 1/2 
5 590 

30 1026 
15 1125 

ANADOLU 

Alım Satım Komisyonu baş-

ilk teminat 

346 

139 
. 169 

68 
139 
114 
50 

207 
87 
71 

119 
187 
235 
373 
323 

69 
76 
45 
77 
85 

Kızılçullu Öğretmen okulu ve e~itmerıler kur· 
su ihtiyacı. 

Buca Ortaokul ihtiyacı 

•• " " 
" " " 

Karşıyaka Kız Öğretmen okulu ihtiyacı 

" " 
,, 

" 
" " " " Kız Erekek liseleri ve San'at okulu 

Bütün yatılı okulların ihtiyacı 

" " " " 
" " " " 
ıı " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " ,, 
" 

,, 
" " 

" 
,, 

" " ,, ,, ,, 
" 

" " " " Kız vct Erkek Hselerile San'at okulu 

" ,, 
" " 

İnek "d"' su u. 
Yoğurt: ,, ,, 8000 9200 17 1/2 1610 121 
Yumurta 89000 adet 101000 1,25 1262 1/2 95 ,, ,, ,, ,, 
Çamaşır sabunu 6950 7900 32 1/2 2567 1/2 193 Bütün yatılı okulların ihtiyacı 
Zonguldak L-evamarin kömürü 40 ton 1350 540 41 San'at okuluna 

lzınir yatılı okullarının 1937 Mali yılı yiyecek ve yakacak ŞartnamCler ve nümuneler her gün Kltltür direktörlüğünde 
ihtiyaçları yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatlarile açık ek· komisyon masasında görülebilir. Bu işlere şirketler ve yabancı 
siltmeye konulmuştur. • tebaalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı 

5/11/937 Cuma günü saat 14 te İzmir hükumet konağında vesikalarile girebilirler. 
Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık ek- İsteklilerin yukarıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtla-
siltmeleri ayrı ayrı yapılacaktır. rile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 20 24( 27 4 

-=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~ 

lzmir Lise ve Ortaokullar Satım Aiım Komisyonu Baş
kanlığından; 

Cinsi Miktarı Kilo Muhammen ilk teminat 
Azı Çoğu fiati hedef tutarı 

Koyun eti mevsiminde Lira 
kuzu eti. 16,500 18,200 45 8190 615 Kız, Erkek liselerile bölge San'at okulu ihtiyacı 

" " 12,000 14,500 45 6525 
Birinci nevi ekmek 7,700 86,000 10,25 8815 

490 Kızılçullu öğretmen okulu ihtiyacı 
662 Kız ve erkek liselerile bölge San'at okulu ihtiyacı 

Sadeyağı 10,450 12,100 97 11737 881 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
lzmir yatılı Lise ve Ortaokullarının 1937 mali yılı ihtiyaçla· 

rından yukarıda cins. miktar ve muhammen fiatları yazılı dört 
kalem yiyecek ve yakacak ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksilt
ıneye konulmuştur. 

zırlıyacaklar teklif mektuplarını 9/11 /937 Salı günü saat 14 e 
kadar Komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Bundan sonra 
gelecek mektuplar kabul edilmez. 

isteklilerden şirketlerle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 
4 üncü maddesindeki yazılı vesikalarla bu işlere girebilirler. 
Şartnameler ve nümuneler her gün Kültür Direktörlüğünde 

Eksiltmeler, 9/ 11/937 Salı günü İzmir Hükumet konağında 
ıaat 15 de yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre ha- Komisyon masasındn görülür. 20 24 27 4 

İzmir Levazım amirliği ilanları lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reislığinden: 
300 bin ila 350 bin metre portatif çadır bezine istekliler 

Cinsi 
Süt 
Yoiurt 

lzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: tarafından beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat Veka· 
tahmin edilen teminat muvak· letçe gali görülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 25/10/937 

miktarı mecmu tutarı kate akçası münakasa Pazartesi günü saat 15 dedir. ilk teminatı 14250 liradır. 
kilo • Lira Ku. Lira Ku. şekli Şartname bedeli 1313 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 

23100 3003 00 225 23 açık eksiltme komisyönundan alınır. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve sa· 
21000 2940 00 220 50 açık eksiltme ntinde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya:ıılı 

ihale tarihi gunu saati 
27/1.Teş. 937 çarşamba 10 vesikalarile ve ilk teminatlarile birlikte komisyona gelmeleri. 
27/1.Teş. 937 " " 11 5 10 15 20 

1 - lzmir askeri hastanesinin yukarıda cins ve miktarları İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıta şartname 1 - lzmir Gaziemirde yaptırılacak bir F. tipi hangar ile 
ile ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konul· bir erat pavyonu ve bir hela inşaati kapalı zarfla ek· 
muştur. siltmeye konulmuştur. 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde izmirde 2 Hepisinin keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. 
kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 3 ihalesi 25 Birinciteşrin 937 Pazartesi günü saa 15· 
da yapılacaktır. • dedir. 

3 - Teminat muvakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 4 ilk teminatı 9637 lira 79 kuruştur. ŞartAame keşif ve 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. projeleri 839 kuruşa M.M.V. ıatın alma komisyonun· 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· dan alınır. 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kan mun 2 ve kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikarlarla 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı mu· idari şartnamenin dördüncü maddesinin F. fıkraıında 
vakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komisyonda 

yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
............_~ ___ h_az_ı_r _b_u_lu_n_m_a_l_a_rı_. ____ 9 __ 1_6 ___ 20 ___ 26 atinden behemhal bir saat evel M.M.V. satın alma 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 1 komisyonuna verme eri. 5 10 15 20 
Beh Hlosuna tahmin edilen fiat 245 iki yüz kırk 
beş kur .ış olan 15000 ila 20000 kilo yirmi bin kilo lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
yün çorap ipliği kapalı zarf usulile alıncaktır. 1 Bir tanesine tah111in edilen fiyatı 350 kuruş olan 

2 - ihalesi 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 50,000 ellibin tane kilim kapalı zarfla almacaktır. 
3 - ilk teminat 3675 üçbin altıyüz yetmiş beş liradır. 2 ihalesi 23/10/937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartname bedeli 245 kuruş mukabilinde M.M. V. ıatn 3 ilk teminatı 10,000 liradır. 

alma komisyonundan alınır. 4 - Şartname bedeli 875 kuruştur. M. M. V. satın alma 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün· komisyonundan alınır. 

cü maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte temi· 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ve teklif mektuplarile ihale saatinden en az bir saat üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte teminat 
evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. ve teklif mektuplarile ihale saatinden evvel komisyona 

5 10 15 20 vermeleri. 5 10 15 20 

.............._y~--l-zm-ir_L_e_v_az_ı_m-am_1_· rl-iğ_i _s-at_ın_a_lm_a_k_o.-r-ei-al-iğ-in_d_e-n:- Sarayköy belediyesinden: 
lrı .eşilköyde yaptırılacak ahşap hangarın pazarlıkla eksilt· Sarayköy eczanesi mevcut ilaçlarile diplomalı bir cuzacıya 
d ea~yapılacaktır. ihalesi 21/10/937 perşembe günü saat 14 devredilecektir. 
p ~ ophanede Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya- ilacın muhammen tutarı 1500 liradır. Artırma 15-10-937 
ı;~;akt.ır. Keıif bedeli 16494 Lira 25 Kuruştur. İlk teminatı tarihinden itibaren 20 gündür. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
bil· Lıra 7 Kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görüle· hükumleri dairesinde Sarayköy belediye encümenine müracaat 

ır. lateklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 19··20 3680 etmeleri ilin olunur. 3705 

2 
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Cihanda talak IMekteb 
vaziyeti kitabları 

-Başı 5 inci sahifede -
bir gözle görmektedirler. 

Muaşeret şekillerinin de baş 
döndürücü bir istihaleye tabi 
olması , kadını olduğu kadar 
erkeği de "aile., kaygısından 
uzaklaştırmaktadır. Bu sebeb
l~dir ki, son zamanlarda talak 
sebebleri çoğalmıştır: 

Lüks hayat merakı, aparlı· 
man merakı, golf veya tenis 
merakı, kolleksiyon yapmak 
merakı, içtimai mevkide yük
sek bir hayat sürmek merakı 
vesaire .. Bu meraklar, içki ip· 
tilası, kumar iptilası vesaire 
gibi iptilalardan fazla talak 
sebebi teşkil etmektedir. 

Janet Dodan adlı bir genç 
kadının kocasından "eski kai· 
meler kolleksiyonu,, merakı 
yüzünden ayrıldığını söylersek, 
hayret etmemelidir. 

Bu genç kadın, ne evine, 
ne çocuğuna ve ne de koca· 
sına bt1kmamış, fakat cihanın 
bilmeyiz hangi noktasındaki 
hükumetin bilhassa kıymeti 
sıfıra kadar inmiş veya teda
vülden alınmış kaimelerini ek· 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

Bütün mekteb ki
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müşte· 
r ı le rine arzeder. 

•ı __ _ 
izmir birinci mıntaka Tapu 

sicil muhafızlığından: 

Dördüncü Sultaniye mahal· 
lesinin Kaptan .sokağında kain 
3 No.lu bir evin mutasarrıfı 
Süleymanın ölmesile mahlulen 
hazineye kalmıştır. Ve tapu 
kaydı da bulunamıyan mezkur 
ev 1515 No.lu kanun ahkamı 
dairesinde maliye hazinesi 
adına yeniden tescil edilece· 
ğinden bu gayri menkulde ta· 
sarrufu mutazammın bir hak 
iddia edenlerin on gön içinde 
izmir birinci mıntaka tapu sicil 
muhafız l ığına veyahut 25-10-937 
gününde mahallinde tahkikat 
yapacak olan memura müra· 
caatları ilan olunur. 3707 

1 Göz Hekimi ·ı 

1 
Mitat Orel 

Adres: B"eyler Numan so· 
kağı No. 23 

tKabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10· 12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

........................ 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

siksiz olarak toplamak mPra· 
kına düşmüş ve kocası , evin 
her tarafını kaplıyan bu k ıy· 
metten düşmüş kaimeler me
rakına hir müddet tahammül 
edebilmiştir. Maamafih resim· 
deki hale bakan karilerimiz, 
bu adamcağızın "Eyüb sabn,, 
na malik olduğuna hükmede· 
ceklerdir. Dr. Demir Ali • Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 
İkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

--

Kamçl oğlu 
Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tdefon : 3479 

Türk Maarif Cemiyetinin 

, Büyük Eşya Piyangosu 

ikramiye 15400 Lira 

. 
Çekiliş 8/12/937 Bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve şubelerile Yeni postahane 
karşısında Erzurum hanında ilan işleri l>ürosunda ve pi-

l yango biyilerinde satılır. (6553) 

ödem· ş vakıflar memurlu
ğundan: 

Nahiye veya köyü 
Yusuf dere köyü, eski köy, 
yeni köy Demircili köyü. 
Kara Doğan, Üzümlü köyü 
orta köy kuvvetli köyü. 
Dadbey köyü, zeytinli köyü 
Mursallı köyü, Dolaylar köyü 

Cinsi 

zeytinlik 

,, 
ti 

ihale günleri 

22-10·937 Cuma gün\.i 

25-10-937 Pazartesi. 
27·10-937 Çarşamba 

Çağlayan köyü, Uğuzlar köyü ti 2-11·937 Salı 
Mütevellilere ait " 4-11-937 Perşembe 
Ödemiş vakıflar idaresine ait yukarıda müfredatı yazılı zey· 

tinliklerin 937 senesi mahsulu çık artırmaya çıkarılmışhr. lha· 
leleri 22,25,27-10·937 ve 2,4·11-937 günlerindedir. Taliplerin 
Ödemiş vakıflar idaresine müracaatları. 20 25 2 3706 

Emlak ve Eytam bankasın
dan: 
Esas No. Yeri No. su Nevi 

Depozito 
T. L. 

205 lzmir Göztepe Köprü 
mahallesinde Tram· 792 Kargir sahilhane 2.213 
vay caddesi ada 791 
parsel 2. 

izahatı yukanda yazılı gayri menkul peşin veya taksitle ve 
pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 27· 10·937 tarihine müsadif 
Çarşamba ganü saat on birde ıubemiz satış komisyonunda ya-
pılacaktır. 

2 - isteklilerin, daha fazla tafsilat almak üzere her iÜn 
şubemize müracaatları. 20 26 3690 



Sayfa 8 ANAUOI~U 20 flklefl'İn 937 

Fratelli Sperco hap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb 
rekleri ralıatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. 

Vapur Acentası--ama ............... __ ................ _ 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"DEUCALION" vapuru 26 

10/937 de ANVERS. ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG liman ların a yük 
alarak hareket ('d ı.:ce ktır. 

"HERMES" v ıpuru 27/ 10 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li· 
m ınlarına yük alarak hareke-t 
edecektir. 

"SATURNUS,, vapuru 13· 
11 /937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanlarına yük alarak hare
ket edecektir. 

"TRiTON,, vapuru 13/ 11 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ViKINGLAND,, motörü 
~-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANMARKA, ISVEÇ 
ve BALTIK limanlarına ha
reket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 16-
11/937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN-
ZIG, DANMARKA, İSVEÇ, 
ve BALTIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG~ 

GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARKA, ISVEÇ,_ NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 4/ 11-
937 de MALTA ve MARSIL
Y A iimanlarına hareket ede
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
"LEW ANT" motörü 6-11 

937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare· 
k•t edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden ' 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin· 
ci kordonda FRA TELLİ SPER 
CO vapur acentalığına mü· 1 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/422112663 

SatiTik ~v -· 
Güzelyalı tramvay cad· 

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de· 
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
)iplerin mezkur P.ve müra· 

1 caatları ilan olunur. ....................... 
Olivier ve 

Şürekası 

METALLUM 
laııı balarını 

'' a lı rsa nız: 

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

rrevfı·k Baukent Elektri~ - telefon ve 
\..- ~ malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 
Peştemalctlar 77 - 79 telefon 3332 

. . ' 
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TÜRKİYE 

~BANKASI Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 

1
mllEB .. liH!lm':!ılmiilm .. lrm .. llBIE!limıllm ...... mll .. IJlllB!I ......................... .... 

THE ELLERMAN LI
NES LTD. 

"ALGERIAN" vapuru 20 
Birinciteşrinde gelip yük çı· 
karak ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
.aktır. 

"CITY OF LANCASTER.,, 
vaP.uru 15 lkinciteşrinde ge
lip yük çıkaracak ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru 5 

lkinciteşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

"ITHAKA,, vapuru ikinci
teşrin ibtidasında HAMBURG 
BREMEN ve ANVERSten 
ielip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE ' YORK için yük alacaktır. "DUROSTOR,, vapuru 26 
LINIE "E~PRESS,, vapuru 26 Birinciteşrinde bekleniyor. 

G. M. B. H. lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- KÖSTENGE, SULINA GA-
"CAVALLA,. vapuru 20 YORK için yük alacaktır. LATZ ve GALATZ aktar· 

Birincit eşrinde ROTTERDAM, " OGONTZ ,, vapuru 28 ması TUNA limanları için 
HAMBURG ve BREMEN li- İkincitcşrinde bekleniyor. NEV- yük alacaktır. 
manlarına hareket edecektir. YOK için yiik alacaktır. STE ROYALE HONGRO-

AMERICAN EXPORT Ll· THE E.APORT STEAM· iSE DANUBE MARITIME 
NES SHIP CORPORATION "DUNA., vapuru 23 Bi-

Tlıt" EXPORT STEAMSHIP PiRE AKTARMASI rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
CORPORATION SERi SEFERLER GRADE, NOVISAD, COMA-

"EX CHANGE" vapuru 17 "EXACAMBION,, vapuru RNO, BUDAPEŞTE, BRA-
Birinciteşrinde bekleniyor. 23 Birinciteşrinde PIREden TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
NEVYORK için yük alacaktn. BOSTON ve NEVYORK için için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 26 hareket edecektir. JOHNSTON WARREN 
Birinciteşrinde bekleniyor. "EXCOHORDA" vapuru LINES LTD. 
NEVYORK için yük alacaktır. 5 Birinciteşrinde PIREden L 1 V E R P O O L 

"EXMINSTER" vapuru 1 BOSTON ve NEVYORK için "JESSMORE., vapuru 31 
lkinciteşrinde bekleniyor. hareket edecektir. Birinciteşrinde LIVERPOOL 
NEVYORK için yük alacaktır. SEYAHAT MÜDDETi ve ANVERS limanlarından 

" EXTAVIA ,, vapuru 9 PiRE • BOSTON 16 gün yük çıkaracak ve BURGAZ, 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV PiRE - NEVYORK 18 gün VARNA, KÖSTENCE, SULI· 
YORK için yük alacaktır . SERViCE MARITIME NA, GALATZ ve IBR.AlL li-

"EXHIBITOR" vapuru 19 ROUMAIN m:rnlarına yük alacaktır. 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- B U C A R E S T DEN NORSKE MIDDEL· 

.... _ .. _ .. _ .......... ---.. --.. -•-.! 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçyanın halis Morina 

balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 
Hamdi Nüzhet Çançar . 

Sıhhat Eczanesi 
iz mir Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak ... .................... =-......... .:: 

•.11111111111111111111111111111ı . Doktor ,,rıı1111111111111mııırııuıı 

A. Kemal Tonay ~ 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları :;;: -Birinci Sınıf Mutahassısı -

- (Verem ve saire) = = Baıınıalıımc istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı = = ev ve muayc>nebancsio<le sabah !'ant 8 den ııkşam sanı 6 )8 -

:= kadar lıastalannı kabul eder = 
- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 lllllllli 

-EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 
..lml!l ................................. mllf .... 

lzmir ili Daimi Encümenin-
den: 3639 

lzmir ve mülhakatı iıkokulları için Kültür direktörlüğünde 
mevcud nümunesine fenni ve hususi şartnamesine göre 750 
adet ders sırası 66 adet yazı tahtası 30 adet camlı evrAk 
dolabı ile 20 adet öğretmen masası 14/ 10/9:i7 tarihinden iti· 
baren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. • • 

4/ 11/937 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar daimi encümende toplancak olan komisyonda iha-
lesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 7610 liradır. İlk teminatı 
571 liradır. Bu işe a;t nümune fenni ve hususi şartnameleri 
her gün Kültür direktörlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesikalarla birlikte alacakları teminat anıtlarile 
ihale saatinden bir saat evel bütün vesaiki teklif mektuplarile 
birlikti'! komisyon riyasetine vermiş bulunacaklardır. 14·20-27-3 

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

tesisatına talip çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlık 22/ 10/ 937 Cuma günü saat 16 da belediye 
encümeni tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu İşe girmek istiyenler tesisata ait fenni tarifname, 
fenni şartname ve projeleri Ankara, lstanbul, lzmir ve Ber· 
gama belediyelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabi
linde Bergama belediyelerinden istiyebilirler. 

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

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 

il Daimi Encümeninden: 
4860 Lira tutarlı olup Nafia dairesile vilayet ve sıhhat ve 

içtimai muavenet dairesi oto ve hizmet kamyonlarınının bir 
yıllık ihtiyacı 1800 teneke dökme benzin 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya 
göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 4 lkinciteşrin 937 
Perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine başvur· 
malan. 3708 

HAVSLINJE 
OSLO 

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

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki deyişiklik-

!erden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. '/. 
vapur acentalığına müraca•t 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: No. 200712008 


