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ihtilalciler 
Gihon şehrini de işgal. 

etmişlerdir 
-=--- hkteşrin 9 3 7 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 
-=~============================================================================================= 
Sayın misafirimiz, bugün İstanbula vasıl olacak ve yarın memleketine dönecektir 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
tam bir .fikir ve görüş birliği vardır 

Büyük bir tekimül geçiriyor 
--~---------~--

Hem de bugünlerde 
----------·--~------- ------

Yunan başvekili, hareketinden evel Türk gazetecilerini kabul 
etmiş ve kendilerine mühim beyanatta bulunmuştur 

Gayet ne/is gazı/ar, bol haberler, renkli sahifeler 
ve halkın aradığı en güzel gazetelerden biri/ .. 

ANADOLU, muhakkak ki, /zmirin 
Ankara, 21 (Husu f nıuhalıirİ· 

lllizdcn) - Do t ve müttefik Yıı· 
ııaııi tanın kıymetli Bo~,·ekili Ek· 
lelaoe Mcıoksa \'e refikı.ılorı , lıu· 

gGn öğleden evci bazı müee.e clcri 
l.İ)aret etmişler; oet on birde Bii· 

)uk Erkanıbnrbiye Hei imiz Mnre· 
tal Fc, zi Çokmnk ve ref ikıılnrı 

hırafrndau Anudolu lrnlübündc 
ttreflerinı• \crıleıı öglc ziyafotiııdı: 
Laıır huluuıııuşlardır. 

ladıktan sonra torpitolanmııdan 

birir.e geçecek ve f stanbula döne· 
celı.tir. 

- Sonu 3 üncü sahi/ede -
r 

Re$mi tebliğ 
Ankara, 21 (A,, \.) - Te· 

lefonla: 
Resmi tebliğ: 
Elen Başvekili Ekselans B. 

en büyük gazetesi oluyor. 
DÖRT TEFRiKA 

Melek ve Şeytan 
Bir Macera Romanı 

He inizi şaŞ.ırt cak bir ztbıta ırom ı;, ., 
Mu arrırı ugunun en uyu 

devlet adamlarından biri .. 

\.,------·-------------------------~ 

G. l\lcınk,.n öğleden sonra 8ıış· 
tlAtcı hiuııeına giderek Ba. \'ekil "~·ki· 
li n. c. llnynn ziyaret ctnıi, \ ' e iki 
"1atıen fazla kolımık muhtelif ınc· 
'eleler üzeriade mülıiııı gfırü~ınc· 
lcrde bulunmu~tur. Miiıakereleı e, 
llarici)e Vekilimiz Dr. B. Tevfik 
R.ilodfi Arae da iştirak eylemiştir. Sayın misafirimiz karşılayıcılar arasında 

Metaksas, Ankarayı ziyaret· 
leri esnasında, Türkiye Reisi
cumhuru K. Atatürk tarafın· 
dan kabul edilmiş ve Baş· 
vekil vekili B. Celal Bayar 
ve Hariciye Vekili Dr. Aras 
ile uzun ve dostane görüş· Filistinde olanlar 

~ Ekeeluns G. ?ılctakeae bu içti· 

Balkan 
'ı.E:rkanıharbiye reis. 

leri geliyorlar 
lstanbul, 21 (Hususi)

'}' unanistan Büyük Erkii.nı
lı.arbige reisi ve maiyeti, 
!/arın (bugün) Romanya 
"apurile Pireden şehrimi
ıe gelecek, askeri mera
•ittıle karşılanacaktır. 

mada, Baıvekil vekili B. CeJAl 
Bayan Atinaya davet etmietir. 

Saat on yedide, Dahiliye Veki· 
li ve Parti genel sekreteri B. Şük· 
rü Kaya ve refikası, General Me· 
taktıııe ve Bn. Metakeasa Marmara 
köoküode bir ziyafet vermiolerdir. 

Muhterem misafirimiz, saat 
on dokuzda mııiyeti erUnı ile bir· 
likte ve hueuet bir trenle Ankara· 
dan ayrılmıol11r, istasyonda Baıve0 

kil vekili B. Celdl Bayar ve refi· 
kaeı, Riyaseticumhor scryaveri, Ha· 
..:..:,.. '' ·L!1! n _. n ~ • 1 ~ .a. --- .ll! 

~er Vekiller, kumandanlar, saylav· 
lar ve refikaları tarafından uğur· 
lanmış, bir müfreze resmi ıclamı 
ifa etmiotir. Bn. Metakeaea, bir çok 
buketler takdim edilmiştir. (;ene· 
ral l\letakeaeın treni hareket eder· 

Yugoslavya Erkii.nıhar
biyei umumiye reisinin 
"iyasetindeki askeri heyet 
Pazar günü, Rumen askeri 
heyeti de Salı günü gele· 
tek/erdir. 

-------

fleqetler derhal Anka
"aga hareket edecekler, 
9irmi yedi Teşrinievelde 
Arıkarada Mareşal Fevzi 
Çakmağın riyasetinde bir 
toplantı yapacaklardır. 

Balkan Antantı devlet
le,.i Büyük Erkii.nıharbige 
"eislerinin içtimalarında, 
diırıga devletleri ile Bal
~arı devletlerinin askeri 
razigetleri gözden geçiri-
ecP.ktir. 

Rumen, Yunan ue Yu
~OJ/av Erkanıharbige 1~-
11leri, Cumhuriyet bagra
'>tında Ankarada buluna· 
taklar, büyük geçid res
~İni takib edece~ler ue 
eşrinisaninin sekizine ka· 

da,. memleketimizde kala
talcıardır. 
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Yunan Kralı 
Parise de gidecek 

ı ) 
•ı 
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S. M. Jorj 
Belgrad, 21 (Radyo) - Politi· 

ka gazetesinin Atinadan öğrendiği· 
ne göre Yunan Kralı Jorj, General 
Mctakea8ln Ankaradan avdetini mfi· 
tcakıb Roma, Pariı ve Londrayı 
ziyaret edecektir. 

General Miller hadisesi 

ken, istasyonda toplanmıı olan bin· 
ltrce halk muhabhetklirane tcza· 
hürat yapmışttr. 

G. l\letakeas, Ankara ziyaretin· 
den büyük memnuniyet duyduğunu 
ihzar eylemiıtir. 

İstanbul, 21 (Hususi muhabi· 
rimizdeo) - Dost Youanistan Baş· 
vekili Ekeelane Metakeaa, yann 
(bugün) hosuei trenle ıehrimize 

gelecek, Haydarpaşa ietaeyonunda 
meraeimle kareılanacaktır. 

Metakaaıı, öğleden evel Takeim 
.. .,, • ·------ ........ _, __ _ .. J-

cak, öğleyin ,·ali B. Muhiddin Üı· 
tündağ tarafından verilecek ziya• 
fette hazır bulunacaktır. 

Öğleden eoora ochrin ı•yanı 
temaoa yerlerini ve müzeleri ziya· 
ret edecek olan doet Y unanistao 
Baıvekili, akoama doğru Fener o 
geçerek patriği ziyaret edecek ve 
orada, İstanbuldaki Yunan koloni· 
eini kabul eyliyecektir. 

General l\letakau, cumarteei 
günü Averof kruvazörü ile Y~na· 
nietana hareket edecek, valı B. 
Muhiddin Üetündağ, Marmara açık· 
lanna kadar kendilerine refakat 
eyliyecektir. Torpitolırımıı da Ave· 
rofu Marmara açıklarına kadar 
uğurhyacaklar ve ayrılırken top 
atmak ıureıile A verofla eelAmla· 

oacaklardır. 
Vali B. Muhiddin Ostilndağ, 

Marmarada General .Metakea11 uğur· 

melerde bulunmuştur. 
lki dost ve müttefik mem· 

leket devlet adamları, görüş· 
meleri esnasında1 gerek bey
nelmilel meseleleri ve gerek 
memleketlerini doğrudan doğ 
ruya alakadar eden mesele· 
leri etrafile tetkik etmişler, 
dostane ve beynelmilel mü
nasebetlerinin mesud inkişa· 
hm büyük bir memnu~~c:t!~ . . "' . 
bulmuşlardır. 

iki dost ve müttefik mem· 
leket devlet adamları, inki· 
şafı umumi sulh eserine esaslı 
bir surette fay dalı olduğunu 
göstermiş bulunan Balkan 
antantı paktına bağlılıklarını 
bir kere daha müşahede ey
liyerek iki memleket tarafın· 
dan takib edilen ideale ve 
iki memleketin müşterek men· 
faatlerine her noktadan mu-

Arablar, muhtelif 
köprüleri uçurdular 

Irak ulemasının protestosu. Ya
~. ihudi polislerini yaraladılar 

tabık bulunan bu siyasete Kudüsten bir görünüş 
devamı kararlaştırmışlardır. Kuddı, 21 (Radyo) _ Arablar, matbuatı; Fifütine gelmek ietiyen 

lki dost ve müttefik mem- bugün de civar köylerde İngiliz Yahudilerin takyidi münaııebetil• 
leket devlet adamları, Yuna· aekerlerino hücum etmioler ve baıı uzun makaleler yazmakta •o lngil• 
· T k f d yollara bombalar koyarak patlat· ter nin, bu ıuretle Arablann anu• 

nıstan ve ür iye tara ın an mıılardır. ıuna hizmet etmekte oldutunu 
- Sonu 3 üncü sahi'ede ·ı · ü '- d" 1' Ebrun yola ve bu yol üze· ı erı s rmea.te ır. 
\. ___________ ./ rindeki biltiln köprüler, Arabların Kudüs, 21 (Radyo) - Arablar, 

-------=====~:::::::=~=--:---------- koydukları dinamitlerle uçurul· yahudi mahallesine hücum etmit· 
Ademi müdahale komitesi muıtur. ler ve Yahudi polialerinden baıu· 

Mahalli hükdmct, Mıeır ile tarını yaralamıolardır. 

Rus delegesl• Suriyede çıkan Arab gaaetelerini, İngiliz zabıtan, miltecaviclerin 
iki gün için Filistino ıokmamağa bir kısmını yakalamııtır. 

d b 1 d 
karar vermigtir. Bağdaddan gelen bir habere itiraz a U un U Kudüs, 21 (Radyo) - Yahudi - Sonu 3 ncü sahifede 

Alakadar devletlerin, yarına ka
dar cevap vermeleri istendi 

Dalgalarla pençeleşenler 

Karadeniz faciası 
devam ediyor ·-. ._.,_ 

ahkikat, yeni bir 
safhaya giriyor 

19 Şimdiye kadar boğulanları? 
kişiden fazla olduğu söylenıvor 

lstanbul, 21 ( Hususi ) - •ve Karadenizin muhtelif ye~-
Knradenizde şiddetli fırtınalar lerine sığınmış olan Y.elkenlı-~~~--.-._ • ..-us 

4oplin, birçok kayıb hadiselerin
de mühim roller çevirmişti 

~-~~---~----
"' . Parie, 21 (Radyo) _ Kaybolan Beyaz R~s Gen~rali Miller hak.kın· 
~ ~. tahkikata devam olunuyor. Zabıta, büvıyetl~rı maldın ~e .fakat ne 
it tlıeşgol oldukları meçhul olan bazı eşbaeı ietıcvab eyle~ıe.tır. 

Zabıta, bidiseyi tenvir edecek mühim deliller elıle etmıetır. . 
. l>arie, 21 (Radyo) - Beyaz Rus Generali ~lillcrin kaybolma blidı· 

~1 hakkındaki tııbkikat Pariı zabıtae1nı yeni istikametlere eevkeden 
Qlt ' 

tlıahiyet almıştır. 
~- , ~nlaııldıjına göre, balen kaybolmuı bulunan General Sko~lin, ~u 
~ 41aede oldutu gibi, Kutyepof, K.ruıer 'fO daha bazı kayıb hA~ıaelerın· 

'1tlhim roller almıı bir adamdır. - Sonu 6 ıocı tahıfede -

Aciemi müdahale 
Londra, 21 (Radyo) - lngil· 

tere Hariciye Nazırı B. Edenin 

riyasetinde toplanan ademi müda· 

hale komitesi, üç saat müzakere· 

lerde bulunmu9tur. Bu içtimada, 

düoktı kararların alAkadar hılk6· 
metlert derhal bildirilmeli H bu 

komitesi azaları 
devletlerin, yanna kadar cevab 
vermeleri hususunun rica edilmeııi 
takarrilr eylemietir. 

Rus delegeıi, gönüllülerin, 
müteaaviyen vo komisyonun teoek· 
külünden evel birer miktar çekil· 
melerl hakkındaki noktai naaara 

ıiddetle muhalefet etmittir. 

devam ediyor. lere yardım için tertıbat al· 

Fırtınalarıo başladığı gün· mışhr. 
den şimdiye kadar on dokuz Son haberlere göre, Kara· 
kayıkçı boğulmuştur. denizin birçok kıyılarında, 

tahta parçaları, variller vesair 
Bir haftadanberi devam bir takım eşya bulunmuştur. 

eden ftrtmalar görülmemiş de· 11 · d Bu eşya, batan yelken i erın ir. 
recede şiddetlidir. Kepken 

f 1 ı Vaziyeti yakından takib e· 
adasına iki yüzden az a ye • 
kcnli iltica etmiş bulunmak- denler, boğulanların, şimdiye 

kadar tesbit edilenlerden fazla 
tadır. 

Tahliıiye idaresi. bu adaya olduğunu söylüyorlar. 
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..... Aza olunuz 

Belediyeye :ıza olunuz, demiyece~iw. Çünku, bir şehir lıalkının inti· 
babına mazhar olmakla ber br-r böyle bir adet, kendi elinizde bir şey 
,1t"~ilclir. \'ilı\)·et Meclisi azalığını teklif edecek değilim. O da ayni C} .. 
Kczıı, folıtn lıankanın, filfin şirketin meclisi idare ar.alığım glisıerip: 

- Uuroyu aza olunuz, epeyce duııynlık alırsınız! 
Ua demiyecrgim. Henim eizc teklif ettiğim ıız~lığrn, size getirecı>/5İ bir 

eölıret ) oktur, ·-hu Lid. Celılerin.izi ıfolıl<ırıııaz, iki!. Uı.ınn mukylıil sizdı:n 
ııenede belki elli k.uratlıık lıir fcJnkfırlık bile isler. l ~!. Ô) le Lir u;ı: lık 
lı:.i. \•icdanf ze\ ld çok bü) tik.tür. f< akat ıam:ıuıilr iııcaui H' nıult>\'nzıu• 

neılir. Bdld aıııuın kenJisine ürulir boyuura birtey vermez. hkat boş· 
kalrırıno, batta lııulııdlıır öte indeki iuaan çocukların:ı bili", !!İzin azalık· 
lannız ayesinde ve o nisbctte, yardıuın koşar. ) .ıııi <leınek i tedi~iın 

~udur: 
f:lil61inlıınere a..::ı olunuz. 
Oluouz, çünkü kara günlerin ü tüne doğıın ı~ık oılıır. 
Olunuz, çünkü ııç çocuğa, ha lıı ihıiyaro, dul \'C (ılkir kadın yak· 

lo~ıp dıı ona, hiç belli etıneılen Lir lokma sıcak ) emek, hir takım f"l· 

lıise, biraz ilfiç \'eren oclur .• 
Ôlmü~ dedeniıin celıhe arkııdoşı o idi. Belki torıınlnrıoızııı torun· 

lıınnn da bir zelzele gecesinde, lıir SC} lalı içinde wyn kıınlı lıir lıoğu~· 
ıııa ahrneında gene onun eli uzıınacaktır. 

Dikkat ediyor musunuz: 
Hilalialımer, şu belediyeler gibi, şu dairelerin bir ~oğu gilıi, ) nplığı 

en kfır;iik: bir işi kulaklarınızın zarını yırta yırtıı ıınlaımıı~a kalkı~ıyor mu? 
Hopr .. Çcünkü, IUluliahıner müessesesinin bünyesi ve onu saran lıovıı 

buna müsnid değildir. Ooa oza olmak, iııs:mi \'e milli olçülerlc, mane\ i 
hazzı bakımından diğerleriodeu geri kalmaz. Ona nzn olunuz! 

Saime Sadi 

ANADOLU 
22 llkteırin 9S'F 

Paraşüt ve plô.
nörcülerimiz --1······--Bir kısmı dün An
karaya gittiler 

Cumhuriyetin ılanının 14 ün
cü yıldönümü, Ankarada fev
kalade büyük tezahüratla kut· 
lulanacaktır. Bu münasebetle 
lzmir Türkkuşunun (7) para
şütçüsü dünkü ekspresle Anka
raya hareket etmiştir. Bunla· 
rın ikisi bayandır. 

Türkkuşu planörcüleri de 
ayın 27 sinde Ankaraya gide
ceklerdir. Planörsülerimiz (20) 
gençtir. 

Ankarada yapılacak büyük 
geçid resmine iştirak için İz· 
mirden (50) izci de Cumartesi 
günü Ankaraya gidecektir. İz
ciler, hergün öğleden sonra 
mekteblerinde çalıştırılmakta
dırlar. 

Orgeneralin 
teşekkürleri 

Güze/yalıda bir otomobil kazası 

10 Yaşındaki Sümer 
başından yaralandı 

Şoför lskenderin kamyonu hızla 
sürdüğü anlaşıldı .. 

~~~--------~ Evelki akşam Güzelyalıdaki yüzünden olmuştur. Şoför İs-
eczane önünde feci bir oto- kender, idaresindeki kamyonu 
mobil kazası olmuştur. Şoför ~ayet hızlı sürüyormuş, Sümer 
lskenderin idaresindeki tay- adındaki çocuk da o sırada 
yare alayına ait bir kamyon, kamyonun süratini hesap ede· 
Adolf oğlu 10 yaşlarında Sü- miyerek yolun bir tarafından 
mere çarpmış ve altına alarak diğer tarafına geçmek istemiş 
zavallı çocuğu başından ağır ve kcışmuştur. Kamyon bir-
surette yaralamışhr. Hadise denbire çocuğa çarpmış ve 
tahkikatına el koyan müddei· altına düşen çocuk başından 
umumi muavini B. Rüştü Us- yaralanmıştır. Yaralı çocuk, 

kent kaza yerinde ehli vukufa derhal memleket hastanesine 
tetkikat yaptırmış· ve vak'ayı kaldırılarak tedavi altına alın
görenlerin ifadelerini almıştır.. mıştır. Çocuğun yarasının 

Tahkikata göre kaza, hem vaziyeti hakkında doktorlar 
şoförün, hem de kazaya uğrı- tarafından henüz. kat'i ·rapor 

Bergamada 
tohumlu ___ .._.. ....... _._ 

Müstahsil bu yıl 
zahmet çekmedi 

Ziraat Vekaletinin Bergam 
ve havalisinde tohumluklar 
temizleme işlerinde çahştmlaı 
selektör makinesinden nıüs 

tahsiller fevkalade istifade et 
mişlerdir. Bu yıl iyi ve temi 
tohumluk tedariki hususuncl 
hiç zahmet çekilmemiştir. 

Temmuzdan 15 Birinciteş 
rine kadar Bergama kazas 
dahilinde 169,000 kilo buğ 
day ve 12,000 kilo arpa b 
makine ile temizlenmiştir 
Yalnız Birinciteşrinin birinde 
15 inci gününe kadar 515 
kilo buğday ve 10200 kil 
arpa temizlenmiştir. Önümüz 
deki yıl bu makinelerden vi 
)ayetimize daha dört tan 
getirtilecektir. 

Yurddaş! 

yan Sümer adındaki çocuğun verilmemiştir. Müddeiumumi· 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikleri likçe tahkikata devam ediliyor. 

Orgeneral izzeddin Çalış
lar, lzmirden ayrılmadan evel 
vilayete gönderdiği bir mek
tubda büyük Ege manevralan 

lnc=r piyasasın-
daki durgunluk 

Cumhuriyet bayramımızın so 
günü ayni zamanda "Beynel 
milel arttırma,, günüdür. O gü 
18 Milyon Türk birbiri üzerin 
10 kuruş biriktirseler ve bu 
rayı bankaya yatırsalar o gü 
bir milyon sekiz yüz bin lir 
toplanır! 

Dudak boyası ve mikrop! 
Maraf olduğ~ iddıa olunan 

bir doktor: 

gitmiyor. Fransa ve Amerika, 
hatta lngiltere ve Almanyada 
da hoşa giden muhtelit ban
yonun hiç hoşa gitmiyeceği 

esnasında orduya gösterilen 
hertürlü müzaheretten ve alı
nan yerınde tedbirlerden do
layı teşekkürlerini bildirmiştir. 

incir mıntakalarından başka iz- Sahtekar· 
lık davası .. 

--·--
- Kızlarınıza mümkün mer

tebe erken dudak boyası kul
lanmağı öğretiniz. 

Tavsiyesinde bulunmuş ve 
bunu şu muhavere takip et
miştir: 

p,.y• • 'l 
~llURG """'""'""•"" ..,v] .,.,_, • 

mikropları öldürür. Her insa
nın dudak, ağız ve burnunda 
milyonlarca mikrop bulunur, 
bunların pek çoğu da mühlik 
mikroplardır. Ve o kadar kü· 
~ ·· ;türler ki, bir kilo olmak 
ıç.ı 300,000,000,000 yani 30 
bin milyonu lazımdırl 

Kadın polis! 

İngiliz polisi meşhurdur; en 
usta taharri memurlarının Lon
drada l.wlunduğunu söylerler. 
Bu iddianın ne kadar doğru 

olduğunu biz ne araştırmağa, 

ne de tasdika mecbur değiliz. 
Burada, lngiliz zabıtasının 200 
kadın polisi olduğunu yaza
cağız. 

İngiliz polis kadro .. una her 
kadın giremez. Çünkü şu şart
ları cami olması lazımdır: 

1 - Çıplak ayakla 5 ka· 
dem ve 4 pus boya malik 
olacP.ktır. 

2 - 'Yaşı 24 den aşağı, 

35 den yukarı olmamalıdır. 
3 - Sağlam ve mevzun 

vücude sahip olmalıdır. 

4 - Zeki ve anlayışlı ol
malıdır. 

5 - Merhamet ve şefkat 
hislerinden mahrum ... Olma
malıdır. 

Tayyareler ve sivrisinekler 
Tayyareler bazı çok garib 

hamuleler naklederler; Lon
dra - Cenubi Afrika tayyare 
postasını yapan bir tayyare, 
Londraya mühim miktarda 
sivrisinek g~tirıniştirl 

Bu sivrisınekler, Londranın 

küçük bir sıhhat enstitüsü 
için getirilmektedir. Bunlar 
ile mühım tecrübeler yapıla

caktır. 
Muhtelit banyo! 

Muhtelit banyolar, kadın 
ve erkek bir arada hamam 
ve plajlar ltalyada hiç hoşa 

mir piyasasından da müba
şekli de vardtrl 

Avustralyada Kambriç Golf
ta bir nehirde güzel bir plaj 
vardır. Burada kadın ve er
kekler, bir arada yüzerler, 

Korgeneral Kerameddin 
Kocaman 

yaat yapılacak .. 
mahsulünün müstahsil elinden 
çıktığı ve tüccarlar tarafından Geçen hafta yapılan büyük 

Ege manevralarında kırmızı 
taraf orduları komutanı olarak 

MH~~q,l,~f1fiar0UJlA l)Rt'fJ~,9~ 
lzmirden ayrılmıştır. 

even..i.tlr.ı.mis: ...... (9kaL .. ~.i! ... &~~ 
bir şekil almış ve bir timsah 
yavrusu da yüzgeçler arasına 
katılmıştır. O gündenberi Nüfus kütükleri 
plaj metruk bir hal almıştır. Herkese teslim edilemez 

Tuhaf bir anket! Mnuniyetten gayri her ne 
Bir gazete, Brezilyada çıkan suretle olursa olsun vazifesin-

bir gazete, erkeklerin kısa den ayrılması İcab eden Nüfus 

incir piyasasında vaziyeti 
düzeltmek için satış koopera
tifleri umumi birliği tarafın· 
dan muhtelif yerleraeki satış 
.n.vvp'-• U\11 l\.ol ı L'-'.l'n.uc;.u,ıuu nvv 

peratiflere ortak olmıyan müs
tahsillerin incirlerini de satın 
almaları için emir verildiğini 

yazmıştık. 

Her sene kolayca satılan 

incir mahsulümüzün bu seneki 
satış veziyeti biraz durgundur. 

kollu gömlek ile ev ve mağa- müdür ve memurlarının, mu-
1 d 

Fakat zaten rekoltesi az olan 
za arın an dışarıda gezip ge- hafaza ve mesuliyetleri altında 
zemiyecekleri hakkında bir bulunan kütükleri haleflerine üzüm mahsulü için böyle bir 
anket açmıştır. veya vekillerine devrü teslim tehlike mevzuubahs değildir. 

Bu ankete on bine yakın etmeden vazifelerinden ayrıl- Satış kooperatifleri tarafın-
cevab gelmiştir. Cevabların mamaları Dahiliye Vekaletin- dan mıntakalarındaki koope-
bine yakını erkeklerindir. Ve den Vilayete bildirilmiş, fakat ratiflere ortak olmıyan müs-
hemen hepsi de aleyhtedir. bazı yerlerde buna riayet edil· tahsillerin elindeki incirler sa-
Kadınlardan da ancak 1500 mediği anlaşılmıştır. tın alınmakla beraber İzmir 
kişi lehtedir. Bu hususta Maliye Vekale- piyasasında da Üzüm Kurumu 

satın alındığı, bunun da 13 
bin tonunun ihraç edildiği 
tesoıt edılmıştır. 

Son iki gün zarfında üzüm 
tiatlerinde otuz para düşüklük 

görülmüştür. Alman tacirleri
nin çok aşağı fiatler teklif 

etmelerinin piyasa üzerinde 

tesirini gösterdiği sanılmak· 
tadır. 

B. Hulusi 
Çeşme ve Urla kazalarında 

jandarma teşkilatını teftiş eden 
vilayet jandarma komutanı 

Binbaşı B. Hulusi şehrimize 
dönmüştür. 

Zabıtaya hakaret 
Şu halde?. Kısa kollu göm- tinden Vilayete gelen bir ta· tarafından mübayaat yapılması Bir kişi mahkum oldu 

lekle gezmek erkeklere yasak mimde, Dahiliye Vekaletinin kararlaştırılmıştır. Bu suretle Zabıta memurlarına hakaret 
oldu demektir! emri mucibince Nüfus müdür piyasadaki incir stoku üzerin· eden Mahmud anında biri 

Kömür ihtiyacı ve memurlarının kütükleri dev- de satışların hararetli bir şekil l 
K 

tutu muş, meşhud suçlar ka· 
emalpaşa ve Bayındır ka- rü teslim ettiklerine dair bir alacağı kuvvetle tahmin edi-

l h k 
nununa göre, mahkemeye ve-

za arı al ımn kömür ihtiyacı vesika ibraz etmeden kendi· liyor. . . rilmiş ve bir ay hapse, otuz 
ıçın mahallerindeki ormanlar- !erine maaş nakı·ı ilmu··haberı· ı· · • d d k . ncır pıyasası açtl ığı gün- lira para cezasına mahkum 

~a•n ... es•ı•m•e•m .. ü.sa•a•d•e•e•d•i•lm•i~ş.ti.r ... mvmemri.lm~em;.;e;si..;b~il;d;ir;il;m;i~şt~ir~ ......... d•e•nb•e•r•i .. 1•6•-1•7 ... b.in .. t•o•n•i•n•c•ir .. •e•d•il•m•imşt•imr ............... ~ 
Biri Seviye itibarile yekd~ğe~leri~d.en farklı Şahsiyetlerin tabiat ve mizaçlarile alay eden ve bunların 

ıçyuzlerını meydana vuran eğlenceli ve zevkli filim ile 
Diğeri Karımı ihmal ettim cezamdır diye f~ry.ad eden ve aşkı uğrına sinir b1Jhranına uğrıyan bir 

kadının ıstırabı ve ıntıkamını tasvir eden iki büyük filim 

Bugün TAYYARE Sinemasında 

Ayrıca: 

Görmek üzere şimdiden hazırlanımz 

1 -- Aşk Şükranı 
Yıldızlar filimi diye nam alan bu filim 

GABY MORLEY .. EL VİRE POPESCO.LEFA
UR. RAIMU. DUVAL- VJCTOR FRANCEN 

Gibi beş Fransız artisti tarafından temsil edilmiştir 

2 -- Operada bir gece 
Aile hayatının inceliklerini musavver hissi ve içtimai aşk filimi 

Oynıyanlar: Güstav Frohlich - Lida Barova 
PARAMOUNT JURNAL 

SEANSLAR· O d b' · pera a ır gece 3 ve 7,20 de Aok oilkranı 4,50 ve 8,45 ıle cumartesi, pazar l,45 de Aek şükranı ile başlar Fialler: 30 40 50 Kr. 

H. Karabulut 
imzası kimindir? 

Babasının Ziraat Bankasın 
olan borcunu ödememek içi 
sahte bir ilmühaber tanzi 
etmek ve bulduğu bır mahall 
muhtarının mührünü kullan 
rak s~htekarlık yapmakla m 
nun lhrahim oğlu Bay Celali 
muhakemesine dün şehrimi 
Ağırceza mahkemesinde baş 
lanmttır. 

Tahkikat evrakına göre Ba 
Celal, reddi miras için saht 
bir ilmühaber tanzimi sureti! 
ahkamışahsiye hakimliğinde 
ilam almıştır .. 

istintak kararnamesi okun 
duktan sonra gayrimevkuf maJ 
nuna söz verilmiş ve Bay Celil 
demiştir ki: 

- Benim sahtekarlıktan h•' 
berim yoktur. Ben ilmühaberi" 
şeklini yazdım ve hemşirellle 
verdim, Eşrefpaşa belediyi 
mıntakasına gönderdim. Oradl 
mühür bastıktan sonra imzalı' 
mışlar. Benim hiçbir şeyde~ 
haberim yoktur. Eğer, bu mir 
hürde bir sahtelik varsa imıl 
edeni ve mührü basanı bulcl' 
nuz, cezasını tayin ediniz. 

ilmühaberde mahalle müııı 
sili diye bir de (H. Karabultıll 
imzası vardır. Bu imzanın Jcİ' 
me ait olduğu maznuna sorıl~ 
muşsa da Bay Celal, bunu dl 
bilmediğini söylemiştir. 

Şahitlerin celbi için muh•' 
kemenin devamı başka bİ' 
güne bırakılmıştır. 

Bir çocuk kayboldu 
Menemenin Zafer sokaiınd' 

oturan eski mübaşirlerden 8-
Hamdi Tekinin 13 yaşınd•~1 

oğlu Hüseyin, iki ay evel te' 

gayyüb etmiş ve şimdiye le" 
dar yapılan araştırmalarda bW 
bir izine tesadüf olunamamıf~ 
Bergamada arazi tahrl~ 

Torbalı kazası arazi tabtl 
rini bitiren komisyonun ser 
gama arazisinin tahrir işleri' 
de çalııtmlmaaı kararlaştırıl' 
mıştır. 
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lhtılilciler, bir·J fırsat neti-
cesinde Giholla girdiler -----Halk ve hükumet biribirine girmişler, Davilla kuv-
vetleri de bundan bilistifade şehre girmişler 

Salamanka, 21 (Radyo) -
General Davilanın kumanda
sındaki kuvvetler, bugün Gi
hon şehrini zaptetmişlerdir. 
Burada bulunan cumhuriyetçi 
ispanya kuvvetleri, silall1arile 
beraber teslim olmuşlardır. 

Cihon devlet memurları, 
tayy:ırelere binerek Fransaya 
kaçmışlsrdır. 

ihtilalcilerin neşrettikleri bir 
tebliğde, şimali İspanyanın 
tamamen h.. izlendiği ve 
yalnız Madrid cephesinin kal
dığı bildirilmektedir. 

Paris, 21 (Radyo) - Altı 
yüz <!\ımhuriyetçiyi Gihondan 
alarak kaçan İngiliz bandralı 
Hanson vapuru, İspanyol su· 
ları haricinde ihtilalcilere men· 
sub harb gemileri tarafından 
yakalanmış ve fakat, Satelton 
adındaki f ngiliz torpidosunun 
yetişmesi üzerine geminin, İs
panyol suları dışında iken ya· 
kalanması keyfiyetine itiraz 
edilmiş ve ihtilalciler, muhik 
görererek gemiyi serbet bı-

rakmışlardır. 

Valansiya, 21 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi İspanya kabinesi 
bugün başvekil B. Negrinin 
riyasetinde içtima etmiştir. Bu 
içtimada, Katalonya hükumeti 
sabık reisi B. Kompani de 
hazır l.rnlunıuu~lur. Kabino, 

yarın tekrar foplanacak ve mü
teakıben radyoda bildirilmek 
üzere bir beyanname neşre
decektir. 

Paris, 21 (Radyo) - H~~as 
Ajansının verdiği habere gore; 
Gihon şehrinde umumi bir 
isyan başgöstermiş ve hüku
metle halk biribirin~ girmiş 
olduğundan, ihtilalciler bun· 
dan istifade ederek şehri zap· 
tetmiştir. 

Salamanka, 21 (Radyo) -
Gihon şehrinin zaptı, burada 
büyük bir sevinçle karşılan· 
mıştır. 

General Davila, radyoda 
verdiği bir söylevde, bütün 
İspanyanın, pek yakında ihti
lalcilerin eline geçeceğini be
yan eylemiştir. 

Paris, 21 (Radyo) - Cum
huriyetçi ispanya kuvvetleri, 
Gihon şehrinin sukutunu ha· 
her alır almaz, aylardanberi 
abluka etmiş oldukları Ovi
yedo kasabasını terketmişler 
kısmen ihtilalcilere teslim 
olmuşfardır. l _________ .. 

ANADOLU 
--·--

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

Müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar -İdarehanesi: 
İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

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

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradll' 
lleı yerde 5 kuruştur -Gdnn geçmiş nüshalar 25 kuruştu, 

ANADOLU MATBAASINDA ll 
BASILMIŞTIR 

İran Hariciye Veziri 

Sayın misafirimiz me
rasimle karşılandı 

-~~--------~~--Şehi nşahın Atatürkle telakisi, iki millet 
arasında yepyeni bir devre açtı 

İstanbul, 21 (Hususi muha
birimizdan) - İran Hariciye 
Nazırı B. Samıi, bugün Or
yantal ekspresile Almanyadan 
şehrimize gelmiş, Sirkeci ga· 
rında parlak merasimle karşı· 
lanmıştır. 

İstanbul valisi B. Muhiddin 
Üstündağ, İran Hariciye Na
zırı şeref ine bir öğle ziyafeti 
vermiş; B. Samii Taksim cum
huriyet abidesine bir çelenk 
koymuş, defteri imzalamıştır. 

İstirahat eylediği Perapalas 
otelinde gazetecileri kabul 
eden B. Samii, Türk - İran 
dostluğu ve Şark paktının Ce
nevrede memnuniyet uyandır
dığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Milletlerimiz arasındaki 

münasebetlerin uzun asırlara 
dayanan bir tarihi vardır. Fa
kat buna rağmen aramızda 
bazı hadiseler oluyordu. 

Şehinşahın Büyük Önder 
Atatürkle telakisi, iki mil1et 

arasında yepyeni bir devir açtı.. 
Bay Samii beyanatma ~e

vam ederek; Cenevrede edin-
diği intibaları anlatmış ve: 

- Milletler cemiyeti ken· 
disinden beklenen kudrete ula-
şacaktır.,, 

Dedikten sonra Şark misa· 
kından bahsetmiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

- Sadabat paktı devletle· 
rile Balkan antanh devletleri 

' arasında, bu iki paktın ruhun· 
dan doğan bir işbirliği var
dır .. , 

Tesalyada vukuagelen 
feyczanlar 

-~-

Evsiz kalanların, bin aileden 
fazla olduğu bildiriliyor 

Atina, 21 (Radyo) - Tesalyada vukuagelen feyezanlar, 
çok büyÜk zararlara sebebiyet vermiştir. 

Birçok kasabaların, tamamen sular altında bulunmakta ol
duğu ve bu kasabalara, güçlükle erzak yetiştirilmekte b.~l~n
duğu söyleniyor, Son gelen haberlere göre, feyezanlar yuzun
den evsiz kalanlar, bin aileden fazladır. 

B. T ataresko 
Çarşamba gUnü lstan

bula geliyor 
İstanbul, 21 (Hususi) -

Romanya Başvekili B. Tata· 
resko, Çarşamba günü Kös
tence yolu ile şehrimize gele· 
cektir. Dost Romanyanın Baş· 
vekili, lstanbulda parlak me
rasimle karşılanacak ve der· 
hal hususi bir trenle Anka· 
raya hareket edecektir. 

Ayın otuz birine kadar mem
leketimizde kalacak olan Ru
men Başvekili, Ankarada Baş· 
v'!kil vekili B. Celal Bayar 
ve Hariciye Vekili Rüşdü Arasla 
mühim müzakerelerde buluna· 
cak, Cumhuriyet bayramını da 
Ankarada geçirecektir. Yunan 
Başvekili General Metaksasın 
Ankara ziyaretini müteakıp 
vukubulacak bu seyahat ve 
müzakerelere hususi bir ehem· 
miyet atfedilmektedir. 

Felakete uğradığın yerde 
Kızılay yardımcındır. 

Sel, yangın, yer teprenme
sinin yıktığı yerleri Kızılay 
yapar. 

Sıkıldığın zaman Kızılayın 
ocağma koş, derdini ~nlat.. .. 
ilacını al. .. 

Savaş alanında, kan, ateş 
yerlerinde yanıöaşında yer alan 
beyaz örtülü Kızılayı bulursun. -

Tiyatro mektebine 
girmek istiyenler 
İstanbul, 21 ( Hususi ) -

Tiyatro mektebine girmek için 
busene 350 talebe müracaat 
etmiş, bunlar arasında açılan. 
imtihanda 28 talebe muvaffak 
olmuştur. 

Yeni defterdarımız 
Ankara, 21 (Hususi) - An

kara defterdarı B. Nafi, İzmir 
defterdarlığına tayin edilmiştir. 

Hava seferleri 
Cumhuriyet bayramında 

başlıyor 
İstanbul, 21 ( Hususi ) -

İstanbul - lzmir Ankara - Ada
na hava seferl~ri, 29 Teşrini-
evvel Cumhuriyet bayramında 
başlıyacakhr. Devlet hava 
yolları idaresi, seferler için 
bütün tertibatı almış bulun-
maktadır. Yolcu tayyareleri, 
İzmirde Cumaovası civarındaki 
hava istasyonuna ineceklerdir. 
Bu arada istasyondaki inşaata· 
da devam edilecektir. 

Fransız kabinesi 
Yakında istifa mı ediyor? 

Roma, 21 (Radyo) - Pa· 
risten haber veriliyor: 

Fransız kabinesinin yakında 
istifa edeceği ve yerini tam 
bir sükunet getirecek olan 
n illl bir kabineye terk~deceği 
söyleniyor. 

1-~-Türkiye ile Yunanistan 
_&~W~. arasında tam bir.fikir ve 

Gene o mesele QÖrÜŞ birliği Vardır 
Bugün postadan adresime 

çıkan mektuplar arasında, üç 
tanesi var ki, tek meseleyi 
mevzuu bahsediyorlar: 

Şu nıektebler ve terbiye 
sistemimiz hadisesini .. 

Biri, bir muallimdendir. Ba
na teşekkür ve bütün fikrime 
iytirak ediyor. 

İkincisi, bir talebe baba
sındandır. O da bana hak 
verenler arasındadır: 

- ... Eti b~nim, kemiği 
sizin demeliyiz; çocuğu hoca
nın eline vermeliyiz. 

Diyor. Üçüncüsü ise, adeta 
muallimi taşa tutmuş. Bütün 
çocuk yığınını masum, bütün 
terbiye sistemini mükemmel 
ve şaheser buluyor.. Hata, 
sadece muallimdedir. Yani, 

I 
bütün kültür cihazı, . çocuk, 
ana, baba vaziyeti, bina, mu
allim kadı'osu herşey yolunda; 
fakat şu muallim, şu mende
bur muallim yok mu; işte o 
berbad... . 
Neymiş Bayım, muallimle

rin talebeye çıkardıkları mas
raflar ... 

Neymiş o, çocuklarla bera
ber olup onlara yüz vermeler. 

Neymiş o, havadan, cıvadan 
şeyler ... 

Okudum, okudum ve bu 
kadar mühim ve ilmi bir mev
zuun, halk arasında bu kadar 
ayağa düşmesine ve böyle bir 
şekil almasına karşı ancak 
mektubu yırtıp sepete atmakla 
teessürümü tadil edebildim. 

Keza, ben terbiye sistemin· 
den şikayet ettimse, "hocanın 
•.. •.. J . • ıt. •• ___ _ J __ ::I L:~-- 11_:: 

barek dayak cennetten ç'k-
madır,, demedim, demem ve 
demiyeceğim de ... Bu baba da 
yanlış anlamış sözümü. 

Mulli~ arkadaşa gelince, 
itiraf edeyim ki, bir çok nok
talarda anlaşmamız ancak ha· 
diselerin ve mevzuun içinde 
yaşıyan meslek sahiplerinin 
daha realist olarak, bu iş 
üıerinde daha kat'i ve daha 
vazıh fikirler ileri sürmesi la
zımdır. Mektub sahibi mual
lim arkadaş, sebeb ve illeti, 
kendi mesleği ve ilmi ile 
araştırmadığı gibi bunun te· 
davisi ve çaresi üzerinde de 
hiç düşünmemiş.. Ben bunu, 
bir muallim için mühim bir 
noksan buldum. Bu mevzu 
üzerinde söyliyeceğim son 
sözler şunlardır: 

Hiç olmazsa, önümüzdeki 
sene, bütün Türkiye muallim· 
lerinden salahiyetli tanınmış 
elemanların iştiraki ile büyük 
bir kongre toplanmalıdır. Ka
rar hakkının vekalet ve talim 
terbiye heyetine aidiyetinde 
belki ısrar edilebilir. Fakat 
nihayet onların bilip görem~· 
dikleri bir ç0k şeyler bulun· 
duğu gibi, ayni mevzu üze
rinde bugünkü mekteb ve 
maarif idareleri kadroları için
de onlar kadar salahiyetle söz 
söyliyebilecek bir çok kıymet
ler de vardır. Bir kongre mu· 
hakkak lazımdır. Bunda hem 
tedris, hem terbiye sistemle
rimiz konuşulmalı, hem de 
kitab meseleleri kat'ı şekle 

bağlanmalıdır. • 

Yoksa, her sene, her zaman 
bu meselelerin münakaşası 
içinde boğulacağımız muhak
kaktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

- Başı 1 inci sahifede 
Ankara, 21 (A.A.) - Tele . 

fonla: 
Muhterem misafırinıiz Yu

nan Başvekili Ekselans Me
taksas bugün Ankarapalasta 
Türk gazetecilerini kabul ede· 
rek kendilerile görüşmüş ve 
Türk matbuatına aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur· 

- Türk · Yunan mukarenet 
eserinde son derece büyük 
rol oynamış olan Türk mat· 
buatmm mümessillerine hitab 
edebildiğimden d~layı bah
tiyarım. Türk matbuatı takdire 
şayan görüş genişliğile iki 
millet arasında efkarı umumi· 
yeler üzerinde hayırlı tesirler 
yaparak mütekabil anlaşmıya 
kuvvetli bir tarzda hadim ol
muştur. 

Türk gazetecilerine şunun 
için de teşekkür etmeliyim ki, 
Yunanistanda yapılmakta olan 
gayretlerin ehemmiyetini ilk 
takdir ve bunu tebarüz etti
renler arasında yer almışlar 
ve tecrübeli dostlara yaraştığı 
veçhile, elde edilen neticeler· 
den dolayı duyduğumuz se
vinci kendilerine de mal edin· 
mişlerdfr. 

Burada hissettiğim ve bera
berimde kıymetli bir emanet 
olarak götüreceğim bütün 
duygularımı size anlatabilmek 
için güçlükle kelime bulabi
lirim. Evvela şunu söyliyeyim 
ki, Türk mi1Ietinin, hakkında 
daima hududsuz hayranlık 
duymuş olduğum şanlı şefini 
yakından tanımak saadetini 

adaml~~~na ~as .. ::ıöla'n ..Jsiy~s1 
görüşleri ve keza çok derin 
ve geniş nüfuz ve ilmi beni 
mebhut bıraktı. 

Diğer taraftan, Türkiye 
cumhuriyeti hükumetinin bir 
bahtiyarlık olarak başında 
bulunan Başvekil vekili . Celal 
Bayann yüksek vasıflarım ve 
büyük siyasetini takdir ede
bilmek imtiya"Zını da elde 
ettim. 

Başvekil vekili Celal Baya· 
rın Türk-Yunan idealine yap· 
tığı müzaheret çok mühimdir. 
Başvekıl Vekili Bayar, Salı 
günkü nutkunda olduğu gibi 
Yunan gazetecilerine yaptığı 
beyanatta da ta kalblerimize 
nüfuz eden sözleri bulmuştur. 
Bütün Yunan mi.ileti ve onun 
hükumeti, kralın münevver 
sevk ve idaresi altında Yuna· 
nistanın daima artan bir ehem· 
miyette bir kuvvet ve sulh 
amili elması için hiç durma· 
dan 1 dinlenmeden çalışıyorlar. 

Hayranlığım yalnız zima()lr 
darlanmza raci değildir. Türk 
milletini müttehit, çalışkan, 
kanaatkar ve onu terakki ve 
medeniyet yolunda kazandığı 
yeni fütuhata eriştiren bütün 
vasıflarla mücehhez olarak ya
kından gördüm. Yüksek disip
line malik askerlerinizi gör· 
düm. Ziyaret edebildiğim her 
yerde Türk tekniğinin esaslı 
rolünü müşahade eyledim. 

Beyanatımı Celal Bayarın 
bir sözünü tekrarlıyarak ·bitir
mek isterim. Yeni Türkiyenin 
kurucu gayretlerinde olduğu 
gibi bizzat kendi mi1li kurucu 
gayretlerimizde müşahede olu· 
nan yakınlık iki milletin 
kardeşçe birleşmelerinin de 
bariz vasfıdır. 

------
Esasen mükemmel olan 

Türk - Yunan ideali tama
mile tahakkuk etmiş bulunu· 
yorsa da, kültür ve duygu sa
halarında olJuğu kadar siyaset 
ve ekonomik sahalctrında ona 
daima yeni inkişaf yolları bu
lacağız.,, 

Ankara, 21 (A.A.) - Tele· 
fonla: 

E!en Başvekili Bay Metak· 
sasın şerefine bugün genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak tarafından bir öğle 
ziyafeti ve Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. genel şekreteri B. 
Şükrü Kaya tarafından da 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Muhterem misafirimiz ve 
refikaları bu akşam saat 19,30 
da hususi trenle fstanbula 
hareket etmişler ve istasyonda 
fevkalade merasimle teşyi 
olunmuşlardır. ----

Resmi tebliğ 
- Başı 1 inci sahifede -
takib edilen beynelmilel siya
set arasında mevcud tam mu
tabakatı çok büyük bir sami
miyetle görüşmüşler ve iki 
memleketi biribirine bağlıyan 
antant korcia paktının arala
rındaki samimi ve dostane mü
nasebetlerin icaplarına tama· 
mile tevafuk eylediğini bir ke· 
re daha müşahede etmişlerdir. 

Filistin de 
olanlar •• 

- Başı 1 inci sahi/ede
göre, Irak ülemaeının verdiği 

umumi bir mahzar, İngiltereniu 
malızarda: Filistin hadiseleri mü· 
oasebetile mahalli İngiliz me· 
murlarıoıo halka karşı yapmaja 
başladıkları ağır muamelelerden 
bahııedilmekte, Filistin müftüsünün 
azil ke) r iyeti ile Aıab komitesinin 
fesbi protesto olunmaktadır. 

Kudüs, 20 (A.A.) - 1ogiliz 
makamları Sabariye köyüne iki hin 
İngiliz lirast ceza kesmiştir. Bunun 
sebebi geçenlerde İngiliz polisine 
taarrıtz edilmiş olmasıdır. 

İngiliz makamları hu taarruz 
esnasında Arabların ele geçirdikleri 
tüfekler iade edilmediği takdirde 
köyden bir miktar evin yıktınla• 
cağını da tebliğ etmiştir. 

Avusturya. Lehistan 
Arasmdaki kültürel misak 

imzalamyor •• 
Viyana, 21 (Radyo) -Avus

ttırya Hariciye Nazırı B. Gido 
Smit, Polonya-Avusturya ara· 
sında akdolunan kültürel mu· 
kaveleyi imzalamak üzere bu 
günlerde Varşovaya gidecektir. 

İspanyol adaları 
işgal edilmiş mi, edil· 

memiş mi? 
Londra, 21 (Radyo) - ita)· 

yanın, Kolomit ve Almanyanın 
Alboran adalarını işgal etmiş 
oldukları hakkında buraya he· 
nüz hiçbir haber gelmemiştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 1 Ara~i- 1356 
İlkteşrin 9 !;)aban 15 

-

-
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İlkteşrin 

22 
Cuma 

1 
9 
3 
7 

-

-
Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan V ıısat 

Giineş 9,26 4,54 ;kŞam 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yatsı 1,36 :rn,19 
ikindi 8,48 16,1 ı imeak 8,iS 3,~0 
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Bir Yugoslav gazetes;ne göre: 

Harp sanayiimiz 
-------------

Bu gazete, faaliyetimizi küçük 
devletler arasında misal teşkil 

edecek ehemmiyette görüyor 
Düny da harb sanayii mev

zuu hakkında uzun bir ma
kale neşreden ( "Ploitika,, -
Belgrad, 12· 10· 1937) Tür ki ye
de harb sanayii hakkında şu 

satırları yazmaktadır: 

fizmi vardır. Diğer tarafta da 
bu sermaye, ltalyada olduğu 
g"bi, daha ziyade harb rndüs 
tı isinde çalışmaktadır. 

Japon endüstrisinin harb 
bakımından organizasyonun 
haiz bulunduğu kıynwtin dt'" 
recesini gösterecek olan bir 
harb başlamış hulunuyor. 

Sulh zamanında yapılmış 
bulunan organizasyon hazırlık
ları, harb zamanında çalışmıya 
başlıyacak olan organızasyo· 

nun yalnız cılız bir nünıune

sinden ibarettir. Japon hüku
meti, 3 Eyliildc müzakere edi
len bir kanun projesi hazırla
mış ve bu kanun layihası ah
kamile tam manasile harb 
ekonomi~i tesis olunmuştur. 
Devlet ekonomide kendisine 
diktatörce haklar tesis etmek
tedir. Şöyle ki: Şimdiye kadar 
ekonomide kendi arzularına 
göre hareket etmiş olan fak
törler devlet organı haline if
rağ olunmaktadırlar. Hususi 
haklar iskat olunmakla bera
ber hususi faaliyet ve hare
ketler menedilmektedir.,, 

Filistin Müf
tüsü kimdir? 
---·---

Bugün Filistinin Araplarla 
Yahudilar arasında taksimine 
büyük bir şiddetle itiraz eden 
Kudüs müftüsü: "Filistin Arap
larmdır!.,, diye ısrar etmekte 
ve lngilizlere karşı Filistini 
korumak istemektedir. 

Son haberlerde müftünün 
ltalyaya a-ideceği ve Mussoli
nidcn lngilizlere karşı yardım 
istiy<'c<-ği de bildirilmiştı. 

Fılıstinde lngilizlere karşı 
büyük bir rol ayn.yan bu 
Aı ap müftüsünün hayatı ha
kikaten çok dıkkate şayandır. 
Ve birçok büyük maceralarla 
doludur. 

Hacı Eıninülhüseyni ismini 
taşıyan müftü evvela müslii · 
man mektebiııde, sonra Filis· 
tindeki İngiliz mektebinde 
okumuş, bundan sonra Kahi
redeki bir İngiliz kollt-jiııe 

• 
gönderilmiştir. 

Fakir bir aileye mensub olan 
Eminülhüseyni Mısırda çok 
müşkül bir hayat geçirmiş, 

ağabeysinin gönderdiği bir iki 
para ile karnını doyurmuştur. 

Büyük harbin başında Tür
kiyedeki bir askeri mektebine 
gönd rilen Hacı Eminülhüseyni 
İtilaf devletlerine karşı harbe 
iştirak etmiştir. 

" Küçük devletler arasırıda 
Türkiyenin teşkil ettiğı misal 
gayet şayanı dikkattir. Os
manlı imparatorluğundan aza
mi derecede geri kalmış ve 

tabıi bir ekonomi sahihi bu· 
lunmu~ olan havaliyi tevarüs 
eden Türkiye, tedrıci bir su

rette zirai ve endüstı iyel bir 
memleket halini almıştır. En
düstri bakımından geri kalmış 
olan memleketlerde endüstri
leşme hükumetin yardımile 
muvaffakıyetli neticeler ver
miştir. Bir memlekette endüstri 
inkişafı ne kadar geç başlarsa 
devletin yardımı da o kadar 
çok ve mebzul olur. Bu yüz
den yardım tarzlannda deği
şiklikler görülmüştür. Nitekim 
Japonya dahi d~vlet endüstri 
müesseseleri vücede getirmiş 
ve bunlar işlemiyc; başlayınca 
hükumet tarafından bedel mu
kabilinde hususi sermayelere 
terkedilmiştir. Bu suretlt in
şaattan mütevellit zarar tehli
kelerine katlanan devlet ol
muştur. Türkiye ise bukadar
la da iktifa etmemiştir. Tür
kiyr., bazı endüstri şubelerine 
Ştijt-nll~ttı nl .. sılr ~~kal ftt:' "nA~= 
retmiş, şimendiferler gibi öte
denberi mevcut olan endüstri 
müesseselerini de satın almış
tır. Bu suretle yeni bir eko
nomi tipi vücut bulmaktadır 

ki, inkişaf esnasında bu yeni 
tarzın da bazı tadilata maruz 
kalması zaruridir. Fakat harb 
ekonomisi bakımından tetkik 
edilecek olursa bu ekomi tar· 
zınm, harb ihtiyaçlarına mu· 
kabele hususunda en kolay 
bir surette tadili mümkün olan 
tip olduğu iÖrülür. Devlet, 

---------------~----

lngilizler Filistini işgal et
tikleri zaman Türkiyeden tek· 
rar Filisline geçen müftü lngi
liz idaresinde memuriyet almış 
bulunuyordu. 

memleket ıanayiinin heyeti 
umumiyesini elinde bulundur
duA-u takdirde, lüzumu halinde 
i~ine devam ederek imalatını 
harb ihtiyaçlarına tahsis ede
bilir. 

Japon sisteminin ltalyan ve 
Türk sistemleri]e müşterek ta· 
rafları vardır. Japonyada bir 
tarafta, Türkiyede olduğu gi· 
bi, kuvvetli bir devlet kapita-

Hamdi Aksoy 
Midesinden rahatsızlandı 

Bir haftadan beri şehrimizde 
bulunmakta olan sayın sayla
vımız Hamdi Aksoyun. mide-
sinden rahatsız olduğunu te
~ssüle habe~ al_d~k. ~~iz say-

Bayraklıda yangın 
Dün gece, Bayraklıda, Mu

radiye caddesinin dağ kıs

mında Musaya aid 108 sayılı 
evde yangın çıkmış ve itfaiye 
lzmirden yetişinceye kadar 
evin bir odasının çatısı yan
mıştır. 

itfaiye, bir kuyudan su çek
mek suretile yaniını az bir 
zamanda söndürmüş ve ateşin 
başka binalara sirayet etme
sine mani olmuştur. 

Yangının, catısı yanan oda
nın penceresinde bırakılan 
lambanın harlamasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Yolanmış 
Paris, 21 (A.A.) - Resmi 

mehafil bir Japon ajansı tara
fından neşredilmiş olan ve 
Çine nakledilmek iizere Haip
honie harb malzemesi çıka
rılmış olduğuna dair bulunan 
haberleri tekzip etmektedir. 

Ciizli Cihangir 
-80- Nakleden: F.Şemseddin Benlioölu 

Kendisine doğru beyaz bir 
hayaletin yaklaştığını görür 
oldu ve aklında kalan en son 
hatıra da ancak bu idi. 

Kuvvetli bir elektrik ziya· 
sının içinde olduğunu biliyor, 

fakat birşey göremiyor, kaç
mak, kurtulmak için birçok 
şuursuz hareketler yapıyordu. 

Ayni zamanda yangın, korkunç 
alevler de kendisine yaklaşıp 
duruyordu. 

Bu güzel kadının, diri diri 
yanmamak için sarfettiği me

. ıai cidden ıörülmeğe layıktı. 
Nihayet, çok büyük iÜçlükle 

kapıyı bulabildi. Kapının açıl
mak usulünü, mekanizm~ 
biliyordu. Düğmeye bütün 
kuvvetile bastı, fakat bekledi-
ği hareket olmadı, kapı ye
rinden bile kımıldamadı. Ölüm, 
müthiş bir ateş içinde yanmak, 
bütün faciaların başına geldiği 
hakikati bu güzel kadını adeta 
çıldırttı. Henüz alevler ken· 
disine dokunmadığı halde, 

Lidya, yanıyormuş gibi, kıv
ranmıya başladı. Hiçbir yer· 

den hiçbir yardım a-elmiyece
kini bildiği halde, ıesinin bü· 
tün kuvvetile: 

Evvela İngilizlerin Kudüs 
Valisi yanında yerli muavın 
olarak çalışan Hacı Eminül
hüseyni sonra İngilizlerin meş
hur polis teşkilatına, Enteli· 
rPn.~ !llP.rvİ:!_inP. vecmistir. 

r akat, uıraz sonra oır suçu 
yüzünden, bu işten çıkarıl

mıştır. Bunun üzerine, müftü 
lngilizlere karşı mücadeleye 
başlamıştır. 

1920 de Arapların İngiliz· 
]ere karşı bir ayaklanmasında 
suçlu görülen Eminülhüseyni, 
on sene hapse mahkum ol
muştur. Fakat, Müftü Filistin
den Şarki Ürdüne kaçmış, 
bir müddet sonra da, Filistin 
komiserliğine gelen Sir Har
bert Samuel, Arap şeflerini 
hükumetle barışmak siyasetini 
tuttuğu için Eminülhüseyniyi 
affederek memleketine getir· 
mişti. işte o sırada Eminül
hüseyninin ağabeyisi Kudüs 
müftüsü olmuştur. 

Eminülhüseyni Kudüse gel
dikten biraz sonra ağabeyisi 

ölüyor, onun yerine müftü 
olan Eminülhüseyni memle· 
kette din reisliğini uhdesine 
alınca lngiliz]ere karşı daha 

- lmdad, İmdad!.. 
Diye bağırmıya başladı. 
Son nefesini verdiğini san-

dığı, ayaklarının kuvvetten 
düşerek yere yıkıldığı sırada 
iki insan elinin ıcendisini düş

tüğü yerden kaldırdığını, bu 
felaket yerinden alındığını 

hissetti. 
Çok az bir zaman içinde 

neresi olduğunu bilemediği 

bir yerde bulundu. Açık bir 
yerde olduğunu hissediyordu. 
Kendisini bir taş üzerine 
oturtmuşlar, fakat hiçbir şey 

göremiyordu. 
Lidya, yakıninde bulunduğu· 

nu hissettiği bir kimseye: 
- Sen kimsin? 
Diye sordu, ve: 
- Taskaral 
Cevabını aldı. 
Evet, bu yerli hizmetlcirdı. 

Çin-Japon harbi 

Japonlar, Nankini 
bombardıman ettiler 

~ -..~-----~--

Çinin Kanton donanması imha edildikten 
sonra Kanton sahillerine abluka kondu 

Japon askerleri (Yançe) nehrinden geçerlerken 
Şanghay, 21 ( Radyo ) - birler ittihaz etmek olmadığını 

9 Japon tayyaresi; bugün tasrih etmişlerdir. 
Nankine gitmişler ve Çin h!\- Tokyo, 21 (A.A.) - Tebliğ: 
va istasyonuna kırk bomba Şanghay cephesinde muha-
atarak istasyonu tahrip eyle- sematın başlamış olduğu tarih 
mişlerdir. olan 14 Ağustostan 20 llkteş-

Tokyo, 21 (Radyo) - Ja- rine kadar bu cephede Çin 
pon donanması, Kantondaki tayyarelerinin zayiatı şudur: 
Çin donanmasını imha ettik- Muhtelif hava muharebeleri 
ten sonra, bütün Kanton se- esnasında Japor taytareleri 
vahilini abluka etmiştir. 147 Çin tayyaresini düşürmüş-

Tokyo, 21 (A.A.) -- Bel- lerdir. Karada bulunan 204 
çika sefiri• B. Hirotaya aşağı- Çin tayyaresi bombardıman 
daki notayı vermiştir: edilmek suretile tahrib edil-

''Belçika hükumeti, lngiltere miştir. 4 tayyarenin harab ol-
hükumctinin talebi üzerine ve duğu da istihbar edilmiştir. 
Amerikanın tasvibi ile 6-2-932 Bu devre esnasında Japon-
muahedesinde imıası bulunan lar 46 tayyare zayi etmişler· 
devletlerle işbu muahedena- dir. 

kan 30 lıkteşrinde Uzak Şark
taki vaziyeti tetkik etmek ve 
müessif ihtilafın hitama erme
sini tacile medar olacak dos· 
tane çareleri araştırmak üzere 
Brükselde bir konferans ak
dini teklif etmektedir. ,, 

B. Hirota. prens Konoye 
ve di~er alakadar nazırlarla 
görüştükten sonra resmi bir 
cevab vereceğini beyan et
miştir. 

lngiltere, Amerika ve Fran
sa sefirleri de B. Hirotayı zi
yaret etmişlerdir. Sefirler, ken· 
disine bu daveti kabul etme
sini tavsiye etmişlerdir. 

Konferansın gayesinin asla 
Japonyaya karşı hasmane ted........................ 
büyük mücadeleye başlıyor. 

Bu suretle, bugün lngilizler, 
kendi hesaplarınca, onu bu 
mevkie getiren Sir Herberti 
çok büyük bir hata işlemiş 
olmakla itham etmektedirler. 

insanın hayatında muvaffa
kıyet ve aderni muvaffakıyet, 
saadet ve felaket devreleri 
vardır. Bu devrelerin ne zaman 
ve ne şekilde kendisini gös
tereceğini hiçbir kimse tayin 
edemez. Pek yakın bir zama
na kadar güzel, çok güzel, 
cana en yakın olan bu kadın 
da şimdi, kendisini seven iki 
erkeği bir anda kaybetmiş. o 
büyük facianın şahidi olmuş, 
bu en büyük korkoyu geçir
mişti. Şimdi de Allahın insana 
en büyük nimeti olan gözle
rinden de mahrumdu. 

Kendine geldiği zaman 
Lidyanın ilk düşüncesi bu 
sdil vücude nihayet vermek 
düşüncesi oldu. Bu vücudün 
artık arz üzerinde kalmasında 
ne "fayda \'ardı? Zaten bu 
güzel kadın karmakarışık saç-

Uauh.uı, .l.V v·\.A.J - Ame-
rika sefiri bugün Hariciye Ne
zaretine bir nota vererek, Çin 
askeri tayyarelerine bundan 
böyle Şanghay beynelmilel 
imtiyazlı mıntakası üzerinde 
uçmamaları için talimat veril
mesini istemiştir. 

Amerika sefiri bu ayın on 
beşine kadar beynelmilel İm· 
tiyazlı mıntakada tayyare bom
bardımanlarının gayri muha
ripler arasındaki kurbanlarl 
miktarını gösterir bir muhtıra 
raptetmiştir. Bu kurbanların 
miktarı şudur: 

istikameti iyi tayin edilme
miş mermilerin isabeti ile 2057 
kişi ölmüş, 2955 kişi de yara· 
lanmıştir. 

Şanghay, 20 (A.A.) - Şi
mali Çinde çete harbi yap
makta olan Çin unsurlarının 
bu tabiyelerine devam ederek 
bu son günlerde bilhassa 
Cihansi eyaletinin şimal taraf
larına ve Pekirı - Hankov ve 

ları, dehşet ile takallus etmiş 
çehresi ile güzelden çok uzak 
bir kadın olmuştu. 

Bu hakikati, bu çok acı 
hakikat ve felaketi Lidya da 
anlır.ordu. 

Kendisine evelce hizmet 
eden Taskara ve hemşiresi, 

Lidyanın önünde hareketsiz du
ruyorlar ve kendisine merha
met ve saygı ile bakıyorlardı. 
Bu iki yerli Lidyayı çok sev· 
mişlerdi. Bu beyaz kadın on
lara bir mabud kadar cana 
yakın görünmüştü. Vakıa, kü
çü~ adalarında daima fırtına
lar yaratan beyazlara karşı 
yerlilerde tabii bir kin ve 
nefret vardı. Fakat Lidyayı 
büyük felaket içinde iÖrünce 
yardımdan başka birşey dü
şünmemişlerdi. 

Şimdi de Lidyanın kendini 

22 llkteırio 937 

B. Alber Jülyen 
Belgrada vardı. 

Belgrad, 21 (Radyo) - Mü
tenekkiren seyahate çıkmış 
olan Fransa Mütekaitler Nazırı 
B. Alber Jülyen Belgrada gel
miş ve bugün Başvekil Bay 
Milan Stoyadinoviçi ziyaret 
etmiştir. 

Fransa ihtiyat 
subayları 

Dün Belgrada vardılar 
Belgrad, 21 ( Radyo ) -

Fıansa ihtiyat zabitlcıinden 

200 k i şilık bir kafile bugün 
Bc1gı ada ge lmiştir. Yugoslav· 
yada liç gün kalacaklar, Zag
rep ve Dobrovnik: de ziyaret 
edeceklerdir. 

Küçük antant 
Ve Balkan devletleri 
ticari münasebetleri 
Belgrad, 21 ( Radyo ) -

Pravda gazetesi, son zaman
larda küçük itilaf ve Balkan 
antantı devletleri arasında 

ticari münasebetlerin büyük 
inışaflar gösterdiğini yazmak
tadır. 

Mısır hükumeti 
ltalyaya mukabele 

etmiyecek 
Kahire, 21 (Radyo) - Mı

sır hükumetinin, Libya hudut
larına yeni kuvvetler gönder
meğe ve ltalyanm, Libyaya 
olan askeri sevkıyatına bu 
suretle mukabele etmeğe ka
rar verdiği hakkındaki haber
ler tekzip edilmektedir. 

Hararda 
Bir üniversite tesis 

ediliyormuş 
Londra, 21 (Radyo) ~ ltal

yanın Harar müslümanları için 
orada bir iiniversite açmağa 

karar verdiği Romadan bildi· 
riliyor. 

ltalya; birkaç sene içinde 
Habeşistandan üç milyon as· 
ker toplıyabileceğini ümid et· 
mektedir. 11 

Fransada 
Dört milyon radyo var .. 
Paris, 21 (Radyo) - Bu ay 

yapılan bir istatistiğe göre, 
bütün Fransada dört milyon 
radyo makinesi vardır. 

Müstemlekelerde 
Fransız hava manevraları 

Paris, 21 (Radyo) - Ge
lecek ay, bütün Fransız müs
temlekelerinde büyük ha·ıa 

manevraları olacaktır. Bu mü
nasebetle muhtelif Fransız 
tayyare filoları, Fransız müs
temlekelerine hareket etmek 
üzere bulunuyorlar. 
~----------------------
Tientsin - Ponkeo demiryollan 
üıerinde Japonları muvaffakı
yetsizliklere uğrattıkları teey
yüd eder gibi görünmektedir. 

öldürmek kararı karşısında 
da ayni hisle hareket ediyor
lardı. Taskara Lidyayı kolları 
ile sardı, sımsıkı tuttu. Fakat 
Lidya da çok artmış bir kuv· 
vetle sadık hizmetçinin elin-
den kurtulmak istiyor, Taska
ranın rasgele yerlerini ısırıyor, 
yüzünü, göğsünü tırnaklarile 

yırtıyordu. Bütün bu acılara 
rağmen sadık hizmetçi Lidya
yı kolları arasından bırakma
mıştı. 

Lidya: 
- Beni bırak, ben artık 

ölmeliyim. Benim hayatta kal
mamdan size ne fayda var? 

Diye bağırdı. 

Bu korkun~ boğuşma saat
lerce sürdü, nihayet Lidya 
bayıldı. 

Taskara, Lidyayı rahat bir 
- SONU VAR-
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Bir Rumen gazetesine göre 
Rusya harb istiyormuş! 

ltalyaya nota vermesr ve ispanya işinde mü
dahale istemesi, hep bundan ileri geliyormuş! 

Fransayı da fena Vaziyette bırakmış. 
Bükreşte çıkan Universal 

gazetesi "Komünist manevra· 
ları ve sulhun kurtaı ılması., 
adlı makalesinde ezcümlt: şöy
le diyor: 

" Gerek ispanyadaki dahili 
harb, gerekse Uzak Şaı ktaki 
Çin · Japon harbı , umumi 
barış ıçin tehlike teşkil etmek· 
ledır. Bu tehlike nereden ge· 
li)'or? Muhariplerden birisine 
Yardım etmek suretile umumi 
b ı r harbe varmak gayesini ta· 
kıb edenler, milletleri ıkiye 
ayırmak istemektedirler. Bu· 
gün iki ideoloji çarpışmakta· 
dır. Komünizm ve antikomü· 
nizm. 

Umumi harbin zuhurunda 
kirnin menfaati vardır? 

Fransa Hariciye Nazırı Del· 
bos, iki ideolojinin çarpışmak
ta olduğunu tasdik etmiştir. 
lakin şu suali de irad etmiş· 
tir: Bu sebeplerden dolayı 
llıilletler biribirlerile çarpışa· 
caklar mı? Müşarünileyh bu 
•uale menfi cevap vermiş ve 
büyük devletlerin ispanya iş· 
lerine ademi müdahale siya· 
letinde ısrar etmek ıurctile 
Milletler Cemiyeti paktına ri-
1Yet edildiğini ve bu hare· 
ketleri ile harbin tevsii ne mu· 
batefet edildiğini söylemiştir. 

Sovyet Hariciye Komiseri 
~nof ise, bu noktai nazara 
lftirak etmemiştir. 
Müşarünileyh Ccnevredeki 

beyanatında, ispanyaya ademi 
lrıiidahalenin husule getirdij'i 
l'1 neticeler üzerinde ısrar 
töstermiştir: Asilerin hariçten 
'1daldarı kuvvet üzerine dahili 

alkevi köşesi 
1 - Halkevi, Halk dersa· 

'-cleri ve kurslar komitesi 
~•halık t•.>plantısını 20/10/937 
'-rihli perşembe günü yapmış 
;c bu içtimaında 14 imza ile 
~ baylığa verilip yönkurul tara· 
d~da~ kurs!ar k_?mitesine tev-

edılen bır muracaatı tetkik 
:ırı.iştir. Bu istidada imza 
b bıbleri evelki sene açılan 
tlaokulu ütünleme kursların· 
~ çok istifade ettiklerini ve 
it Undan sonra da lise bütün
ınc kurslaranan da açılması 

~~tile laydalandırılmalaranı 
ct etmitlerdir. 

ti l<omite bu dileği çok ye· 
~ilde bulmuş ve bunun tabak· 
l "~u için de yenkurula lazım 
~en müsbet neticeyi bildir· 

1ttir. 

-. Ortamekteb tahsillerini ta· 
ı._ llılamak imkanını bulmadan 
d )ata atılmak mecburiyetin· 
ı_c kalan gençlere bu imkan· 
le~ bahşetmek suretile mem· 
~ir t gençliğine pek büyük 
~i ~·~dımda bulunan Halk· 
"' llıızın bu kıymetli yardı· 
""11lı ı · ti( tıe kurslara açmak sure· 

c devam ettireceğini ve 
tiıf n Yakında faaliyete geçece· l lllenınuniyetlc haber aldık. 
~ - Bugün saat 17 de yön· 
~l toplantm vardır. 

~il - Bugün saat 16 da 
to;ı~ib, edebiyat komitesi 

-.ntaıı vardar. 

M. Litoino/ 
harb mütemadiyen uzamıştır. 

Buna binaen Sovyet komiseri 
ademi müdahale siyasetine 
itiraz ederek Milletler Cemi
yetinin veyahut ispanyanın İs· 
tiklalini temin etmek istiyen 
devletlerin müdahalesini iste· 
miştir. 

işte iki zıt telakki .. 
Sovyet Rusya ltalyaya ver· 

diği şiddetli notalar ile, mü· 
sellah bir müdahale zemini 
hazırlıyabilmek için lta1ya ile 
ihtilaf çıkarmak istedi. Fakat 
bu notalaran neticesi boş çıktı. 

Şurasını ilave edelim ki işbu 
notalar Fransanın muvafakatini 
almaksızın gönderilmiştir. Hal· 
buki Rusya ile Fransa aras ı n· 
da aktedilen ademi tecavüz 
paktı mucibince Fransanın 
f'Velden haberdar edilmesi la· 
zım idi. L'Euröpa Nouvellc 
bu hususta şöyle diyor: Sov· 
yet zimamdarları kendi mak· 
satlarını Fransaya bildirmek-
ten sakınmışlardır. Bu tarzı 
hareket nezaket kaidelerine 
uymaktan çok uzaktır. Fransa 
ile-, Fransız · Sovyet paktınm 
akdinden sonra yapt ığı bütün 
teşebbüslerden • Sovyet diplo· 
masiıini haberdar etmeği hiç 
bir zaman ihmal etmemiştir. 

. So~ye~ notasının diğer fena 
bır cıhctı de Fransayı düşü· 
nülmiyen bir vaziyete sok· 
muştur: Sovyetlerin diğer bir 
teşebbüsü de Valinsiadaki ko
münist lspanyınan Cenevre· 
deki delegesi vasıtasile Millet· 
lcr Cemiyetinin ispanya işle· 
rine müdahalesini iıtemek ol· 
muştur. Fakat bu da redde
dilmiştir. 

Fransa ile lngilterenin İtalya 
ve Almanya ile anlaşarak is
panyaya karşı takib ettikleri 
ademi müdahale siyaseti, Sov· 
yet manevralarına karşı en 
muvafık bir siyasettir. 

Entere•an bir dava 

Beş sene bir 
arada yaşamışlar 

-----
Kız diyor ki: ''Bu adam beni 14 
yaşında kirletti ve iğfal etti .. ,, 

Bir kız, beş sene bir erkek· 
le bir .arada kara koca gibi 
ya$achktan ve bir de çocuk 
doğurduktan sonra erkek aley· 
hine kızlığını kirletme davası 
açabilir mi, açamaz mı ve bu 
dava dinlenebir mi, dinlene
mez mi? 

Adliye, işte böyle bir mü· 
racaat karşısmdadır. 

Halkapanarda Kuruçay ma· 
hallesinde oturan Yusuf kızı 
Fatma adında (19) yaıında bir 
kadın, müddeiumumiliğe bir
davı arzu hah vermiş, beş sene 
evel kendisini alan ve bir ara· 
da yaşayan Yusuf pğlu Ab· 
met aleyhine dava açmıştır. 

Yapılan tahkikat; beş yıl evci 
Fatmanın henüz 14 yaşmda 
bulunduğu sarada anası ve 
babası tarafından para muka· 
bilinde ve mahalle nikahilc 
Abmade verildiğini teabit et· 
miştir. 

Ar•dan iki yıl gemiş, bu 
müddet zarfanda Ahmedle 
F atmanın bir arada yapma· 
lannın mahsulü bir çocuk dot· 
muştur. Çocuk erkektir. Fakat 
iki sene ıonra bir hadiıe ol
muf, bu ailenin hayatına yeni 
bir kadın daha kanşmıştır. 
Bu kadın, Ahmedin yeni ka· 
rısıdır. Fatma, genç ve güzelce 
olduğu için kocasının kendi
sini tercih edeceği hakkındaki 
vaidlerine kanmış ve yeni re· 
len kadmla ortak hayati yap· 

mağa razı olmuştur. Fakat 
(evdeki pazar çarşıyı uymaz) 
darbı meaeline tevfikan bir 
müddet ıonra ortaklar arasan· 
da k11kançhktan mütevellid 
kavgalar ve münakaşalar ahp 
yürümüttür. 

Fatma, tahammül edilmez 
bir şekil alan bu hayattan 
usanmış, ana ve babaaına baş· 
vurarak Ahmedden ayrılmış, 

kendi evine dönmüştür. 
Ahmed diyor ki: 
- iki karılı kocalar çoktur. 

Ben de iki karı kullanabilirim. 
Buna kanun da müsaade et· 
mektedir. 

Fatma ise: 
- Artık Ahmedi istemem. 

Beş sene evel beni aile yu· , 
. vamdan aldı, o vakit 14 ya· 
ımda idim, beni evleneceğin
den bahisle kirletti, davacıyım. 

Kız, bunu söylerken Ah· 
medle aralannda nikah mua· 
melesi yapılmadıj'ını ve bu 
hadisede babuile anasınm 
nzası olmadıtmı da ilave et· 
mektedir. 

Halbuki tahkikat yapılırken 
dinlenen phitler, mahalle ni· 
kabı esnasında şerbet içtiklc· 
rini bile söylemektedirler. 

On dört yaşanda bir kızı 

iğfal ederek kirletme suçun· 
dın açılan dava, şimdi Atar· 
ceza mahkemesindedir. Bakı· 
hm mahkeme bu meseleyi 
na11l bir karara batlayacak? 

~ - -CL/'~] Fransada bir hadise: 

tiMii'11Afio Sanki bugünün 
Başıboş 

Asker diıinde sivilin adı 
"başıbozuk,, tur. Askerin, si· 
vile bu ismi vermesinde yer· 
den göğe kadar hakkı var· 
dır. Çünkü sivil, hayatta hür· 

Arsen Lüpen'i olmuş .. 
iyi bir aileye mensubtur, fakat 
hırsızların en korkuncudur! 

riyetini dilediği şekilde kulla- Şaı·r ı·mı·ş de .. 
nır, canı tarhana istemez de 
sabahleyin sirke içer. Gece Namuslu ve iyi 
odada yatmaz da yorganını, bir ai l ey~ mensub 
şıltes ·ni omuzlayıp tarasada ve bir bahriye za· 

veya bahçede yatar. Mağaza. bitinin uğlu olan 
sını isterse açar, isterse açmaz. Fransis Roş, 1925 
Can onundur, mal onundur, de fen ve Latin i· 
keyif onundur. Günü gününe yat bakalorasını 
uymaz. Halbuki asker, intiza- vermi ş, istikbale 
mın, disiplinin timsalid ir. Kıya· doğru metin ad ım · 
fetinden çalışmasına ve haya· larla ilerle m e ğ e 
tının her safhasına kadar bu başlam ıştı . 
böyledir. Fakat henüz yir-

Fakat askerin .. başıbozuk ,, mi yaşında iken 
dediği sıfat ve ahval, son za- soygunculuğa baş· 
manlarda "başıboş,, namı al- lamış, Pariste bi- Şair, prens ue Arsen Lüpen 
tanda bazı askeri vasıtalara da rinci, yedinci ve sekizinci dai· zuu üzerinde bir ·kıt'a gön· 
sirayet etti: relerde yirmi kadar ev ve otel dermiştirl 

Şu meçhul tahtelbahir, hem soymuştur. Roş, yakası zabı· Bu kıt'ayı, " Mahpusların ve· 
başıbozuktur, hem de başıboş.. tanan eline düştüğü vakit, reme mahkum oldukları,. hak· 
Çünkü nereden girip nereden omuz silkerek: kında bir sone takip etmiştir. 
çıktığı meçhul olduğu gibi, - Bütün bunları ben yap· 1930 Senesinde Roş beş 
hiçbir kimse ona tesahüb et· tım ve ben yeni Arsen Lüpeniml sene hapse ve 6 sene de za· 
miyor. Mülkiyetini münakasaya Demiştir. bıta nezareti altma konmağa 
çıkarsalar; hiçbir devlet, bu Cezasını bitirdikten sonra mahkum edilmiştir. Roş ha· 
marifetler nesnesi tahtelbahir· Roş yeni bir çete kurmuş 1930 pishanede birçok hezliyat yaz· 
le re: senesi Şubatana kadar düzine· mıştır. 

- On paraya benimdir! lerlc hırsızlıklar yapmıştır. Ve Beş sene mahkumiyetini bi· 
Demiyecck .. Bu kafi değil- bu tarihte zabıtanın eline du .. ş· f R 1936 d 

miı gibi, şimdi de başıbozuk ıren oş a gene ya-
b müş, fakat 4 Temmuz günü, kayı ele vermiş, fakat hapis-

ve aşıboı bir kruvazör mey· ı"stintak hakimi tarafından ı· s· h 
dana çıkmış. Akdenizde bir ane otomobilinden firara 
Fransız vapurunu yakalamış, tintak edilirken, hakimin bir an muvaffak olmuştur. Bu defa 
sonra salıvermiş... için bitişik odaya geçmesin- da, prens olduğunu iddia et· 

Dün bu haberi bizim gaze· den istifade etmiş ve kaçmıştır. mif gardiyanlaranı bu suretle 
tedc okurken, diğer sütunlar· Yeni Arsen Lüpcn, bundan aldatabilmiştir. 
dan birinde, başıboş keçilerin yirmi gün sonra soymak üzere Roş, müstear isim kullan-
ctrafa saldırdıkları hakkında olduğu evin kapıcısı tarafın- mak lüzumunu hissetmeden 
bir şikayetname de gördüm.. dan polise tutturulmuştur. birkaç ay serbest yaşamış, 

Gayri ihtiyari güldüm: Bundan birkaç ay sonra, maamafih gene yakalanmıştır. 
~u inatçı, haşar1 ve arıız Eylulde Arsen Lüpcn Anika Bu adamın tehlikeli bir harsız 

keçderle o bqıboş tahtelba· ı Le Mol adlı bir kızla evlen· olduğu anlaıılmış, ikametgi· 
bir ve kruvazörler arasmd• miıtir. hında gayet mahirane yapılmıt 
ne f~rk var.dır sanki? . Arsen Lüpen şairdir. Hez- aletleri elde edilmiştir. 

Bır vakıtler Karantınadı liyat vadisinde manzumeleri Şair, prens ve Arsen Lüpen 
pansiyonerdim. Em duvarları vardır. Hatta mevkuf iken is- olan Roşun bu defa esaslı bir 
alçaktı. Diğer komşu evlerin t" tak h"k" · .. H hk ın a ımme: ırsıza ne ma ümiyete ve belki de nefiy 
kez~... Akıa.mlar~ eve çıktığım bakıyorsun, asıl kan döken cezasına tibi tutulacaAı tah-
vakıt, ev sahıblen; konukomşu: caniler cezasız kahyorl mcv· min edilmektedir. 

- Allahaıkınal. ·derlerdi- --==="========-------
şu keçileri yazınız. Bunları 
başıboş sahveriyorlar. Ne çi· 
çek kalıyor, ne kiremidi. 

Tevkif edilen 
Lehli Kontes Filhakika o tarihlerde Ka· 

rantinanın muayyen bir kısım 

yeri, adeta başılioş keçilerin B l J b l • ·ı , J istilası altında yaka silken bir er inae a ta i e iaam edilen 
yer olmuştu.. Çocuklar, ihti· 
yarlar, genç kızlar, keçi taş· 
layıb kovalamakla iştigal eder· 
lerdi.. Şimdi, bizim meşhur 
Akdeniz de başıbozuk veya 
başıboş gemilerin saldırmaları 
ile dalgalanıyor •. 

Burada keçilerin yerini tu
tan, serseri tahtelbahirler, mm· 
takadan mıntakaya geçerek, 
bugün şu vapuru, ertesi gün 
filin gemiyi yakalayab, batırıb 
dolaşıyorlar. Nyon konferansı 
ne karar vermiş olursa olsun, 
bu çelikten keçiler gene ayni 
denizin içinde, ayni suların 
altmdadarlar. Onlardan birini 
göz röre göre yakalayabilecek 
olana; bütün insanhk: 

- Atkolıun Mehmcd atal 
Diyecek. Fakat bu cümle, 

takdir makammda mı, yoksa 
"a~dallıj'ma doyma,. şeklinde 
mi kullanılacak; orası meçhul!. 

Çimdik 

K111layın eli, ağlıyanan göz 
yaşını siler. 

Her Türk, dert ortağı K1Z11· 
ayın üyesidir. 

Yıkılan yurda Kızılay koşar. 

iki kadının suç ortağı mı? 
Bir müddet evci, en güzel 

ve büyük ailelerinden birisine 
mensub olan Kontes Vilopols· 
kanın casus olduğu iddiasilc 
Berlinde tevkif edildiğini ve 
bu hadisenin Lehistanda bü· 
yük bir h.eyecan' uyandardığını 
haber vermiştik. 

Dün gelen Fransızca ' ·Paris· 
Sair,, gazetesi, büyük bir ali· 
ka uyandıran bu hadise hak· 
kında aşajıdaki malumatı ver· 
mektedir. 

0 Yirmi altı yaşlarında genç 
ve güzel bir kadın olan Kon· 
tes Vilopolska, Paris sergisini 
ziyaret etmek üzere Varşova· 
dan hareket etmiş ve Berline 
geldiği sırada, Alman siyasi 
polisi tarafandan tevkif edil
miştir. Alman resmi makam· 
ları Kontesin üzerinde şüpheli 
evrak bulduklarını ileri süre· 
rek onu caıuılukla itham et· 
mişlerdir. 

Seriinin resmi mebafilinde 
söylendiğine göre. Kontes 
Vilopolskanın, 1935 te Bcr· 
linde balta ile idam edilen 
iki kadan caıusun ıuç ortatı 

olması ihtimali mevcuddur. 
Berlin siyasi polisi mevzuu 
bahs iki kadan casusun ida· 
mandan cvel bunların ortak· 
larını ararken, işin içinde bir 
de asil Lehli kadanın bulun· 
duğunu öğrenmiş, fakat kim 
oluğunu meydana çıkarıma· 
mışh. 

Leh resmi makamları Alman 
sefareti vasıtasile bu hadise 

hakkında malumat istemişler 
ve kontesin üzerinde gayet 

mühim bazı evrak bulunduğu 
için tevkif edilditini, ve tab· 

kikatın ilerlediği cevabım al· 
mışlardar. · 

Bu hadisenin çok büyük 
akisler uyandıracağına ve bel· 
ki de Lehistanlı Almanya ara· 
sanda siyasi bir rerginlik do· 

ğuracağına muhakkak nazarilc 
bakılmaktadır. 

Ali Mahir Pı. 
Saray Nazırı oldu 

Kahire, 21 (Radyo)-Sabık 
Başvekil Ali Mahir Paşa, Saray 
Nazırhjına tayin ediluıiıtir. 
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için şartlar koşuyor .. 
Japon taarruzunu takb 

şdiyorlar 

Doğan kendi kendine: Bu kadar. güzel bir ~i~-
1 

metçi kızı evde bulundurmak, evın hanımı ıçın 
her zaman büyük bir tehlikedir, di_;e söylendi . .J -----

Doğan ayağa kalktı. Vücu· 
dünü oğuşturdu. Yorgunluğu· 
do, uykusuzluğu da gitmişti .. 
Knoı tıkırdadı. Başını çevirdi. 
O .izmetçi kızdı. Güldü: 

- Gel bakalım güzel ·kızl 
Hizmetçi kız, bir reverans 

yaptı. Bu iltifat, onu heyecana 
düşürmüştü. Birkaç adım yak· 
laştı. Ellerini, önlüğünün ke· 
narlarına götürdü. Bu kenar· 
larla oynamıya başladı. Du

dakları, kıpkızıldı kızın .. Göz· 
lerini halıya dikmiş, gülüyor 
ve bu esnada pembe yanak· 
}arının üstünde iki çukur be· 
liriyordu. Uzun, sık ve simsi
yah kirpikleri, iri gözlerinin 
altına koyu gölgeler serpı· 

yordu .. 
Doğan kendi kendine: 
- Hay şeytan hay! 
Diye mırıldandı. Sonra sordu: 
_ Beni sen mi örttiinl. 

Hizmetçi kızın sesi de o 
kadar tatlı, o kadar yumuşak 
ve güzeldi ki ... 

_ Ben örttüm asilzadem. 

Üşürsünüz diye korktum da .. 
- Teşekkür ederim. 
- Bana yemek, şarap ha· 

zırla .. 
_ Hemen şimdi... Fakat 

biraz gecikirsem kusuruma 
bakmayın, çünkü diğer iki 
arkadaşım bugün izinli çıktılar. 
Doğan güldü: 
_ Nişanlıları var galiba .. 

- Evet asilzadem .. 

Doğan kıza yaklaştı. Çene· 
sinden tutub başını kaldırdı 
ve gözlerinin içine baktı: 

Hizmetçi kız şaşırdı: 
- Evet, çünkü prel'ISesin ge· 

leceğini hiç zannetmiyorum. 
Doğan, kızın yanağına bir 

fiske vurdu: 
- Prensesten bahsetmiyorum. 

Sen, bizzat sen, benimle bir 
kadeh içmek istemez misin? 

Genç kız tatlı bir saadetle 
pembeleşti, gözleri dumanlanır .. 
gibi oldu. 

- Oh -diye kekeledi· iste· 
rim ... Fakat. ... Şey .. 

- Fakat ne demek?. 
- Beni _af buyurun asilza· 

dem .. Prensesime sadıkım, ona 
hürmetim, ona sevgim vardır .. 

- Sen, iyi bir kızsın da ... 
Fakat bununla prensese ihanet 
etmiş olmıyacaksın ki ... 

Doğan farkına vardı: 
Genç kız heyecanlarla sar· 

sılıyordu .. 

- Haydi, ben öyle istiyo
rum; bir kadeh daha getir .. 
Genç kız tereddüd içinde, bir 
nevi sersemlik içinde, ağır ağır 
odadan çıktı. Doğan arkasın· 
dan ona bakıyordu. Uzun bir 
boyu, geniş omuzları vardı. 
Yürürken muntazam, yuvarlak 
kalçaları, latif in binalarını ta· 
mamile gösteriyordu. Kalça
dan aşağısı uzun ve gayet 
düzgündü .. 

Genç kız, ikinci tepsiyi de 

getirnıişti, fakat gene kadf'lı 
_yoktu ... 

- Şu halde ikimiz bir ka-
dehten içeriz ... 

Genç kız yalvarır gibi oldu: 
- Beni affedin.. Affedin .. 
Doğan onu lıirdenbire kol· 

!arından yakaladı: 
- Niçin ... Söyle bakayım, 

niçin istemiyorsun .. 
- Bilmem.. Bilmem.. Kol· 

larımı bırakınız, ateş gi~i ya· 
kıyorsunuz insanı .. 

- içeceksin .. 
- Hayır!.. Yapmayın .. 
Doğan, genç kızın kollarını 

bıraktı. fakat zavallı, manya· 
tize edilmiş gibi, oracaktan 
ayrılamıyor, bir adım bile 
atamıyordu. Doğan kadehini 
doldurdu. 

Yarısını içti ve kıza uzattı: 

- lç!.. 
Genç kız, sanki demin yal· 

varan, itiraz eden insan de
ğilmiş gibi, kadehi aldı ve 
dudaklarına götürdü. Gözle
rini kapayarak, ağır ağır, yu· 
dum yudum hepsini içti .. 
-Şimdi de otur bakalım!.. 
Genç kız, uykudan uyanmış 

gibi etrafına baktı ve oturdu. 
Gözlerini Doğana dikmişti. 

~aşka içmez misin? 
Siz bilirsiniz .. 
Şu halde içi. 

- SONU VAR -

Yugoslavya parlamen
tosu dün açıldı 

B. Tchiritch bundan sonra 
meclisin mesaisine iştirak et

- Başı 1 inci sahifede -
G<'neral Millerin hadisede 

suçlu görülen karısı da tevkif 
edilmişti. Diğer taraftan ka· 
dının avukatları 2'eneralin, 
evelce general Ktn,1 r;:pofun 
kaçırıldığı gibi, Rusla; tara· 
fından kaçırıldığını ileri sür· 
müşlcr ve bu arada Pariste 
Sovvetler Birliği elçiliği tnra· 
fından kiralanmış bulunan bir 
evde araştırmalar yapılmasını 
istemişlerdir. Bu ev, general 
Millerin gizli olarak çağırıldığı 
yerin yakinindedir. 

Fransız adliyesi, bu binanın 
Sovyet elçiliğinin sıyaneti al· 
tında olup almadığını ve içerde 
bir araştırma yapmanın kabil 
olup olmıyacağını Hariciye 
Nezaretinden so·rmuştur. 

General Millerin karısı, son 
günlerde Fransız cumhurreisine 
yazdığı bir mektupta, bu bi
nanın araştırılması için henüz 
karar verilmediğini, halbuki 
bu hususta acele edilmesi la
zımgeldiğini ileri sürmektedir. 
Kadına göre, bu evde, koca
sını kaçıran Rusları meydana 
çıkaraC;ak vesikalar vardır. 

Generalin karısı, cumhur 
reisinden, istediği tahkikatın 
yapılma tavassutunu rica et· 
mektedir. 

Berlinde yangın 
Berlin, 20 (A.A.) - Bir 

kimyevi depo bu gece şiddet· 
li bir yangın neticesinde ta· 
mamen mahvolmuştur. Kur· 
tarma esnasında itfaiye efra· 
dından bir çoğu yaralanmıştır. 

londra-Avustralya 
Rekorunu kırmaya çalışan 

kadın taggareci 
Londra, 21 (Radyo} -

Londra - Avustralya rekorunu 
kırmağa çalışan kadın tayya· 
reci Bn. Civan Yanen, bugün 
Karaşe vasıl olmuştur. Yarın 
seyahatine devam edecektir. Ne güzel, ne derin bakışlı 

gözleri vardı bu kızın? .. 

Belgrad 21, (Radyo) -
Meclisi Mebusanın yeni içtima 
devresi bugün, Meclis reisi 
B. Stef an Çir iç tarafından 
açılmıştır. 

miş olan ve fakat millet tara· 
fından meclise gönderilmiş = 
bulunan mebuslara hitab et· ~ 

-

Tokycı, 20 (A.A.) - Sıyasi 

mehafil ile gazeteler, Japon· 

yanın Briiksel konferansına iş· 
tirak etmesi için şart olarak 

devletlerin bugünkü anlaşmaz· 
lığın Çindeki Japon aleyhtarı 

vaziyetten ve Çin<leki komü
nist tehlikesinden doğmuş ol· 

duğuııu tanımalarını ileri sür· 
mektedir. Fakat eğer, bu kon

feransta japonyaya karşı A
merika Birleşik devletleri reisi 

B. Ruzveltin nutkunda ve 
Milletler Cemiyetinde söylenen 

sözlerde olduğu gibi hareket 
edilecek olursa ve Çinin tek
lifi mucibince bu konferasta 
Mançurya meselesi mevzuuba· 
his olursa Japonyanın bu kon· 
fernnsa • iştirak edeceği mu· 
ha kaktır. 

Bu keyfiyet ayrıca Japon
yanın Dokuz devlet muahe· 
desine bağlı kalıp kalmıyacağı 

meselesini de ortaya koyabile· 
cektir. 

B. Ruzveltin sırrı 
Nevyork, 20 (A.A.) - Re· 

isicumhur ~uıveltin beyanatını 
mevzuu bahseden Nevyork 
Tim es~ gazetesi şunları yazıyor: 

"Reisicumhurun beynelmilel 

kanunsuzluğu cezalandırmak 
için elinde askeri mahiyette 
olmıyan bazı icraat vasıtaları 
bulunduğu ve memleketi bir 

Lo ıdra, 21 (A.A.) - Li 
ral partisi konseyinin icra 
mitesi ittifakla bir karar 
reti kabul etmiştir. Bu ka 
suretinde Japonyanın taarr 
takbih edilmekte ve lngilt 
hükumetinden Brüksel kon 
ransında Japonyaya karşı m 

. bet bir hareket icrasına ma 
bir teklifi ileri sürmesi teb 
olunmaktadır. 

Tırpanlı haç 
Mensupları mahkOm 

oldular .. 
Budapeşte, 21 (A.A.)

panlı haç teşkilatına mens 

29 Nazinin muhakemele 

rüyet etmekte olan mahke 

Boeszoermeniyi 20 ay a 
hidemata, diğerlerini de 

ila bir ay hapis cezasına m 
kum etmiştir. 

Hepsi de karan istinaf 
mişlerdir. 

Sırbistanda 
Altan istihsalatl .. 

Belgrad, 21 (Radyo) -
goslavyada busene zarfı 

57 4 kilogram altın istih 
olunmuştur. 

harbe sürüklemiyeceği his 
de bulunduğu hiç kimse 
gözünden kaçmamaktadır. 
kat B. Ruzveltin bu sırrı 
muhafaza edilmektedir. 

Eşref paşa 
bibliğinden: 

hastanesi başt 

Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan 3715 liralık 53 
lem al at ve edevatı tıbbiye 14-10·937 gün lem ecinden itiba 
on beş gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
siltmeye çıkarılan alat ve edevatı tıbbiyenin sartnamesini g 
mek üzere her gün Hastane baştababetine müracaatları 

siltmeye iştirak edenlerin ihale gününden bir gün evel ~o 
nisbetindeki 287 lira 63 kuruş pey akçesini Hususi hesa 
direktörlüğüne yatırmaları veyahut bir banka mektubu ile ih 
günü olan 1-11-937 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye ka 
Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 14-19-23-27 36 

- Senin de nişanlın vardır 
tabii.. Ve nişanlın, senin 
gibi güzel bir kıza malikiye· 
tinden kimbilir ne kadar 
mesud, ne kadar mağrurdur?. 

Kız titriyordu. Gözlerini ka· 
pıya doğru çevirdi ve kurtuldu. 

- Hayır, benim nişanlım 
yok •.. 

içtimada Başvekil B. Sto
yadinoviç, saltanat niyabeti 
iradesini okumuştur. 

Belgrad, 21 (A.A.) - Ayan 
ve Mebusan Meclisleri dün 
riyaset divanlarını tecdide te· 
vessül etmişlerdir. Mebusan 
Meclisinin geçen devredeki 
reisi Tchiritch muhaliflerin 
namzedi olan B. Lazarevitchin 
almış olduğu 115 reye karşı 
181 rey ile yeniden riyasete 

miştir. -
Hatib halihazırda mecliste = 

bulunmakta olan mebusların 5 -Yugoslav müntehiplerinin iki § 
sülüsünü temsil etmekte bu· _ 

lunduğunu. beyan ettikten son· = 
ra sözlerine. şu kelimelerle hi· :S 

E N GÜZEL 
Ve koşarak çıktı, gitti .. Do· 

ğan kendi kendine göldü ve 

basını salladı: 
- Olur şey değili.. Evli 

bir kadının evinde, böyle bir 
kız muhakkak ki, ev sahibesi 
aleyhine tehlikeli olabilir. Ne· 
redeyse, Mehlikaya da, irini} e 
de hıyanet edecektim. Bu kı
zın yanında insan, kızgın ate
şin üstüne oturtulmuş kazan 
gibi ısınıyor ve kaynamağa 

başlıyor. 
Doğan, böylece mırıldana· 

rak yanıbaşındaki bir odanın 
kapısını açtı. 

Burası, irininin, Doğan için 
hazırladığı bir tuvalet odası 
idi. Güzelce yıkandı. Dalgalı, 
yumuşak, uzun saçlarını taradı. 
Tam hatlar şeklini yenı almış 
bıyıklarını düzeltti. irininin 
kullandığı hususi esanslardan 
biraz aldı. Tam bu sırada 
.. nç kız, gümüş bir tepsi 
içinde, yemekleri, meyveleri, 
sövüşleri, kızartmaları ve şa· 
rapları taşımağa başlamıştı ... 
Doğan masaya baktı: 
......... Oh oh ohl.. Bir aç için 

mükemmel bir sofra. .. Ne o, 
~arap kadehi bir tane mi ge· 
tirdin?. 

intihab edilmiştir. 

Ayan Meclisinde geçen dev· 
rede reis B. Magcoyranitch 
muhaliflerin namzeöi B. Co· 
matchitche verilmiş olan 30 
reye karşı 54 rey alarak ye
niden intihab edilmiştir. 

İntihabatın Stoyadinoviç hü
kumetinin bu iki Mecliste sağ· 
lam ekseriyetlere malik oldu
ğunu göstermekte bulunduğu 

beyan edilmektedir. 
Belgrad, 21 (A.A.) - Avala 

Ajansından: 

Dün mebusan meclisinin 
yeni içtima devresinin ilk cel· 
sesinde reis T chiritch gayet 
mühim bir nutuk irad ederek 
ezcümle şöyle demiştir: 

- Bu içtima devresirıde 
çetin bir mesele karşısında 
bulunacaksınız. Yeni bir kanunu 
esasi vücude getirmek zaruri 
midir değil midir? Bu meclisin 
hertürlü gayri kanunt tema· 
yüllere karşı mücadele ede· 
ceğine ve daima kanuniyetin 
mahfuz kalacağına eminim. 

tam vermiştir: ---- Allah bize kralın ve ha· = 
nedanin hayırı için çalışabil· 
memiz için zaruri olan manevi 

----= kuvveti ihsan buyursun. _ 

Reisin bu sözleri şidddetli ES 
alkışlarla ve yaşasın kral ikin- _ 
ci Piyer nidalarile karşılan· ~ 
mıştır. 

Sancak heyeti 
Halepten Antakyaya 

hareket etti 

---= --
Peyrut, 21 (Radyo) - San- _ 

cak intihabatını kontrol ede· E§ 

cek olan Uluslar Sosyetesi ~ 
heyeti, bugün Halebe vasıl _ 
olmuştur. 

Heyet, istasyond~ Fransız = 
mümessili tarafından karşılan· -
mış ve biraz sonra, Antakyaya = 
müteveccihen hareket etmiştir. -
----Bir tamim = 
Gümrük ve inhisarlar Vekale- = 
tinden Gümrük Başm"'Üdürlü- = 

C :c ğüne gelen bir tamimde, izre 
gümrük müdürlüğüne bağlı: 

Çal gümrüğünün adının Çu- -
kurca, Van müdürlüğüne mül·~ = 
hak Der gümrüğü adının da 
Başkaleye tahvıl edildiği bil· :::.: 
dirilmiştir. ~ 
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DOB~A 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
531 inhisar idn. 13 75 15 50 
228 Alyoti birn. 18 19 
139 J. Tara. Ma. 12 50 15 50 
118 S. Eıkin 14 25 17 
126 Beşikçi o. 13 25 16 
76 Vitel 14 15 75 
50 K. Taner 14 50 15 25 
15 Esnnf Ban. 16 16 
9 J. Kohen 17 50 17 50 
9 H. Besim 19 19 
8 K. Akyi2"it 13 15 50 
1309 

113610 
114919 

incir satı~ları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

598 A. H. Nazlı 4 12 
113 Ş. Rıza H. 7 14 
93 C. Roditi 7 75 9 
82 Albayrak 5 50 5 50 
72 M. j. Taran. 5 12 
14 O. Eğli 8 50 8 50 
12 B. Alazraki 7 7 
11 Ş. Remzi 12 50 13 
995 

95847 
96842 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

3109 Buğday 5 50 6 75 
200 Arpa 3 75 4 
250 Bakla 4 

51 Burçak 4 
17 Susam 15 75 
23 M. D. 4 75 

422 K. D. 5 25 8 
3905 Kilo diş badem 36 

369 B. Pamuk 34 50 40 
Piyasa fiatleri 

No. 7 13 75 14 25 
" 8 14 50 14 75 
il 9 15 00 15 25 
,, 1 o 16 7 5 17 25 
" 11 18 25 19 25 
il 12 20 50 21 50 

Okullarda mUsamereler 
verilecek 

Cumhuriyet bayramında lz
rnirdeki muhtelif okullarda 
müsamereler verilmesi karar
laştırılmıştır. Okullarda tal~be 
arasından ayrılan müsamere 
grupları, şimdiden faaliyete 
geçmişlerdir. 

Göz Hekimi ·ı 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saati ... i· Öğleden evel 
saat 10-12 u&ıeden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Devrim 
Kitabevi 

Sahibi: MiT AT 
Bütün mektep kitaplarım 

en müsait şartlarla satışa çı· 
kardığını sayın öğretmenlerle 
llıüşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler soka· 

-nda 58 rwmara. 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 
İkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 • 
kitabları 

Yavuz Kitabevi 
•hibi Fahri Kitabçı getirttiği' 
Bütün mekteb ki
tablarını en müsaid 
llrtlarla satışa çıkardığını 
•ayın öğretmenlerle müşte· 
rılerine arzeder. 

lzmir tapu sicil muhafız· 
lığından: 3735 

Burnavanın Doğanlar kö· 
yünde şeytan deresi mcvkiin· 
de gündoğusu yol gün bntısı 
Rıza kuzeyi Mustafa güneyi 
Jbrahim ve Osman ile çevrili 
tahminen metre murab
baı tarla ve içinde zeytin 
ağaçlan ile ayni mevkide 
gün doğusu dere, gün bn· 
tısı kardeşi lbrahim kuzeyi 
yol güneyi Makbule ile çev
rili tahminen 1838 metre mu· 
rabbaı on dokuz ağacı havi 
zeytinliğin kırlı Süleyman oğ
lu Hüseyinin iken yirmi sekiz 
yıl önçe ölümile karısı Emine 
Feri de ve oğulları İbrahim, 
Süleyman Cemal, Nuriye kal
dığı ve murisin vefatından 
iki üç yıl sonra bütün muris 
malları aralarında taksim ede· 
rek diğer mallar ile birlikte 
bu iki parça mal Emine, Fe
ride, lbrahim, Nuriye bırakıl· 
dığı sonra 927-928 yılında 
bunlar da bütün malları ara
larında tekrar taksim ederek 
bu işi parçası müstakilen ,iJu· 
riye kaldığı ve o vakittcnberi 
senetsiz tasarruf edildiği bil
dirilerek icranın cebri talebi 
ile yeniden tesçili istenil

miştir. 

Tapuca kayıtları bulunama· 
dağından 2-11-937 salı günü 
mahallinde tahkikat yapılacak· 
tır. Bu malların mülkiyetlerin
de, sınırlarında, herhangi bir 
ayni haklarında ilgisi olduğu
nu iddia eden varsa o gün 
mahallinde tahkikat memuruna 
yahud o güne kadar lzmir 
dördüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığına belgelerile bir· 
likte müracaatları ilan olunur. 

FotoOr 
i N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 

1 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz. cabuk , 

ucuz yapılır 

Torbalı tapu memurluğun· 

dan: 
Karakuyu köyünün bozuk· 

bağlar mevkiinde doğusu ko-

ca külah lbrahim batısı dere 
kuzeyi Osman oğlu Halil Gü· 

neyi Mehmed oğlu Ahmed 
tarlalarile mahdud tahminen 

2757 metre murabbaında tar
la karakuyudan Tombak İbra· 
him kızı Ayşenın bila senet 
tasarrufunda olduğundan na· 

mına yeniden tescilini ihtiyar 
heyeti ilmühaberile istemekte· 

dir. Bu yerin tapuda kaydı 
yoktur. Tahkikat için 29-10-

937 gününde mahalline gidi-
lecektir. Bu yerde alakası ve-

ya herhangi bir suretle hak 
iddia eden varsa 1 O gün için-

de belgesile birlikte tapu da· 
ıresıne müracaat eylemeleri. -Zayi 

Karadeniz Ereğlisi Kandilli 
ilkmektebinden almış olduğum 

tasdikname ile nüfus tezkeremi 
ve sıhhat raporumu kaybettim. 

Aşağıdaki adresime bulup ge· 
tiren memnun edilecektir. Aksi 
takdirde yenileri çıkarılacağın· 
dan eskilerin hükmü yoktur. 

Adres: Kemerahında Hilal 
eczanesi karşısında Singer 

dikiş makineleri satış 
şubeıi 

ANADOLU 

lzmir Levazım amirliği ilanları 
izmir Levazım amirliği Sa. Al. Ko. Rs.den: 

1 - İzmir Mst. Mv. kamutanlığınca gösterilecek yerde 
(16511) lira 84 kuıuş bedeli keşifli on iki bin ikiyüz 
otuzbır metre uzunluğunda telefon hattı inşası kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 1/2 Teş./937 Pazartesi günü saat 16,S da iz
mirde kışl~da lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı ınuvakkate akçası (1238) lirıı 39 kuruştur. 
4 Şartname ve keşifnameleri her gün 10 dan l 1 ye 

kn<lar ve 15 den 18 e kadar kışlada inşaat komisyo· 
nun<la görülebilir. 

5 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ye-

sikalarile teminat ve teklif mektuplarmı ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-
caklardır. 12 17 22 27 3602 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 fzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (216000) kilo un ih· 

tiyacı kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 26/1.Teş./937 Salı günü saat 16,5 de lzmirde 

kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 27000 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 2025 liradır. 
S - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

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

9 13 17 22 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hay· 

vanlarının senelik ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve· 
yahut yulaf kaµalı zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasaya konmuş ise de ihale günü olan 24 Eylül 
937 cuma günü arpaya talip çıkmadığı ve yulafa tek
lif edilen fiat ta pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kurut muka-
bilinde Manisada Tümen satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

3 - Münakasaları 312.teşrin/937 çarşamba günü saat 17 
de Manisaaa Tümen satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. Tümence arpa ve yulafa teklif edilecek fiat· 
lar üzerinden tetkikat yapılarak birisinin ihalesi, ya
pılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri, arpanın kilosu beş kuruş elli 
santim ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları, 
arpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. 

5 istekliler Ticaret Odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
münakasanın yapılacağı belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 12 17 22 27 3606 

İzmir Lv. amirli sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının 77400 kilo ayaktan sığır 

eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur, 
2 - ihalesi 25 -1. Teş· 937 pazartesi günü saat 16,5 ta 

lzmirde kışleda lzmir Levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 19350 liradır. Muvakkat 
teminatı 1451 lira 25 kuruştur. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair 

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yatılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermış bulunacak· 
lardır. 8 13 17 22 

fzmir Lv. amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisada Tümen kıtaatmın ihtiyacı olan 14 ton sade· 

yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamsi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın 

alma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 Münakasası 2 /2. Teş/ 937 salı günü saat 17 de Ma-

nisada Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Kilosunun muhammen bedeli l 00 kuruş ve muvak· 

kkat teminatı 1050 liradır. 
5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir
likte teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli 
saatten en az bir saat evvel komisyona vermiş 
olacaklardır. 12 17 22 27 3609 

lzmir Lv. amirliği sat. al. rs. den: 
1 - Selimiye kışlasının çatısının tamiri ihalesi kapalı zarfla 

8 /2. Teş/ 937 pazartesi günü saat 16 da yapıla· 
caktır. Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. Şart
namesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 1884 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarile beraber ihale saatinden en aı 
bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. 22 27 31 4 3738 

22 httqrln 93T 

lzmir Lv. amirliği sat. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının açık eksiltme suretile mü· 

nakasada bulunan 30000 kilo bulgur ihtiyacına talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 25 /1. Teş/ 937 pazartesi günü saat 15,5 de 
kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 3450 liradır. 
4 - Teminatı ınuvakk te akçası 258 lira 75 kuruştur. 
5 Şartnamesi her giırı komisyonda görülebilır. 
6 lsteklıler Ticarrt odasında kayıtlı olduklarıııa dair 

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

3 üncü mıı.ddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 3737 

lzmir Levazım amirJiği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - İzmir Tayyare alayının göstereceği yerde 3962 lira 

25 kuruş bedeli keşifli beton karrut ratuvar ve su 
künkleri tefrişah açık eksiltme usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 8/2.teş/937 pazartesi günü saat 16 da lzmir· 
de Kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 297. lira 17 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifname her gün komisyonda go

rülebilir. 
5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı oldu'klarına dair 

vesikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair lzmir 
Nafıa fen heyetinden ihaleden laakal bir hafta evvel 
alacakları vesikalarını komisyona göstermek mecburi· 
yetindedirler. 22 26 31 6 3739 

lzmir Levazım Amirliği sa. alma ko. reisliğinden: 
1 - İzmir Müstahkem Mevki kıtaatı hayvanatının 153900 

kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 ihalesi 3/2.teş/937 Çarşamba günü saat 16 da izmlr 
kışlada Levazım amirliği satm alma lromisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6156 lira lır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 461 lira yetmiş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticareı odasında kayıtlı olduklarınıt dair 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 16 22 24 28 3665 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden_:_ 
1 Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hay· 

vanlarınm senelik ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve
yahut yulaf kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 

münakasaya konulmuş ise de ihale günü olan 24 Eyi. 
937 cuma günii arpaya talip çıkmadığı ve yulafa tek· 
lif edilen fiat da pahalı gorüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 Şartnameleri arpanın 149 ve Yulafın 163 kuruş mu
kabilinde Manisada Tümen satın alma komisyonun
dan alınabilir. 

3 Münakasaları 4/2.teş/937 çarşamba günü saat 17 de 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tümence arpa veyahud yulafa teklif edilecek 
fiatlar üzerinden tetkikat yapılarak birisinin ihalesi 
yapılacaktır. 

4 Muhammen bedelleri arpanın kilosu beş kuruş elli 
santim ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları 
arpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. 

5 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· 
likte münakasanın yapılacağı belli gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. 

22 24 27 30 3740 

Milli emlak müdürlüğünden: 
S. No. Lira K. 

990 Tepecik Arslanlar S. 31/ 1 ve 31/ 2 ve dar s. 11 
taj No. alan 170,25 metre M. arsa. 170 25 

993 Kahrarr.anlar Selanik S. 14 ve Bahçevan s. 17 
taj No. alan dükkan. · l 80 00 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layikile talip 
çıkmadığından on gün müdddetle temdide bırakılmış ise de 
Cumhuriyet bayramına tesadüf ettiğinden dolayı ih~lesi .~-~.1-
937 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Mudur-
lüA"üne müracaatları. 3728 

ilan 
Kemalpaşa belediyesinden: 
Kemalpaşada yapılacak 200 metre uzunlu~ 5~ ~antim en 

ve 2 metre boyda 1672 lira 50 kuruş bedelı ~eşıflı mezarlık 
duvarı 11-10-937 tarihinden itibaren açık eksıltmeye çıkarıl
mıştır. ihale 1-11-937 tarihine tesadüf eden Pazartesi gunu 
saat 15 te belediyede encümen huzurunda yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat miktarı 125 lira 44 kuruştur. 

Talipler bedelsiz olarak keşifname ve şartnameyi Kemalpaşa 
belediyeıinden iıteycbilirler. 13 16 19 22 3612 
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Sayfa 8 ANAUOLU 22 llkteırin 937 

Fratelli Sperco'Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
relıleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiyP ederler. 

Vapur Acentası------------------~---------·:-------------------------------------------
ROY AL NEERLANDAlS IB 

KUMPANYASI 
"DEUCALION" vapuru 26 

l 0/937 de ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanla rınn yü 1< 
alarak hareket edecektir. 

"HERMESn Vdpuru 27110 
937 de beklt'niyor. BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li· 
ına n larına yü:.: alarak ha rek · t 
edt'ccktir. 

"SATURNUS,, vapurıı ı 3-
11/937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanlarına yük alarak hare· 
kel edecektir. 

"TRiTON,, vapuru 13/11 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li· 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKfNGLAND,, motörü 
l-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANMARKA, lSVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına ha
reket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11/937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANMARKA, fSVEÇ, 
ve BAL TIK limanlarına hare
ket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARKA, ISVEÇ, NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
lcet edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 4/11-
937 de MALTA ve MARSIL· 
YA limanlarına hareket ede
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEWANT., motörü 6-11 

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

l lin )ardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için lkin· 

ei kordonda FRA TELLİ SPER 
CO vapur acentalığma mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

....................... 
Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de
nize naztr ev satılıktır. Ta· d 
liplerin mezkur eve müra-

1 caatları ilan olunur. IB'll_.._ ... -.as ....... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN u. 

NES LTD. 
"ALGERIAN., vapuru 20 

Birinciteşrinde gelip yük çı
karak ayni zamanda LON· 
DRA ve HULL için yük ala· 
•ktır. 

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

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 
"AD JUT ANT,, vapuru 5 

İkinciteşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

"İTHAKA,, vapuru İkinci
te~rin ibtidasında HAMBURG 
BREMEN ve ANVERSten 
ı•lip yük çıkaracaktır. 

LLU 

Siz de 

M ETALLU M 
"D laıııbalarını 

'' alırsa ııız: 
.. 

Ht· ın bol ı~ ı k almış 

olur, hem iktısat et· 
miş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu
lur, hem de sarfiya
tınızın eksildiğini ilk 
faturada görürsünüz 

,,,.evfı· k Baı•kent Elektri~ - telefon ve 
"-" ~ malzeme'iı deposu. 
· Siemens fabrikaları mümessilii 

............ !la ....... 1m ..... 1111111 ..................................... . 

1 lan 
Manisa Vakıflar Müdürlüğünden; 

Bedeli 
muhammeni Ağaç 

Lira K. Cinsi miktarı Kıt'ası Mevkii Vakfı 
600 00 Zeytin mahsulü 1500 1 Emlak dere köyünde Hacı Hüseyin vakfından 
400 00 11 .. 850 1 Ali beyli köyünde ,. ., 

11 

520 00 ,, ,, 950 3 Gökçe köyü civarında Kara Osman vakfından 
3 20 ., ,, 40 2 Manisada yassı kayada Saraç Ali baba vakfından 

200 00 ,, ,, 400 l ., llıcak altında Bozkırlı vakfından 
Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri ve ağaç miktarları yazılı zeytinliklerdeki 937 

yılı zeytin mahsullerı 15/10/ 937 tarihınden itibaren (12) gün müddetle ~çık artırma suretile 
satılığa çıkarılmıştır. 27110/937 tarihine müsadif çarşamba günü saat (3) de Manisa Vakıflar 
müdüriyetinde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. Bedellerinin rub'u pı>şin ve mütebakisi tarihi 
ihaleden bilitibar üç ayda üç müsavi taksitle tediye edilecektir. Taliplerin ve fazla ma!Umat 
almak istiyenlerin her gün Vakıflar müdüriyetine müracaatları ve ihale günü teminal akçelerile 
birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. 19 21 22 3694 

Nazilli Belediyesinden; 
Belediyemizde 98 lira maaşlı bir muhasebecilik münhaldir. 

Beş seneye yakın belediye vesair yerlerde muhasebecilik ya
panların belediyemize müracaatları. Bu evsafı haiz muhasebe 
cilerin içinde liıe mezunları tercih edilecektir. 21 22 3711 

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat· 

ba11ına müra.aat edilmHi. 

lf Cll 
.. -=--

Sıhhat ahkya "ı 
Norveçyanın halis Morina 

balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 
amdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
l.__B.üyr.u.· k••Sa•lllie pliçiııli oliğlllu-h•an•ı•k•allıirşİllıs•ın•d•a~Baş~•ra•k--lz•m•ir•I 

ı '- m11111111111111111111ıın11.. Doktor J,ııııııııııııııııııuııııııııı~ 

§ A. Kemal ·Tonay ~ 
Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları :=; 

Birinci Sınıf Mutahassısı --;; ( Verem ve saire) = 
:: Baemahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı = 

ev ve muayenehanesinde sabah saal 8 den akeam ~aat 6 ya ;;;;; 
:= kadar hastalannı kabul eder := 
•llllllllllllJllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllfl Telefon: 4115 lllllllliİ 

DEUTSCHE LEVANTE SERViCE MARITIME 
LINlE ROUMAIN 

G. M. B. H. B U C A R E S T 
"SPARTA,, vapuru 31 Bi- "DUROSTOR,, vapuru 26 

rinciteşrinde bekleniyor. ROT- Birinciteşrinde bekleniyor. 
TERDAM, • HAMBURG ve KOSTENGE, SULINA GA· 
BREMEN için yük alacaktır. LATZ ve GALATZ aktar-

.. ANKARA,, vapuru 5 İkin- ması TUNA limanları için 
citeşrinde bekleniyor. ROT· yük alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve STE ROY ALE HONGRO-
BREMEN için yük alacaktır. iSE DANUBE MARITlME 

AMERlCAN EXPORT LJ. "DUNA,, motörü 23 Bi-
NES rinciteşrinde bekleniyor. BEL· 

The EXPORT STEAMSHIP GRADE, NOVISAD, COMA-
CORPORATION RNO, BUDAPEŞTE, BRA-

"CARLTON., vapuru 26 TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
Birinciteşrinde bekleniyor. için yük alacaktır. 
NEVYORK için yük alacaktır. DEN NORSKE MlDDEL· 

"EXMINSTER,, vapuru 2 
İkinci teşrinde bekleniyor. HAVSLINJE 

OSLO 
NEVYORK için yük alacaktır. .. BA y ARD" motörü 25 Bi· 

.. EXTAVIA " vapuru 11 rinciteşrinde bekleniyor. Pl-
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV RE, DIEPPE, DÜNKERK ve 
YORK için yük alacaktır. NORVEÇ limanlarına yük ala-

"EXHlBITOR., vapuru 19 caktır. 
lkinciteşrinrle bekleniyor. NEV- ARMEMENT SCHLDT 
YORK için yük alacaktır. HAMBURG 

"EAPRESS,, vapuru 26 " DUBURG ,, vapuru 22 lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-
Birinciteşrinde bekleniyor. 

YORK için yük alacaktır. ANVERS (Doğru) ve HAM· 
" OGONTZ " vapuru 28 BuRG için yük alacaktır. 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. ilanlardaki hareket tarihle-
THE EA.PORT STEAM- rile navlunlardaki deyişiklik· 

SHIP CORPORATION lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

PiRE AKTARMASI Daha fazla tafsilat için Bi· 
SERI SEFERLER 

"EXACAMBION., vapuru rinci kordonda W. F. HENRY 
23 Birinciteşrinde PIREden VAN DERZE & Co. N. V. 
BOSTON ve NEVYORK için vapur accntalığına müracaat 
hareket edecektir. edilmesi rica olunur. 

"EXCOHORDA" vapuru Telefon: No. 200712008 

5 Birinciteşrinde PIREden Birinci Sınıf Mutahass:-' 

BOSTON ve NEVYORK için ·Dr. Demı·r Alı· 
hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 19 
İkinciteşrinde PIREden BOS 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

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

Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzm.ir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lef on : 3479 


