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Büyük Millet Meclisi pazartesi günü toplanıyor 

Atatürk, Büyük Millet Meclisinde 
mühim. bir söylev verecekler 

Yeni kabine, icraat programında iktısadi ve 
yer vermektedir 

,.. 
sınaı 

faaliyetlere geniş ölçüde 
Ankara, 26 ( Hususi ) -

Yeni kabinenin icraat progra-
mında, iktısadi ve sınai faali
yetlere geniş ölçüde yer vere
ceği anlaşılmaktadır. 

Yeni kabine, pazartesi günü 
toplanacak olan Büyük Millet 
Meclisinde programını okuya· 
cak ve Meclisten itimat reyi 
istiyecektir. 

Başvekil B. Celal Bayar, 
kabinenin icraat ve faaliyet 
programını ikmal etmiş bulu· 
nuyor. 

Alakadarlar, programın ge· 
niş olduğunu beyan ediyorlar. 

Yeni kabinede lktısad Ve· 
kaletine gelen Ziraat Vekili 
B. Şakir Kesebir tarafından 
vekaleten idare olunan Ziraat 
Vekaletine, Riyaseticumhur baş· 
katibi B. Hasan Rızanın geti
rilmesi takarrür eylemiştir. 

B. Hasan Rıza; Büyük Mil· 
let Meclisi açıldıktan sonra 
münhal saylavlıklardan birine 
seçilecek ve derhal Ziraat 
Vekaletine geçecektir. 

B. Hasan Rızadan başka 
O.general Ali Saidle iş ban
kası genel direktörü Muammer 
Erişin de münhal saylavlıklara 
namzed gösterilecekleri söy
leniyor. 

Ankara, 26 (Hususi) - Bü-
yük Şef Atatürkün, gelecek Pa

zartesi günü toplanacak olan 
Büyük Millet Meclisinde mü-

him bir söylev verecekleri 
anlaşılıyor. 

Atatürkün söylevlerini, o 
gün bütün memleket radyoları 
hertarafa yayacaktır. 

Ankara, 26 ( Radyo ) -
Başvekil B. Celal Celal Bayar, 
p;ızartesi günü bütün kabine 

Balkan Kurmay Başkanları 

Genel Kurmay Başkanları bir arada 
lııanlıul, 26 (Hu~usi)- Roman· 1 reze ıı kn resmi selfıırıı ifa el· 

Y.a Crnel K urmııy llcışk1ınının riyaae. ıni ~ tir. 
hndeki Humeu h1>p·ıi lıu«iin .RecelP Bumen aEkı•ri lıt>yrti do~rııc:ı 
~arol vapuru ile vcbrim~e gclıni~· Pcrapala~a inmi~, Genel Kurmay 
~": Heyet, bir General, iki Albııy, Bıışkııııı bir müıldN sonra ,·ali. 
ılu yıırlıaydan mürekkeptir. kumanrlun \ekili ve mevki kuman· 

• Dost de\·letin askeri heyeti, danını nıoknnılarınılıı zipret etıni~ 
fürk.Humf'o ba) raklarilc danatıl- ve bu ziyarctkr iade olıınmu:tur. 
rnış bulunan l;alata nhtımında vali Aııkıırn, 26 (llu~uQi) - Yıı· 
Muhiddin C stiloda&, kumundan vı•- nan ve Yuso•lıt\' Gen<'l Kurmay 
kT " , 1 ' General o mao, merkez kıı· Buşkanları ve a kcri lır.yctleri, as· 
mandaoı, mihmandarlar, Rumen keri liıhrikolarııııızı gi>rnrek üzere 
elçiliıı.i ate• ·ı· · 1 ~ h ~ b" 1 K kk l k " ,.emı ıterı, konsolos ve ıugun ıı usı ır tren e ırı n e 
~neoloııluk erkAoı larafıodan kar· ve Kuyseriye gitmişlerdir. 

ıı •nmıılardır. Mu~ka Türk-Rumen Ankara, 26 (A.A.) - Şehrimiz· 

milli marılanoı çalmıı, bir müf- (Sonu 6 ıncı sahifede) 

-

~ 
l 

Kızılay haftasının son gunu 
müuıısr.bctile d1io Cumhuriyet mey· 
daoınılıt tezahürat yapılmış, nutuk· 
lar irat! edilerek kızılayın yüksek 
yardımları halka anlattlmı:ıır. 

Ö~leden sonu eaat on beşte 

Babribaba, Baemaoe vo Ahaocak· 

Yeni kabinenin programı, 

mecliste okunduktan sonra 
matbuatla da neşredilecektir. 

Mısırda 
Sarayla kabiqe ara
sında ihtilaf çıktı .. 

Kahire. 26 (Radyo) - :Mısır 
kralı Faruknu, sabık Başvekil Ali 
l\Iahir Pa~ayı Saray Nazırlığına 

tayin etmesi, kabine nezdinde iyi 
tesir yapmamıo, Saray Nazınnın, 

kabine tarafından tayini icap ettiği 
bildirilrnittir. 

Bu meeele, kabine ile sarayın 
arasını açmıştır. 

Üniversite talebesi, muhtelif 
yerlerde kabine lehine tezahüratta 
lıulunmuştur. 

:Nabas Paea, sarayla biikuınet 
ara!lında başgösteren ihtilaf yüzün· 
den parlamentonun aı;ılı~ını bir 
kaç gün tehir etmiotir. . --------------
1 s tan bul - Londra 

lıın hareket edeır llç kol, cumbori
yet alanında birleımiı, 1&at 16,30 
da bandonun çaldı~ı istiklAI marıı 
ile merasime haolanınııtır. Bundan 
sonra Gazi ilkokulu be~inei noıf 
talebesinden Rıza ile İzmir lieeıi 

- Sonu 6 ıncı ıalti/ede -

Fasta 
Fransa aleyhine kargaşa

lıklar başgösterdi 

r 

ADOL 
29 Teşrinievtilile fevkalide 

bir nüsha çıkarıyor 
-------

Ve ondan sonra da bergün büyük 12 sahife halinde, lzmirin en 
güzel, en olgun ve mllteklimil gazetesi olarak çıkmakta devam 
edecektir. 

Size bayram günü dört büyiik 
., . 

roman verecegız: 

av elım 
Yazan: M. Ayhan 

Vt ~ I~ ~ 'I A 
Yazan: Kadircan Kaf lı 

ZA TA ROMANI 
Yazan: Amerika /?eisicumhuru M. Ruzvelt 

Ve Aleksandr Dümanın en mükemmel 
macera romanlarından biri! .. 

Muhtelif kalemlerin çok kıyaoetli ve alikalı yaaılar& ile en gil&el 

biUyeler, çok güzel fıkralar ... Keza, en zengin, en ıağlam haberler .. 

\, 

tedir. 
fetanbul, 26 (Hususi) - Ro· 

manya Başbakanı 8. Tatareeko, 

yarın akıam buraya gele('ek \'e 
büyük meraeimle karşılanacaktır. 

Dost ve müttefik hükilmet 
reisi, derhal buımei trenle Anka· 
raJ& hareket edecektir. 

Kırk ııekiz aaattenberi baygın 
bir halde bulunan on üç yapnda 
Zahide adında bir genç kız, Dikili· 
den İzmir memleket haıtaoeaioe 
getirilmiş, tedavi altına ahnmıotır. 

Dikili müddeiumumiliğindeo de 
İzmir müddeiumumiliğiue gelen bir 
telgraf ta İz mir memleket haetaoe
sin~ gönderilmio olan 13 yatındaki 
Zabideoin muayene ettirilmeıi ve 
ifadesi gönderilmesi bildirilmiftir. 

Hadise tahkikaboa baohyao 
müddeiumumi muavini B. Kemal 
Berk'arda hastaneye giderek kızı 
görmüotür. Kız, baygın bir halde 
yatmakta ve gözlerini sabit bir 

noktaya dik.mio vaziyette kıpırda· 
madan durmaktadır. 

Hastanede yapılan muayene
sinde Zahidenin kız olduğu anla
oılıoıotır. Fakat baygınlık kendisi· 
ne içirileo uyuoturucu bir ilftçtan 
ileri gelip gelmediği bakkıuda he· 

\._ ..) - Sonu 6 ıncı sahifede -

ANAl)OLUDA 
Ruzveltin ''Zabı
ta Roman},, nı 

bekleyiniz! 

29 Teşrinievel sayımız
da başlıyoruz! 



Kritik ve otokritik: 

Kahraınanlar 
Kudr. tli ve pldırıcı mildofaa ,·ımtalan olmı)Oll bir milli varlığa 

iuanınıyorm:. Bunun içindir ki, deniz, kora ve hava kuvvetler.iwizin 
uzerine titrİ)oruı:. \ e buouu içindir ki, varlığımızın temel direği olan 
Türk ou:ı ı, yauu unu, arka .. ını snazlıyarak ve gözlerinin ncınioi gizli. 
yerck, cle'1etiu milli mildafna teşkilatına ıe lim edi)(•r. 

Bu~flnkil Türkiye, bir kahramonlı~ın ''e kohramaalıma eseridir. 
Bunuh içindir ki, onun aziz ba~ıuı, hep kahramanlar ve knlıromonlılı.: 
bckliyccektir. ~urdun şimdiye kadar, deııfzlı::rini ve laramıı müdafaa 
ederdik. Yeni de,·ir, milletlere, hın•alarını da bir zırh içine almak lüzu· 
ınunu dikte etmi~lir. Türk çocukları, kadınlı erkekli, Tilrk bavn kuv· 
veılerini heelcmcge çolı~ıyorJar ıı, lıunılandır. 

Evcfüi giln, Türkkuşu ıılanrndn be~ şdıid vermiş oldu~uoıuz haberi, 
hepimiz üzerinde, derin hir tesir yaptı. Bütün Ankara, lıunu duymu~ ve 
analar onların anulnrı, babalar onların bnbalıırı, kardc;ler onların kar· 
deşleri gibi ağlamıştı . .Hadise, bn kadar, koca milleıteo bir aile yapı· 

vermişti. Fakat bakıo, gazete ne dı)Or: 
"Tilrkkuşu gençleri kazaya kurban giden arkaılaolarmın neılnrını 

içlerinde taşıynrnk Türk lıavacılığınu ioanlarıoı, mesleklerine karşı bes· 
ledikleri Lağlılıklnnoı bir nn için bile knybetmewişler uçu~ ve atlaya~ 
talimlerine de\'aın elmi.lerdir . ., 

Bu baber gösteriyor ki, ölenler de, kallllllar da kahramandırlar. 

Ölümden gör.Ü yılan lıir millet oldaydık, imparatorluk. batarken milleti 
kurtaramnzdık. Dün, hu acı haberi du)duğumuz zamnn, uçarken dil;rn· 
leriu anaları kadar derdli fakat uçu~ ve atlayış talimlerine devam 
cdculcrin anaları kadar da emin, beşuş ve mağrur bir memlekeıte ya~ı· 
)Orduk. Tevfık Aytan, Ferid Orbay, Hikmet Üznlpay, Nureddin :\lutlu 
\'e 1 mad Aklımı, Türk göklerinde uçmakta devııuı eıleceklerdir. \' e ya· 
rın bu g"kler bir tecavuze maruz kalırsa, tecavüz edenleri tepeliyecek 
Türk çocukl.ırının muvuf fnkıycti \ e zaferi üzerine, kanad gereceklerdir. 
Kaşki hepimizi oÖlarınki gibi bir ölunı, ölümden sonra Ja onlarınki 
gibi bir \azife beklese. 

surat rekorul 
100 Metre koşusundaki re· 

koru Aınerikada Masen Con· 
son adlı bir zenci kazanmış· 
tır. Bu zenci, 100 metreyi 10 
saniye ve saniyenin beşte bi
rinde katetmiştir. Yani sani· 
yede 9 metre 80 santimetre 
koşan bu delikanlı saatte 35 
kilometre 280 metre koşacak 
demektir. 

lnanllmaz bir hildisel 
Londralı Bayan Nikolson 

tam otuz senedenberi iki gö· 
zünden de kördür. Geçen gün 
evının mahzenine inmiş ve 
gözleri görmediği için başını 
bir elektrik kablosuna şiddetli 
bir şekilde çarpmıştır. 

Başında çok derin bir ağ· 
rile dönen Bayan, beş gün 
hasta yatmış, başının ağrısını 
çekmiştir. Fakat beşinci gün 
ağrılar dinince kadının gözleri 
de açılmıştır. 

Dava meraklısı bir adam 
Belgradda asıl işi kimyager· 

lik olan Bay Paniç adlı bir 
adam bininci davasını ikame 
etmiştir. Ve bu bin davadan 
800 ünü kazanmıştır. 

Brhan Belge 

ıçın bir buket kıymetli çiçek 
yerine bir Türkiye ·kavunu he· 
diye ederlerse, çok memnun 
kalırım! 

Dermiş! 

Kavunlar hakkında da şu 
mütaleayı yürütür, ve: 

- Kavun, bir dosta ben
zeri İyi bir dost bulmak için 
nasıl hareket edilirse, iyi bir 
kavun bulmak için de 30 ta
nesini tecrübe etmek lazımdır! 
Dermiş! 

Eşek ve ... Zevcel 
Belgraddan Royter 

bildiriyor: 
Ajansı 

köyle-Yugoslavyanın dağ 
rinden bir delikanlı geçen 
sene eşeğini vermek suretile 
bir zevce almıştır. Bu sene 
ise, aradaki bazı geçimsizlikler 
hasebile bu karı ve koca ay· 
rılmağa karar vermişler ve 
zevç, zevcesini. bir eşek ve 
yüz dinara bir başkasına dev· 
retmiştir. 

Buna inanmak lazım mı, 
değil mi?. Bilmiyoruz, doğ· 
rusul 

Ziyaret 
lzmir lngiliz General kon

solosu, dün Vila} ette Vali B. 
Fazlı Güleci ziyaret etmiştir. 

ANADOLU 

Cumhuriyet 
bayramı __ ,,. ........ ._ __ 

J şçilere çifte gün
delik verilecek 

Bayrak satışı hararetlidir 
Cumhuriyet bayramı müna· 

sebetile resmi daire: !erle mü· 
esseseler ve mektepler ikibu
çuk gün kapalıdır. O gün hu· 
susi müesseselerde çalıştırıla

cak işçilere İş kanunu muci· 
bince çifte gündelik verilecek· 
tir. Cumhuriyet bayramı mü· 
naseb~tile tatil yarın öğleden 
sonra başlıyacaktır. 

* ıj< * 
Yeni bayrak kanununun tat-

bikine Cumhuriyet bayramında 
başlanacaktır. Bu tarihten sonra 
gayri nizami bayrak çekmek 
suçtur. Onun için her müessese 
ve ticarethane sahibi Cumhu· 
riyet bayramında mağaza ve 
dükkanlarını süslemek için bay· 
rak tedarikile meşguldürler. 
Bayrak amilleri, bu mecburi
yetten hayli istifadeler temin 
etmişlerdir. 

Cumhuriyet 
bayramında 

Berber dükkanları 
kapanacak 

Berberlerin Cumhuriyet bay
ramı günü dükkanlarını kapa-

yıp kapamıyacaklarında tereddüd 
edilmekte idi. Berberlt-r cemi
yeti reisi Kazım Akkaplan, 
dün belediye reisliğine müra· 
caat ederek Cumhuriyet bay
ramı günü berberlerin dükkan· 
!arını kapamağa mecbur olup 
olmadıklarını sormuştur. Res
men kendisine verilen cevapta 
kanun mucibince bütün ber-
ber dükkanlarının 29 Birinci
teşrinde kapalı bulunacakları, 
diğer günler açılabileceği bil· 
dirilmiştir. 

Yaş üzüm ihracatı 
Londraya gönderilen son 

parti çok iyi gitti 
Üzüm Kurumunun bundan 

15 gün evel son olarak Ay· 
valıktan sevkettiği yaş Kozak 
üzümleri, Londraya varmıştır. 
Dün Londradan Kuruma ge
len bir telgraf haberinde, Erna 
vapurunun, oraya vardığı üzüm· 
lerin soh ambalaj usullerile 
bütün nefasetini muhafaza et
mekte bulunduğu ve der· 
hal satışa arzedileceği bildi-
rilmiştir. • 

Güzel 
bir teşebbüs - --··.._ __ _ 
Çocuklarımıza 
-ı·- yardım' 

Himayeietfal cemiyeti mer· 
kezi, hiçbir taraftan yardım 

göremiyen ve sokaklarda do· 
laşan kimsesiz çocuk'-arı sine· 
sinde toplamağa ve h~r cihet· 
çe yardım ederek bunları bü
yütmeğe karar vermiştir. 

Cemiyet, bu iş için !(arşı· 
yakada bir yuva kiralıyacak

tır. Bu hususta bütün hazırlık· 
lar ikmal edilmiştir. 

Himayeietfal cemiyeti, bir 
ay zarfında muhtaç 22 ilkokul 
talebesine 1290 metre ve 416 
lira kıymetinde kumaş ile 450 
liralık muhtelif yardımlarda 
bulunmuştur. ----
Kececilerde 

• 
bir vak'a ----···---Bağdadlı Hasan, 
otel kiracısına 
hücum etti 

Evelki gece Keçecilerde 
Abdülkadir Paşa hanında bir 
vak'a olmuştur. 

Handa oturan Bağdadlı Ha· 
san adında biri, kendi oda
sında yatan diğer han müşte· 
rilerinin gece vakti yastıkları· 
nın altlarını kurcalar ve para 
bulursa alırmış. Bazı kimse
lerin şikayeti üzerine Abdül
kadir Paşa hanı m_üsteciri B. 
Hasan, kendisini handan çı· 

karmıştır. 

Buııdan canı sıkılan Bağ· 
dadh Hasan, gidip bir mey· 
hanede fazlaca rakı içtikten 
sonra hana gelmiş: 

- Sen beni kovuyor musun? 
Demiştir. Bunun üzerine B. 

Hasan da: 
- Evet kovuyorum. Ceva· 

bını vermiştir. 

Bağdadlı Hasan, bu haka
ret karşısında han müsteciri
nin üzerine atılmış ve ceketini 
parça parça etmiştir. işe za· 
bıta müdahale edince Bağ
dadlı Hasan tutulmuş, adli
yeye verilmiştir. 

B. Adil Yergök 
Vilayet Baytar müdürü Bay 

Adil Yergök dün Menemene 
gitmiştir. Orada aşım dura· 
ğındaki hayvanları muayene 
edecektir. 

Paraşütçü 
gençler 

--·····~--Bugün Ankaraya 
gidiyorlar 

izmir Türkkuşunun 22 pla· 
nörist ve paraşütcüsü bugün 
ekspresle Ankaraya gidecek· 
lerdir. 

Paraşütçü ve planörcü iz. 
mirli gençler, Ankarada yapı· 
lacak Cumhuriyet bayramı ge· 
çid resmine iştirak edecek· 
!erdir. 

Umumhane ka
dınları arasında 
bir vak'a 

Umumhaneler arasında umum
haneci Arab Melekle, Galibe 
arasında rekabet yüzünden bir 
hadise çıkmış ve Arab Mefok 
galibeyi dövmüştür. 

Dün geç vakit bu davanın 
meşhud suçlar mahkemesinde 
duruşması yapılmıştır. Alaka
darlard ctn başka, genel evler 
arasındaki sermayeler de mah
kemeye gelmişlerdi. 

Arab Meleğin cürmü sabit 
görülmüş, beş gün hapsine ve 
elli lira para cezasına mahku
miyetine karar verilmiştir. Arab 
Melek derhal tevkif ediimiştir. 

Sıtma mücadelesi 
Faaliqet genişligecek 

Sıhhiye Vekaleti sıtma mü
cadele teşkilatının bir yıl faa· 
liyet sahasını genişleterek Bay· 
raklı ve Karşıyaka mıntaka
larında da mücadele faaliyetine 
geçeceğini yazmıştık. 

Teşkilat için Karşıyakada 

Soğukkuyuda bir daire kira· 
lanmış, bir doktor, dört sıh· 
hiye ve bir fen memuru bu 
mıntakaya tayin edilmiştir. 

Yeni teşkilat, 15 lkinciteş· 
rinden itibaren faaliyete geçe· 
cektir. 

Bu sene, Hacıhüseyinler, 
Dedebaşı, Şimikler, Salhane, 
Bayraklı ve Bostanlı mıntaka· 
sında esaslı surette sıtma mü· 
cadelesine geçilecektir. 

Etibba odası 
kongresi 

ikinci mmtaka Etibba odası 
kongresi, Cumartesi günü saat 
17 de Memleket hastanesi 
salonlarında toplanmış, fakat 
ekseriyet olmadığından ikinci
teşrinin on beşinci Pazartesi 
günü gene ayni salonda ve 
ayni saatte içtimaı kararlaş
tırarak dAğılmıştır. 

27 flkıeerin 937 

Kliring hesapları 
Her hafta neşredilecek .. 

Hükumetimizin, ihracatçılara 
kolaylık olmak ve mallarımızın 
satışında sürati temin etmt:k 
için klıring hesaplarında ala· 
caklı olduğumuz memleketlere 
vaki olacak ihracat bedelinin 
Merkez Bankasınca derhal fi
nanse edilmesi hakkında· bir 
karar aldığını ve bu kararın 
bütün tüccarlarımızı sevindir· 
diğini yazmıştık. 

lktısat Vekaleti, kliring he
sapları vaziyetini her hafta 
neşredecek, alakadarlar bu 
memleketlerle aramızdaki he· 
sap vaziyetini istedikleri zaman 
bankalar ve ofis şubelerinden 
öğrenebileceklerdir. 

Vekaletin ilk tamimi dün 
Türkofis şubesine gelmiş ve 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
Bunda, 16· 10-937 tarihirıdeki 
kliring hesapları vaziyetine 
nazaran bizden alacaklı mem· 
leketler gösterilmektedir. Bu 
memleketlere vaki olacak ih
racat, her birinin hizalarında 

gösterilen alacakları yekiinile 
mahdut olmak üzere ve tekikn 
hazı banker ihtiyati tedbirler 
haricinde faizsiz olarak Cum
huriyet Merkez Bankasınca he· 
men finanse edilecektir. 
· Muhtelif memleketlerin 16· 
10-937 tarihindeki alacak mik
tarları şöyledir: 

Memleketler 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
f ransa 
Hollanda 
İngiltere 
ispanya 
lsveç 
lsviçre 
ltalya 
Lestonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

T.L. 
2.687.500 

158.600 
5.700 

2.901.600 
3.300 

1.030.900 
3.983.600 
1.177.800 
8.484.400 

395.500 
1.712.600 
1.071.200 
1.942.600 

31.800 
753.400 
570.100 

1.062.800 
251.400 

54.300 

Turgudluda 
Posta mÜfJezzilerinin kıga/eli 

Turgudlu, 22 ( Hususi ) -
Şehrimizde iki posta ve telgraf 
müvezzii vardır. Memleketin 
cesametine ve nüfusunun kesa· 
fetine nazaran mektup ve tel
graflar şayanı memnuniyet bir 
siiratle sahiplerine verilmek· 
tedir. 

Yalnız gece ve gündüz va· 
zifelerine canla başla sarılan 
bu zavallılar, bir buçuk sene· 
denberi elbise, ayakkabı alma· 

Davaların çoğu ehemmiyet· 
siz sebeplere istinat etmekte· 
dir. Mesela, kiracılarından bi· 
risi, kirayı üç gün geciktirirse, 
Bay Paniç soluğu mahkemede 
alırmış! 

Biri 
Diğeri 

Seviye itıbarile yekdiğerlerinden farklı şahsiyetlerin tabiat ve mizaçlarile alay eden ve bunların 

dıklarından vaziyetleri pek fe
' nadır, idarenin şerefini de dü· 

şünmek gerektir. 

Hırsızm başma gelenler! 
Almanyada Munster şehrin· 

de bir hırsız bir adamın ce· 
binden bütün bir elli liralık 
çalmıştır. Hırsız bu parayı bir 
kutu içinde bir dolaba kapat· 
mış aradan bir müddet geç· ı 
tikten sonra parayı almak İs· 
temiş fakat yerinde bir mıktar 
kağıt kırpıntısından başka bir· 
şey bulamamıştır. 

Parayı, hırs11dan evci sıçan· 
lar yim 'ş! 

Kavun ve yıldızı 
Sınema al m·ni ı bu aslen 

Yahudi ıesmen Fransız yıldı· 
zını, Hnrri Boru kim bilmez! 
Bu adamcağızın hayatta en 
ziyade sevdiği kavundur! O 
kadar ki: 

- Bana takdir ve tebrik 

Karımı ihmal 
içyüzlerini meydana vuran eğlenceli ve zevkli filim ile 

ettim cezamdır diye feryad eden ve aşkı uğrına sinir buhranına uğrıyan bir 
kadının ıstırabı ve intikamını tasvir eden iki büyük filim 

Bugün TAYYARE Sinemasında 

Ayrıca: 

Görmek üzere şimdiden hazırlammz 

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

GABY MORLEY-EL VİRE POPESCO.LEF A
UR - RAIMU - DUV Al - VICTOR FRANCEN 

Gibi beş Fransız artisti tarafmdan temsil edilmiştir 

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

Oynıyanlar: Güstav Frohlich - Lida Barova 
PARAMOUNT JURNAL 

SEA SLAR: Operada bir gece 3 ve i,20 de Aık oükrıını 4,50 ve 8,45 Je cuw:ırlcııi, ııa~ar ı,ı:; de Aek ıükraoı ile haılar Fiatler: 30 40 50 Kr. 

Yağmurda, çamurda, fırtı· 
nalı havalarda yırtık, delik • 
deşik elbiselerle çalışan bu 
memurları, Baş müdürlüğün 
düşünmesini bekliyoruz. 

ÖOretmenleri-;, ders 
Ucret farkları 

lzmir. Kız öğretmen okulu 
Dikiş ve Biçki öğretmeni Bn. 
Fasıla, Terbiye ve Ruhiyat 
öğretmenleri Aliye, Düriye, 
Vedide, Fransızca öğretmeni 
ismet Barlas, Türkçe öğretme· 
ni Kerime ve Gazali, Yurd 
Bilgisi öğretmeni B. Hakkı 
Baha, Ruhiyat öğretmeni B. 
Ahmed, Riyaziye öğretmeni 
Bn. Huriyenin ders ücretleri 
farkları hakkındaki emirler 
Kültür Bakan lığından İzmir 
Kültür direktörlüğüne gel· 
miştir. 
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lhtil8l~iler~ :Cumh~riyetçi
leri '.denizden kuşatıyorlar ------Madrid emniyet müdürünün bir emrile pasa .. 

port vizesi lağvedilmiştir. ihtilalciler, 
Aragon cephesinde taarruza geçtiler 

Avam Kamarası açıldı 
Santander, 26 (Radyo) - ih

tilalcilere mensup harp gemi
leri, bugünlerde cumhuriyetçi 

ispanya denizlerinde toplana· lngiltere Kralı 
cak ve bütün sahilleri abluka-

ya başlıyacaktır. söylevini verdi 
Madrid, 26 (A.A.) -Emniyet -----

umum müdürlüğü yeni bir Kral İngilterenin, bütün devletlerle sulh 
emre kadar lspanyol pasa- • '. • • • • •. •• 
Portlarının vizesinin ilga edil· ıçınde yaşamak ıstedığını soyfuyor 
rniş olduğunu bildirmiştir. Londra, 26 (Radyo) - İngil- meselenin de, 9 Jar konferansında 

Paris 26 (Radyo) _ İhtilal- tere Kralı Alımcı Jorj, bugün halledileceğinden ilmidvar bulun, 
ciler Aragon cephesinde taar· büyük merasimle ve sahanat ara· du~unu ııö}lcmi§tir. 
ru 'b l l d basile Bukintam sarayından Vest Kral, 1ngiherenin silahlanma 

za aş amış ar ır. l\l' . . A d d b h · · ı S .. ı. ıeter sarayına t;ıtmış ve vam programın an a a sctmış ve mı . 
on gelen ~aberlere gore, kamarasını aı;mıştır. li müdafaaya cbcmmiyf'I verilmesi 

Asturya cephesınde harp eden K ı 1 k d 1 ·ı ıu·zunıuna kani oldur.unu sv")·lcdik ·hr A ra ; açı ına nu un a, ngı te· c . 
~b ılalciler, yüz bin kişiden renin bütün devletlerle sulh ve ten sonra, kendisici.rı yakında Hin· 
1 .aretti. Bunlar arasında kırk müsaiemet halinde yaşamak isıedi· distano giıleccgini ilfi,·e eylcınistir. 
bın İtalyan, üç bin Alman, ğini kaydetmiş ve İspanya harbin· Kral, nutkunu irad ettikten 
sekizer yüz kişiden ibaret ol· den bahsederek, devletlerin, bu sonra, ayni merasimle Bukingam 
rnak üzere 9 tapur Portekiz harbdc hitaraflıklarıoı muhafaza sarayına dönmfiştür. 
askeri ve dört bin Faslı vardı. edeceğinden ümidvar olduğunu, hu Aı;ılma töreninde, boşta Ba§· 
Bütün bu kuvvetler, şimdi harbin, feci ihtilatlara sebebiyet vekil B. Çeıııberlayn olduğu holde 
Aragon cephesine sevkedilmiş vermemesi temennisinde bulunmu~ bütün İngiliz ~azırları, ta)Yııre ile 
bulunuyor. ve Çin-jopon harbinde, japon tay- Bcrlinden acele gelen Alman sefiri 

Pa · 26 ( R d ) _ İhf. yarelerinin, açık °Şehirleri bom bar· Von Uibcntrop ile diğer devletler 
l rıs, a yo ı d · d ll'd r · ı · A k fı J ·ı h alcı'l A h . d ·d ıman etmesıo en müteve ı umu- ee ır crı, resmı ıya e.ı en e azır er, ragon cep sın e şı • 
d ti d d b" mi teessürün yerinde olduğunu, bu bulunmuşlardır. 

e e evam e en ır topçu 

ateşile hava bombardımanın- F asta lran Hariciye Nazırı 
dan sonra, (Ozana) ormanını Cumhuriyet bayramımıza 
tutmuşlardır. Harb bütün şid· Kargaşalıklar kadar Ankarada kalacak 
detile devam etmektedir. ----------- başladı İstanbul, 26 (Hususi)- İran 

(Ordu) hadisesi Paris, 16 (Radyo) - Fasın Hariciye Veziri B. Samyi, cum-
Dikkatsiz kaptan tevkif her tarafında bir heyecan hü- huriyet bayramımıza kadar 

edildi küm sürüyor. Araplar, Fransız burada kalmağa karar vermiş· 

lstanbul, 26 (Hususi) - Bir Jandarmasına trasalardan ateş tir. 

k 1 t açmışlardır. Bazı yerlerde kanlı Hariciye Vekaleti siyasi 
aç gece evel stanbuldan z· müsteşarı Bay Numan Rifat 

rn. h k t d k H m· müsademeler olmuştur. ıre are e e er en a ı- Menemencioğlu, ~ugün muh-
diyc kruvazörüne çarparak Araplar, tevkif edilen dört terem misafirimiz şerefine 
batan (Ordu) vapuru hakkın· münevverin .d:rhal serbest bı· Marmara köşkünde bir ziyafet 
da~i adliye tahkikatı ikmal rakılmasını ıstıyorlar. vermiştir. 

cdıtmek üzeredir. General Metaksas Romanya - Lehistan 
. Yapılan tahkikatta, kaptanın 

dıkkatsizce hareket ettiği sabit Ankara seyahati hakkında Dostluğu etrafında 
olmuş ve kendisi derhal tev· Kral ve kabineye izahat verdi Varşova, 26 ( Radyo ) 

kif edilerek hapishaneye gön· l~tanbul, 26 (Hususi) - Yu- Polonya matbuatı, Mareşal 
derilmiştir. nan Başvekili general Metak· Riç Mihilin Bükreş seyaha· 
Z [J k A J sas bugün Kral tarafından tinden b hisle uzun makale· 

ongu aa - aana kabul edilmiş ve Ankara se· ler yazmakta ve Polonya ile 
Telef on muhaveresine yahati hakkında Krala izahat Romanya arasındaki kuvvetli 

başlandı . f dostluğu tebarüz ettirmekte· 
.. Adana, 26 (Hususi) - Bu· vermış ır. d dirler .. 

iUn Zonguldak ile Adana ara· General Metaksas~ sar~y an Bükreş, 26 (Radyo) - Ro· 
sbında Telefon muhaverelerine çıktıktan sonra kabıneyı top- k l Karo) bugün 

1 
• • _ manya ra ı , 

aş andı. lamış ve Ankarada rıcalımızle P l .11A )"d · Marşal .. o onya mı ı ı en 
9 lar konferansı yaptıgı temaslar etrafında Na· R" M.kl ·ı B 1 ika prensi 

1 l. . . . l ıç ı ı e e ç 
Birkaç gün geri kaldı zır ar mec ısını tenvır ey e· ( Şarl ) ve daha bazı ecnebi 

Brüksel, 26 (Radyo) - B. mıştir. devletler mümessillerine nişan· 
VanZeland kabinesinin istifası B. Hitler 
münasebetile 9 lar konferansı, 
Üç gün teahhurla ikinciteşrinin 
dördünde içtima edecektir. . -

ANADOLU 
-----

- Günlük siyasal gazete 
Sahip ve baıyazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Unıumf neşriyat ve yazı işleri 

Miıdürü: Hamdi Nüzhet Çnnçar 
İdarehanesi : -

lzmir ikinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binotıı içinde 

Telgraf: lzmir - .ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 40 5 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruş ur 

G • -~na geçmı~ nüııhalar 25 kuru~tur - ANADOLU. MATBAASINDA •• 

llZZl .... •D•AS•J•UmfmlŞmTm'R-. ..... 

Doktor Şahtm istifasını 
kabul etmiyor 

Berlin, 26 (Radyo)- Alman 
kabinesi, bugün B. Hitlerin 
riyasetinde toplanmış ve dok
tor Şahtın Maliye Nezaretin· 
den istifası meselesini konuş· 

muştur. 

B. Hitler, Maliye Nezareti 
Müsteşarının muvakkaten Ma· 
liye Nezaretini idare etmesini 
istemekte, doktor Şahtın isti· 
fasını kabul etmemekt<C.dir. 

B. Men~mencioğlu 
Beyruta gidiyor 

lstanbul, 26 ( Hususi ) 
Suriye Fransız komiserini zi· 
yaret etmek üzere gelecek 
ayın 2 sinde Beyruta gidecek 
olan Hariciye Vekaleti siyasi 
müsteşarı B. Numan Rifat 
Menemencioğlunun, Hataya da 
uğraması muhtemeldir. 

lar vermiştir. 

Fransada 
Radikal partisi kongre ha

linde toplamyor 
Paris, 26 (Radyo) - Radi· 

kal partisi kongresi, yarın Lil
de toplanacaktır. 

Kongre, pazara kadar de· 
vam edecektir. 

Paris siyasal mehafili, bu 
kongrenin netayicinden pek te 
nikbin görünmemektedir. 

Radikal kongresinden sonra 
B. Şotan kabinesinin istifa et· 
mesi ve bir Milli lttihad ka· 
bine teşkil edilmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

B. Eden 
ltalya sefirile konuştu 

Londra, 26 (Radyo) - ltal· 
yanın bura sefiri B. Grandi, 
İngiltere Hariciye Nazırı Bay 
Edeni ziyaret etmiş ve iki saat 
konuşmuştur. 

-~-Bay Van Zeland 
~W~ saylavhktan çekildi 
Biz insanlar 
Bu başlık, benim değildir. 

Ben onu, dün de kullandım. 
Fakat o, bir garp müellifinin 
kitabının adıdır. İki kelime 
içinde taşıdığı yüksek kıymet 
ve mana, engin ve hudut ke· 
silmez filozofudur ki, iki gün
denberi bir taç gibi yazımın 
başına geçiyor. Öyle zannedi
yorum ki, ben l:>u başlık al
tında, daha doğrusu dalları, 
budakları göklere çıkan, göl· 
gesi koyu ve serin bu ağaç 
altında daha çok şeyler dü
şünüp yazacağım. Onun, o 
kadar esiri olmuşum. O beni, 
bu kadar avuçlarına almış .. 

"Biz insanlar,, derken, kendi 
İç benliğimi, kendi şahsiyeti· 

_min asıl yüzünü karşıma alı· 

yo~ ve düşünüyorum: 
Etim, kanım, sinirlerim, ke· 

miklerim, midem, barsaklarım 

ile değil, kafam, düşüncelerim, 
ihtiraslarım, arzularım, buh· 

ranlarım, isyan ve feveranlarım, 
iyiliklerim, kötülüklerim, müs· 
bet ve menfi temayüllerim, 

hayallerim, tahteşşuurumu bir 
sarmaşık gibi saran veya ince 
tüller gibi işliyen manevi te· 
zahürlerimle alıyorum: 

Meğer, ben, ne imişim? 
Daha doğrusu, biz insanlar 

ne imişiz?. 

Kuvvetli bir güneş ışığı al
tında çırılçıplak bırakılıp tet· 
kik edilince, bizim, manevi 
alemimiz bakımından, başlan· 
gıcımızla sonumuz arasında 

ne büyük mesafeler var? 

Biz, iç ' benliğimizde meçhul 
bir noktadan başlıyoruz ve 
galiba, bir son da bufarnıyo· 
ruz. Cemiyete ait olan yüzü-

müzle kendimize münhasır 
olan ve daima, birçok telak· 

kilerin tazyiki ile gizleyip Ör· 
tülü bulundurduğumuz tahteş· 

şuurumuz arasında, yaradılış· 

ların en ucsuz, bucaksız tezat 
ve ayrılıkları yatıyor. 

Evvela iki yüzlüyüz .• Bir ay
na karşısında kendi kendimize 

yani kendi varlığımızla baş· 
başa kaldığımız dakikada, asıl 
yüzümüze geçirdiğimiz kalın, 
kat kat maskeleri, adeta bir 

nevi dikkat ve meharetle çı· 
karın.ağa başlıyoruz. Kalıbımı· 
zın gömleklerinden mütema· 
diyen sıyırılıyor ve nihayet 
bütün bunların arasında, içti· 
mai, ananevi, terbiyevi tazyik 
ve tesirlerle sıkışıp kalmış 
olan iç benliğimizi buluyoruz. 
Ve 0 benliğimiz, .bir saniye 
içinde derhal tabii şekil ve 
cesametini bularak yayılıyor, 
açılıyor, söylüyor, anlatıyor: 

İyi, kötü, güzel, çirkin ne
yimiz vars~, meydana döküyor. 
Ve biz, onun karşısında, adeta 
dağ başında leşe konan vahşi 
kuşlar ve hayvanlar gibi, so
luy1trak, sevinerek, delice ba· 
reketler yaparak seviniyoruz. 
Birdenbire, dışarıdan bir ses· 
bir ayak patırtısı duyunca: 
kendi iç yüzümüz derhal o 
kat kat gömlekleri, o renga· 
renk maskeleri birdenbire 
giydiriyor ve gene malum ve 
meşhur kalıbımızla başkalarının 
karşısına çıkıyoruz. 

Biz, bu değil miyiz?. Bu 
değil rr.iyiz biz? 

Ah, biz insanlar! 

Orhan Ralınıi Gökçe 

istif adan sonra bir general evinde ölü bu. 
lundu. B. Van Zeland ne diyor? 

Brüksel, 26 (Radyo) - Bay tamamile tenvire yardım ed~· 
Van Zeland, dün saat 20 den ceğini beyan etmiştir. 
sonra radyoda bir söylev ver· Müstafa Başvekil, bundan 
miş ve Başvekaletten nıçın sonra elde edilmiş netaylci 
istifa ettiğini Belçika ahali- muhafaza edebilecek yegane 
sine bildirmiştir. kuvvet olan milli birliğe hi· 

B. Van Zeland, kendisinin tab ederek şunları söylemiştir: 
siyasi değil, iktısatçı olduğunu " - Memleketin milli te· 
ve fakat, memlekete hizm~t ceddüd hükumetinin icraatı 
maksadile ve kendisine vaki v e bu icraatı inkıtaa uğratan 
müteaddit müracaatlar sebe- manevralar hakkındaki hük· 
b 1 münü itimad ile bekliyorum.,, 

! e kabine teşkil ettiğini söy· 
lemiş, intihabatta kazandığı Portekiz 
büyük zafere rağmen, siyasi İngiltere ile olan muahe-
hasımlarının, senelerdenberi sinin uzatılmasını istedi 
idare ettiği Devlet bankasını Lizbon, 26 (Radyo} - Por-
sarsacak derecede iftiralarda tekizin, muhtelif Portekiz sa· 
bulunmasına tahammül edeme· hillerinde e"ssübahri yapmak 
diğini ve mahkemede hasım· üzere lngiltereye müsaade 
larile hesaplaşmak üzere ikti· edeceği hakkındaki haberler 
dar mevkiinden çekilmeğe tekzib edilmektedir. 
mecbur kaldığını söylemiştir. Portekiz; yalnız f ngiltere ile 

Brüksel, 26 (Radyo) _ Baş- akdetmiş olduğu askeri mua· 
vekil B. Van Zelandın istifa- hedenin uzalılmasını istemiştir. 
sın dan biraz sonra Devlet Macar Baş vekili 
Bankası umum direktörüne üç .rerline gidiyor 
ay mezuniyet verilmiştir. Budapeşte, 26 ( Radyo) -

Mütekait generallerden Eti ye Macaristan Başvekili B. Da· 
de, istifadan sonra evinde ölü rani ile Hariciye Nazırı B. 
olarak bulunmuştur. Bu ada- Dekanya, gelecek ayın 9 unda 
mın da, milli banka hakkında buradan Berline gidecekler ve 
söylenen ihtilaslarla alakadar Almanya ricalile temaslarda 
olduğu söyleniyor. bulunacaklardır. 

Brüksel, 26 (Radyo) - B. Avusturya 
Van Zeland, yalnız Baş·ıeka- Hariciye Nazırı Varşovada 
Jetten değil, saylavlıktan da Varşova, 26 (Radyo) -
istifa etmiştir. Avusturya Hariciye Nazırı B. 

Reksistlerin naşiriefkarı olan Gi dö Smit, bugün buraya 
Peyi Roel gazetesi, B. Van gelmiş ve Polonya ricali tara· 
Zeland ve partisi aleyhine fından karşılanmıştır. 
şiddetli neşriyata başlamıştır. Bulgar kralı 

Muhtelif partilerden müte· Venediğe vardı .. 
şekkil bir heyet, bugün B. 
Van Zelandı ziyaret etmiş ve Belgrad, 26 (Radyo} - Bul· 
istifasından dolayı partilerin gar kralı Boris, kraliçe Co· 

vago ve prenses Lüiza Romaya 
teessürünü bildirmiştir. 

Katolikler, B. Van Zelanda gitmek üzere dün akşam hu-
susi trenle Belgraddan geç

tekrar itimad reyi vermişlerdir. 
Brüksel, 26 (Radyo) - Bel

çika hükumeti, 9 devlet kon· 
feransı içtimaının 3 ikinci teş· 
rine bırakılması hususunda 
ingiltere hükumetile müzake
relere girişmiştir. 

lngiltere hükumeti; içtima 
tarihi olarak 30 Birinciteşrini 
tercih eylemekle beraber, Bel
çika hiikumetini müşkül mev· 
kide bırakmamak için bu te
hiri kabul eylemiştir. Bu hu
susta diğer devletlerin de mu
vafakatleri alındıktan sonra 
resmi bir karar verilecektir. 

Japonyanın 9 devlet konfe
ransına gelemiyeceği, Belçika 
hükumetinin davetine yarın 
(bugün) red .cevabı vereceği 
tahmin edilmektedir. 

Brüksel, 26 (A.A.) - B. 
Van Zeland radyo ile neşre
dilen bir hitabesinde, istifası
nın esbabından bahsetmiştir. 
Mumaileyh geniş mikyasta 
milli birlik esasına miistenit 
olan kabinenin memlekette 
menfur bir iftira mücadelesi 
adeta bir şelale halinde inki· 
şaf etmekte olduğu bir sırada 
kendilerine güvenmekte ol· 
duğu bir takım unsurların in· 
hilal husule getirmek için gay· 
ret sarfetmelerine şahit ol
muştur. 

Mumaileyh hükumete karşı 
yapılan hücumları milli ban
kada vukuagelmiş olan son 
hadiseleri hatırlatmıştır. Bay 
Van Zeland, bu hadiselerin 
doğrudan doğruya ve şahsen 
kendisine taalluku olmadığını 
ancak hareket serbestisini is
tirdat ettiği sırada bu hususta 

miştir. 

Venedik, 26 (Radyo) -
Bulgar kral ve kraliçesile prc n 

ses Lüiza, bugün buraya gel
diler. Şato San Rusoreden 
sonra Romaya gideceklerdir. 

B. Refik Saydam 
Tedaviye muhtaç olduğun· 
dan geni kabineye girmedi 

Ankara, 26 (A.A) - fsmet 
f nönü kabinesinde Sıhhiye 
Vekili bulunan Refik Saydam 
ahvali sıhhiyesinin uzun müd· 
det istirahat ve tedaviye muh· 
taç olması hasebile yeni te
şekkül eden kabinede vazife 
almamıştır. 

Çirkin münakaşa 
Basın Kurumu müdahaleye 

karar verdi 
Ankra, 26 (Hususi) - Ba

sın kurmu, bugün toplanmış 

ve ( Cumhuriyet ) ile ( Tan ) 
gazeteleri arasında başlıyan 
çirkin münakaşalara nihayet 
verilmesi için iki gazete nez· 
dinde teşebbüsatta bulunma· 
ğa karar vermiştir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1356 
İlktefrin 14 ~aban 20 
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Habsburglar bır b •~ ... 
tükenince yakqıkhğı ve güzelliği 

a et unvanını müzayedeye koydu 

11 senede 31 defa evlendi 
1878 de, Viyanada impara· 

torun sarayında nöbet alan 
askeri takım zabitlerinden bi· 
risinin, bir çocuğu dünyaya 
geldiği için imparator F ran· 
ıilva Jozef bu zabite izin ver· 
mif ve ayni zamanda doğan 
çoruğun, vaftiz babalığını ka· 
bul etmiı idi. Doğan çocuğun 
babası Baron Fılippos Fon 
Skotti adlı bir Macar asilza· 
desi, annesi de La Baron 
Ojeni idi. Bu kadın da eski 
Macar ailelerinden Naski aile· 
sine Dlensub idi. 

Çocuk bu kadar güzel prt· 
lar altında ve güzel bir bahar 
geceti dotmuı olmasına rağ· 
men ailesinin ve... Macar ka· 
dınlannın bqına bir beli ol· 
muo, nihayet g~nlerde 57 
yqmda oldatu halde ölmüı 
ve Pettenin fakirlere mahsus 
bar mezanna gömilmüttür. 

• •• Bu çocuk ilkmektebe ve-
rildiii zaman, saraya mensup 
bir zabitin otlu olmak bue· 
bile çok dikkat ve itina gör· 
müştür. Fakat buna rağmen 
bu çocuğa okumak, yazmak 
öltetmek pek mltkül olmuş· 
tar. O kadar ki illanektebı bi· 
tirdiği halde, muallimleri bu 
çocup öğrendiklerini anut· 
tutuna emin idiler. 

Çocuk asilzade sıfatile as· 
keri bir lileye verilmif, fakat 
burada ela lcaydedilditi tün
den ~ bir ... pılame
mif, billldı Petteaın idi eğ· 
lence yerlerinde her vakit boy 
IÖltermittir. 

Mekteplerde bfuı bir odun 
kadar bhn olan bu Baron 
Skotti, meyhane, umumhane 
ve Wi gece laayab yerlerinde 
haribllde bir muvaffakıyet 

ıöat-miftirl 
Baba ve annesinden kalan olduk· 
ça •ühim bir miru onun bu 
snunffalayetlerini kolaylqtır· 
mqtı,. Fabt, pek az zaman 
içinde bu ıki miraşı ııfıra in· 
dirmekte de muvaffak olmuştur. 

Haftun Dilekleri 

Olıarların lilcir oer. 
iliklerine bir ceoap 

inhisarlar Batmüd6rlüğün· 
efen elin fU tezkereyi aldık: 

G.zetenizin 7337 sayılı ve 
21-10-937 tarihli niahaaının 

beeiaci aahifainde, birinci 
nevi Iİ ........ dan tikiyeti havi 
Meaeme.li ir lwiinizin mek· 
tabana atfm netredilen fıkra 
okudu. 

Bu nni Iİpralaruiaazla be
raber daha acaa aevi sigara 
paketleri üzenne 4e, diğer 
ani ligaralarda ~ gibi 
imal tarihlerile numaralannın 
bualmam idarece dütün&lmUI 
ve bu •111111ta icab eden ter
tibat da ahnmıı oldupndlin 
yakmcla bilGmum mamulit pa
ketlerine ayni suretle tarih ve 
numara konacaktir. 

Maabm, kariımizan bahaet· 
tili delak ve ~leli ıi,... • 
llnn eauen l8bf1 meQJnu al
duğunclan, bu gibi .,.ketler, 
miitteriler tarafından bayie 
mele edilcliti takdirde bunu 
alan her beyi tebdile mec
barcl•. 

KeyfiJet ba ıuretle taY11h 
ohmar. 

Baron• aewlili SÖ6len11n 
Aoıutıugtılı tırlUt 
Coatan.c. Vortla 

Para bitince bu Habsburg· 
ların bakiy~ıi, yaşamak için 
bir uıul bulmuştur. Sunu ev· 
veli itinf lizımdır ki bu adam 
çok yalat1ldı, çok güzel ve 
iyi giyinir bir adamdı. Bir 
icadın kalbini teıbir, bir ka· 
dını kendiıine bendetmek 

onun belli batlı marifetleri idı. 
Buldup usul de ıudur: 
izdivaç idarehanelerine mü

racaat ederek çok eski bir 
aılenin şerefli Baronluk unva· 
nını vermek şartile evlilite 
talip olmu1tur. Vıyana ve 
Peıtede, batta bütün Avustur· 
yada, Awsturyadan aynlmıı 
yerlerde bile imparatorluk 
devri hasretini çeken, asalet 
unvanı için berfeyi feda eden 

· sürülerce budala icadın vardır. 
Skotti bu sayede tamam 

31 defa evlenmiş ve muayyen 
bir para hakkı aldıktan sonra 
bunlardan aynlmıfbrl Yani, 
imparatorluk bakiyesi, Slcotti. 
46 yaşından 57 yqına kadar 
31 adet Madam La Baron 
imaf edip durmuttur. Muma· 
fih kanuni takibat korkusile de 
bu müddet içinde tamam 194 
adres değiıtirmiftir, 

Salla ceza malalıemeıinde 

Ecnebi inş&at müteati
hitliği yapabilir mı? 

Emniyet miidiJrliJfii tarafından 
verilen ikamet tezkeresindeki 

bir kayıttan iatif ade etmiı 
Dün ikinci ıulbceza mah· 

kemeainde pyanı dikkat bir 
davanm- dUl'UflDa•aa baflan· 
.... Hl6eo• JIHlVZQU20Q7 
numarala güçük sanatlar ka· 
nuauna aykırı bareke,tte bu· 
lunmaktar. Bu yolda hareket 
eden inşaat müteahhidi Petro 
adında bir ecoebidir. Vakıa 
gizli kapaklı olarak kiçik 
sanat erbabının bu kanun bü· 
kümlerine ayları olarak it yap· 
bkları ıörülmekte ve fakat 
bunlar yakalaaaralc ait olduk· 
lan mahkemeye verilmekte
dirler. 

Dünkii durufma aafbuı 
dikkati calib bazı noktalar 
göstermiıtir. 

Okunan evrakı.o anlatıldı· 
IJna göre, suçlu Petro iz. 
mirde ve mülhabbnda genif 
mikyasta inşaat miiteahhitli· 
ğinde bulunmuıtur. Ve Petro· 
nun çalııma11 da uzun müddet 
devam etmiştir. Petro, bu b· 
nan hildimlerinden malOmat· 
tar edıldıti halde, elinde bu· 
lunan emniyet direktörlütü 
tarafından verilmiı ikamet 
tezkeresindeki bir bıda iati· 
naden, aıüteahhitlitini devam 
ettirmiştir. 32157 numarala bu 
ikamet tezlceıeaiade suçlu 
Petroya 30 91937 tarihine ka· 
dar ikametine müaaade edil· 
qaekte ve yalnız adı ve san• 
ab baneıinde de: 

•fllfaat müteahhidi Petrol. 
1>i1e kayıtlı bulanmaktachr. 

Petro hlli bu kayda dayana· 
i'ak it yapmak sevdasındadır. 
P.kat bu, Petronun iddiasın· 
dan bu'ka bir fCY değildir, 
Mah bu itin ayd1n)an· 
ması IÇl1I fil karan vermiftir: 

Suçlu Petro, Lanir belediye
ıince kendılilffft ne llfatla ta
nındıtımn ve İDflUlt mlteah· 
hidi olUp olmadıjlmD, reamt 
ve hUIUfi inpat taa~ 
da beldiyeye vaki müracaat 
ve bu taabbiiclafln belediyeyi 
alikadU eden cihetlerde Türk 

vatandaşlanna yapılan mua· 
meleden iıtifade edip etmlye
çetinin belediyeden sorulma· 
..... w emniyet ~rltj· 
pne tekrar yaıılacak tezkere
de suçlu Petronun emniyet 
direktörlütü nazannda ne 11· 

fatla tanındığının ve 2WI 
numaralı kanuna göre kendisi· 
nin çalıımağa mezun .olup ol· 
madıtının, eter mezun detilae 
kendisine verilen ilcalİaet tez· 
keresinde, ıörclüiü İl ve ~ 
ab haaeainin hiZMlnda suçlu· 
nun •müteahhit. diye niçin 
kaycleclilditinin sonılmasına 
ve arulaakemenin batlca bir 
güne b1rakalmasın& karar ve
rilmiftir. 

Gelecek cevaplar üzerine 
malalceme son brannı vere
cektir. 

Saçla ilatiyar 
Şditler U. Mp •••t; 
Biriıi yetmiı bet1ik, dipri 

de sebenlik iki ihtiyar kadın 
Birinci Sulbceza hikiminin 
lcarMna çıkarıldılar. Y etmit 
beş )'8f1Dda ve adının da Mu· 
alli oldutunu aöyliyen miifteki 
tarafına, • "benlik olan ve 
adınln da Cihanbepndi ol· 
dupna aöyliyen de ıaçlıa aan· 
daly•na oturtuldu. 

Bu ilci ihtiyar kadında ayakta 
duracak takat olmaclıtı için 
otartulmalanna kendileri de 
memnun kalchlu. 

iki kadının aralarında ıe
çen hidilenin bir incir çekir· 
detini doldurmıyacak bcfar 
ehemmiyetsiz oldutu dunatma 
aafhaaından u .... ldı. Suçlu 
ihtiyar kadm, miiftekiye hita
ben: 

- Sen aibirbaz bir kadın· 
•ınl 
Demiı ve baılıyan müna· 

kata kavp ile neticelenmi .. 
tir. Bu iki ihtiyar kadmm ,.. 
llitleri tamamen pnç icadın· 
lardu ıbarettir. Bunlardan 
bırili: 

P.ı.. MIJ'GWllllCI 

lıoıutr 
Biikre,, 26 (Radyo) - Kral 

Karol, oğlu Veliahd Gran 
Voyodo Mibailin 16 yqına 
airmiı olmuı münuebetile, 
dün gece Peles sarayında bir 
konser v.e bir de ziyafet ver
miıtir. Bu 7.İyafette, bütün 
devletler mümessilleri ham 
bulunmuşlar. 

Bükreş, 26 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

Veliaht prens Miıelita 16 
yaşına doldurmasile astf'tmen· 
lite tayini meraıimi büyük 
bir parlaklıkla dün Sinaiada 
cereyan etmiıtir. 

Bu meruime yabancı da· 
vetli olarak Yugoslav kral na· 
ibi Pol, lsveç veliahdı prens 
Güıta,.s Adolf, prens Frederic 
De Hohenzellerin, Belçika kra· 
iman kardeıi prens Cbarles, 
Polonya orduları başkuman· 
datu Mareşal imigli • Rydz, 
Fransa ordusundan general 

. Georgeı, Türk ordusundan 
General Muharrem Mazlum 
lşkora, lngiliz ordusundan ge• 
neral Jeffreyı, Elen ordusun· 
~an general Drakoı ve m•· 
iyetleii ı;tirak eylemiıtir . 

Kral tribününde kral ve 
aralarında Arıidüıes lleana da 
olduğu halde kral ailesi er· 
kinı, yabancı misafirler, Bat· 
vekil ve hükumet az•ı, ordu 
mümessilleri yer almış bulu· 
nuyorlar. 

Milli müdafaa nazın tayin 
emrini okumuş ve müteakıben 
prens Mi,el and içmiştir.Kral 
bir nutuk söliyerek millet ile 
kral ailesi arasındaki kınlmaz 
rabıtayı temıil eylemek üzere 
kral aileıinin erkek evlitlannı 
ti çocuklulclanndanberi ordu· 
ya vennek anaaeaini tebarüz 

• 
Halkan allcıılan arasmda 

prens Mişel birinci avcı tabu· 
runun birinci bölütü başında 
yer alm11 ve lat'aaı ile birlik· 
te geçit reımine iftirak et· 
mittir. • 

Yine dün Y11roalavya kral 
naibi prenı Pol da reamen 
hudud muhafızlan alayı 
Miralaylatuıa tayin eclilmit ve 
prena Pol ela balkın alkqlan 
aruıada geçit resmine iftirak 
eylemiftir. 

Alqam Pelesb ptoıunda 
büyük bir kabul resmi yapıl· 
mıı ve merasime bu suretle 
nihayet verilmiftir. 

Filinin Arabları 
lntiltere ile 111icalele 

.tndgorlar 
KudU, 26 (Radyo) - Bu· 

rada, Arablann natiri efkan 
ol• (FHiatin) adındaki pzete, 
Filistin Arablann1n lnşiltere 
aleyhine mücadele etmedikle· 
rini, aacak, Fili.tinin ikiye 
aynlmUJ ve bir Yahudi dev· 
leti teeuü etmeai hakkındaki 
arzuya mabalflet eylem~ 
baluaduklannı yazmaktadır. 

- BU suçlu, müttekiye si· 
birbauın dedi amma, müıte
kinin tat attJtı .. ı prmedim. 
Y abnız elinde tq vardı. ( Bu 
tatlar ne oluyor? ) diye sor-

dum. turşu kmacağlnı ıöyledi. 
itte ba kad•. 

Bu tehadet, ıuçlunun canım 
111cb ve hemen abldı: 

- Dotra aöylel 
-. Ben ıencim, aenin •· 

atin on ikiye bet var. Daha 
dur bakabm /lfADlak iaterim. 
Doğru aöyluyorum. 
~esi açılan suçlu, salon· 

dan dıf811 çıkanldı ve baza 
phitlerin celpleripe karar ve
rilerek muhakeme ıeri bıra
kıldı. 

Japonlar, Taşang 
şehrini de 

~~~~-------~-----
100000 lıiıilik bir Çin ordmıi, imlİYClll• 

mıntakada abluka edildi 

Japon ubrleri 6ir •liri ~-
Şanghay, 26 (Radyo)- Ja· riciye Nezaretinin lnanm la

pon ordulara, Nqanıa işgal giliz doltlupna nihayet ver
etmiılerdir. Tanklarla yüz tay- meğe memur edilecetibi ili
yarenin himayesi albnda ner· ve etmektedir. 
liyen Japon kıtaab, bütün Çin Tokyo, 26 (A.A.) - Baa· 
cephesini yarmışlardar. Bu cep- bahki gazeteler Japoayaam 
hedeki Çin kuvvetlerinin ab- Brüksel konferansına iftirak 
luka edilmesi için tertibat alın- etmesi için vaki olan daveti 
mışbr. • reddetmeğe karar venaif ol"! 

Japon ordusu kumandanı, dutunu beyanda mitltdildiııl • 
Japonyanan Çini yoluna ko- Kabinenin yartn BelııJI )il 
~acıya kadar barb edeceğini cevip vereceti tahu edil· 
bildirmiftir. melctedir. 

Tokyo, 26 (Radyo) - Ja· Şanrhay, 26 (A.A.) - ~ 
ponyanın kanaatine göre, Çin· donlar ba •bah Tat.llila 
lilere kaçak sutetile mühim· zaptmiflerdir. 
mat aönderen ecnebi dC\'let· Şanghay 26 (AA) -
ler vardır. Bu m&aasebetle tral Nen Ai•ll'D8 ~ fffll-
On ~. . iab· :# . lpı. ~ .ı• 
lukaya alinacak ve b&f&n va· ncfa\1 O 
purlar, araıbrmalara tabi tu· 
tulacakbr. 

Tok)'o, 25 (A.A.) -Tebliğ: 
Şanghay_.,eepheainde Japon 

lataatı 23 llktqrin sabahı Ki· 
anıvanchen· Taçbanrchen mın· 
takasına kartı bir taarruz icra 
etmiflerdir. 24 llktetrin sabahı 
fecir vaktine kadar devam 
ede-. tiddetli muharehelerden 
sonra Çin ord11111, adim adam 
ricate batlmmı ve ayni gü· 
nün sabahının dokuz buçu• 
tunda Japon kıtaab Kiang· 
vanchenin tark amntakuında 
bulunan Futan 6niveniteain· 
deki Çin mevziini iıple mu
vaffak olmllflur. 

Japon kıtaabmn bu mınta· 
kacla taarruzu Ebapideki Çin 
kuvvetlerinin maneviyabnı kır· 
m11 ve bunlann araaıncla bir 
inhilal havuı yaratmıfbr. 

Japon tan•eı.i 24 hktet
rinde ikinci defa olarak Han· 
kovdalci- tayYare meydanlan 
ile askeri binalan bombardı· 
man etmit ve mlbim buarata 
1ebebiyet vwmiftir. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Ha· 
vu Ajua muhabirinden: 

Ordmun nqiri efkin olan 
Teito gazeteıi B. Hirotanın 
yakanda istifa edecetini tah· 
min etmektedir. 

Bu pzete mumaiıe,hin 
muhtemel halefleri olarak Ja· 
ponyanan Moakova sefiri B. 
Sbipıtuau ve aabık Stkholm 
ıefiri Biınirotoilnin ilimlerini 
zikretmektedir. 

Teito B. Shiıemitaunun ba
lihamda Berline yapmakta 
oldutu seyahatin Hariciye Ne ... 
zareti makamına ıelmezden 
evel yapılmua llzamrelen ilk 
bir temu olduta mltaleUln
da bulunmakta ve m .... ıe,. 
hin bu •bmda Japon Ha-
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<;inde 
ifrit ve yedi 

başlı ejderler 
Zavallı Çinliler 

bunlardan meded 
umuyorlar.Heykel 
lerini de yapmışlar 

Pekin civarında bir sarayda bulunan bronjdan mamul 
m~azzam ifrit heykeli 

Çocukluğumuzda, büyük an masal dinlemiş ve bu masalın 
nelerimizin söyledikleri Peri, kahramanlarını da bir sarayda 
Cin, ifrit, Ejderha ve Cadı görmüştür. Masal şudur: 
masalları yüzünden bir çok - Göklerin hakimi arzı iki 
gecelerimiz korku içinde ve oğluna mahsus olmak üzere 
.uykusuz geçmiştir. yaratmıştır, fakat şeytan da 

Bu korkunç masalların te· arzı kendi çocuklarına hasret-
siri ile geçirdiğimiz kabusla- miştir; bu sebeble gökler 
rın, gördüğümüz korkulu rii· hakiminin oğulları, garbden 
yaların da haddi ve hesabı 
yoktur. Bunlara belki çocuk
luğunda inanmış olanlar var
dır; fakat bir müddet sonra, 
bütün bu masalların boş ve 
manasız olduğuna hükmetmi· 
yen de hemen, hemen yoktur! 

Vücudüne ok işlemiyen aslan, 
yedi - veya 21, veya 100 -
başlı ejderha, dilleri kızıl ateş
ten ifritler, büyük ve küçük 
ne bulursa yutan balıklar ... 
Bunlar cidden inanılmıyacak 
hayallerdir! Bilhassa gorun
meden her yere girip çıkan, 
her harikayı yapan, verdiği 
tılsımlarda büyük kudretler 
bulunan peri veya cinlere, 
cadılara inanmak çok güçtür. 
Bugünün çocukları, dünün ço
cuklarına nisbetle bunlara 
"masal!" deyip geçmektedir. 

Fakat ... Garbde böyle olan 
vaziyet Uzak Şarkta böyle 
deRildir. Toprakları ü:ıerinde 
korkunç bir harbin devam et
tiği Çinde, ifritlere, Cadılara, 
yedi veya daha fazla- başh 

Ejderhalara, vücudüne ok iş· 
lemez arsla11lara. inananlar pek 
çoktur. 

Bir İngiliz mecmuası muha
biri, Çinde, Avrupalıların pek 
uğramadıkları bir şehirde bir .................... 
Halkevi köşesi 

1 - Bu akşam salonumuz· 
da saat 18 de Evimiz hesa
btna Türk Tarih Kurultayına 
gönderilen Tarih öğretmeni 
B. Hüznü, Tarih Kurultayına 
ait intibalarını konferans ha
Hnde halkımıza anlatacak ve 
Projeksiyonla da Kurultaya ait 
fotoğrafları gösterecektir. Hal· 
kımızın bu alakalı konferansa 
gelmeleri. 

2 - Dün akşam Kızılay 
haftası münasebetile Kız öğ· 
retmen okulu talebelerinden 
Sahire Çelik ve Muammer ta· 
rafından Hilaliahmer ve Sali· 
biahmer teşkilatının kuruluş 
ın~v~ulu bir konferans veril· 
nııştır. 

S 3 - Bu akşam saat 18 de 
osyal Yardım Komitesi ile 

saat l 7 de Halk dersaneleri 
ve kurslar komitesinin haftalık 
toplantıları vardır. 

Gene Pekin civarındaki bir 
sarayda muazzam esatiri 

arslan 
gelen şeytanın evlatlarile mü
cadele mecburiyetinde kalmış-
lardır. · 

Gökler hakiminin bir oğ· 
lu Çin hakanı, diğer oğlu da 
Japon hükümdarı Mikadordur. 
Bu iki kardeş, miras farkın-
dan olsa gerek biribirile hiç 
geçinmemekte ve garptan ge· 
len şeytan ~ğulları da sarı 
ırkın yerlerini benimsemekte
dirler. Bu iki kardeş uzlaş-
yınca sarı ırk şerefine göre 
mevki bulamıyacaktır. Asırlar 
ve asırlar Çin • Japon muha· 
saması devam edecek, bu 
muhasama devam ettikçe 
Çinden şeytan oğullarının 

- yani beyaz ırkın - hakimi
yeti kalkmıyacAktır. Bu halin 
uzun müddet devamı göklerin 
hakimini kızdıracak ve ifrit
leri, ejderhaları, arslanları da
ima asi ve haris mevkide 
kalan Japonlar üzerine musal
lat edecek ve bu sayede Çin 
yalnız kalacak, beyaz ırkı da 
yerlerine tard ve defedecektir. 

Çinliler bu masala o kadar 
inanmışlardır kil gizli kalm1ş, 

mukaddes ve mahrem bir sa· 
rayda bu masaldaki vazifedar
ların, yani ifritlerin, ejderlerin, 
etrslanların heykellerini yapm1ş
lar ve canlanmasını beklemek
tedirler. 

İşte, İngiliz tüccarı, hacmi 
tabiilerinden çok büyük ola
rak yapılmış bu acayb mahlu
katın heykellerini görmüş ve 
bazılarının resimlerini almıştır. 
Bu resimleri biz de gazetemize 
dercediyoruz. 

--·- r ...... 
ANADOLU 

İnsanlığın muh
taç olduğu aşı 

Muhakkak ki, aşı dediğimiz 
nesnenin, "cana can katmak,, 
şeklinde büyük bir kuvvet, 
büyük bir muvaffakıyet ve 
kerameti vardır. İlim ve fen 
adamları, aşıyı yavaş yavaş, 

her sahada tatbika başlamış

lardır. 
Mesela, yabani zeytine iyi 

zeytin aş1sı vurulabiliyor. 
İnek, kısrak gibi mahlukat, 

gene aşı gibi bir telkih ame
liyesi ile hamile kalabiliyor. 

Voronofun meşhur aşısı, 
dillerde destan olmuştur. 

Ameliyat masasına yatıp 
gençleşen gençleşene!. 

Hastaların damarlarına kan 
aşılanıyor; Sıtma, frengi, ve
rem, hep aşı istiyor. Kaysı 
ağacına üzüm aşılandığı gibi 
çekirdeksiz üzüm kütüğüne 
siyah üzüm aşısı da vuruluyor. 

Bakkallar, lokantacılar halis 
tereyağına hile aşısı vuru
yorlar. 

Komünizm, sosyalizm, fa. 
şizm aşıları; Avrupa siyaset 
pazarlarında damping şeklin
de satışa çıkarılmıştır. Alıp 
satanlar, avaz avaz bağırışı
yorlar. Evet, tarihin bu dev
rine bir "aşı devri,, demekte 
hiç hata olmaz. Aşı maddi 
ve manevi olarak, hiçbir asır-
da bu kadar rağbet görme
miş ve bu kadar da muvaffak 
olmamıştır. 

Yalnız.. Evet, yalnız bir aşı 
var ki, ne bulunmuştur, ne de 
böyle birşey keşfedilse bile, 

tatbik kabiliyetini haiz olacaktır. 
Bu aşı, adamlık aşısıdır. 

Amma, eşeğe, sığıra, kurda, 
kuzuya tatbik edilmek Üzere 
değil, bilakis, insan geçinen· 
lerin bazılarına tatbik edil
mek üzere bir aşı .. 

Yakından tanıdığım bazı 

tiplere, gözlerimin önünde 
şöyle bir geçid resmi yaptı
rıyorum: 

- İşte şuna, buna, şu ge
çene, şu yeşilli kadına, şu 
züppe kıza, şu kalın paltolu, 
şişman ukala dümbeleğe, şu 
şu kendisini dev aynasında 
gören manevi cüceye, şu şık, 
çıçegı yüzünde delikanlıya, 
şu herkesin aleyhinde atıp 
tutan, fakat kendi hakkındaki 
söylen~nlere kulaklarını uzat· 
mıyan herife vesaire vesaireye 
insanlık, yani hakiki adamlık 
aşısı vurulmalıdır. 

Diyorum.. Dünyayı kurtara
bilecek, insanlığa biraz insan
lık saadet ve ferahı verebile
cek yegane aşı, asıl bu aşıdır. 
Böyle bir aşı, yukarıda da 
söylediğim gibi, ne bugün, 
ne de gelecek asır keşfolunabi
lecektir. 

Hayat aşısının keşfedilece· 
ğine aklım yatıyor. Fakat bir 
edamlık aşısı.. Hayır, bütün 
ihtiyarımıza rağmen, maalesef 
böyle bir aşının keşfolundu
ğunu ne biz göreceğiz, ne de 
çocuklarımız!.. Çimdik -Cezalandırıldılar 

Belediye nizamatına aykırı 
hareket edenler sıkı bir kon· 
trola tabi tutulmakta ve der· 
hal cazalandırılmaktadır. Dün 
çarşıyı işgal eden beş seyyar 
satıcı ile sabahleyin erkenden 
bağırarak satış yapmağa ça· 
lışan ve herkesi rahatsız eden 
iki satıcı, harice süprüntü atan 
bir ev sahibi ve sinemad3 si· 
gara içen bir kişi cezalandı· 
rılmışlardır. 

lzmir limanı modern tesisatlı olacak 

Almanyaya ısmarlanan 
vapur kızaktadır 

.__, . ~ 
Betonarme Konak iskelesinin 
Üzeri nezih bir kazino olacak 

İzmir liman iş
letme işleri, alı· 
nan yerinde tedbir 
lerle ıslah edilmiş 

ve mükeı:nmel bir 
hale getirilmiştir. 

Yakında limanda 
ve gümrükte ya
pılacak yeni bazı 
tesisatla işler, da
ha mükemmel bir 
hale getirilecektir. 
Gümrüğün liman 
işletme müdürlüğü 
emrindeki ambar
larında yeni bazı 

inşaat yapılmak

tadır. 
Gümrük ambar 

lan dahiline dört 
elektrikli vinç kon 
muştur. Gümrük 
dışına da bugün-
lerde üç eletrikli -
vinç yerleştirile· Gümrükte çalışan büyük vinç · 
cektir. Ayrıca gümrük dışında gene ayni vaziyeti ihdas eder. 
Almanyadan on bin liraya Onun için taş aralarına gayet 
alınan büyük vinç çalışmak- ince asfalt dökülmektedir. Bu 
tadır. ameliye, şimdilik tecrübe ma-

Elektrikli vinçler de çalış- hiyetinde ve Konak-Balıkha-
mıya başladıktan sonra güm- ne arasındaki sahada yapıl-
rük ambarlarında kullanılacak ~aktadır. Tecrübeden iyi ne-
i~çi miktarı çok azalacaktır. tıce alınacak olursa bütün 
Böylece İzmir limanının maki- Kordon, bu suretle asfaltla-
neli vesaitle teçhizi için ha- nacaktır. 
zırla nan programının ilk kıs- Konak vapur iskelesi: 
mı da tatbik edilmiş olacaktır. Liman işletme müdürlüğü, 
İzmir limanı ve gümrük am- Karşıyakadarı sonra İzmirde 
barları, İktısad Vekaletinin Konak vapur iskelesini inşa 
eline ve İşletme müdürlüğüne ettirmektedir. Bu iskelenin 
B. Haşmet Dülge gibi pratik üzeri gazino olacaktır. İzmir 

körfezinin açıklarına dogv ru 
iş iÖren ve müsbet çalışma- uzanan emsalsiz manzaraları 
sını iyi bilen bir zat geçtikten 
sonra mühim bir çok işler seyrederek güzel vakit geçir-
başarılmıştır. mek istiyen halkın toplanacağı 

bu gazinoyu inşa etmek cid
Limana gelip giden vapur- den çok ·yerinde bir hare-

lara yolcu alıp vermek mese- kettir. 
lesi iyi bir şekle bağlanmış, 
Kurunuvustai sandal usulü kal
dmlmış, Türkiye limanlarından 
gelen vapurların yolcularımn 
şatlardan yapılan yoldan ko
layca çıkarılması, ecnebi va
purlarile gelenlerin de motör· 
lerle taşınması temin edilmiş
tir. Şatlarla yolcu alıp verme
deki kolaylıktan herkes mem
nundur. Motörle yolcu nakli
yatında hem rahatlık, hem de 
sürat temin edilmiştir. 

Karşıyaka vapurları: 
. lzmir-Karşıyaka arasında iş

hyen vapurların seferleri inti
zama sokulmuş, yeni vapurlar 
ısmarlanmıştır. Almanyaya si
pariş edilen iki vapurun omur· 
galarının kızağa çekildiği Li
man İşletme müdürlüğüne ge
len malumattan anlaşılmıştır. 

Bu vapurlar Mayısta İzmire 
getirilecektir. 

İngilteredcn satın alınan 
vapurun parası ödenmiştir. 

Sigortası yapılmak üzere olan 
bu. vapur Teşrinisani ayı için
de lzmire getirilecek ve derhal 
Karşıyaka seferlerine başlı
yacaktır. 

As/ altlama: 
Birincikordon Liman işlet· 

me müdürlüğüne aiddir. Par
kelerin üzerine kum dökülün
ce hem nakil vasıtalarının 
fazla işlemesinden toz bulut
ları yükselmekte, halkrn sıh· 
bati tehdid edilmekte, hem 
de yağmurlar kumları' denize 
götürmektedir. Taş!arın ara· 
larına çimento dökmek ıse, 

Bu gazino, nezih b,ir aile 
yuvast şeklinde idare edile· 
cektir. Gazino ve Konak va
pur iskelesinin inşaatı Birinci 
kanun başlangıcında bitmiş 
olacaktır. 

Gümrük ambarlarında: 
Gümrük ambarlarında kapı 

memurlarının çalışma yerleri 
ve tuvalet mahalleri yeniden 
inşa ettirilmektedir. 

Fransız hükumeti 
Tahkikata başladı 

Paris, 26 (Radyo) - Ved 
Mela adındaki Fransız posta 
vapurunun, dün meçhul bir 
tayyare tarfından bombardı

man edilerek batırılması üze
rine, Fransız hükumeti tahki
kata başlamıştır. 

Bir torpido ve iki destroyer 
bugün hadise mahallinde tet· 
kikat yapmışlardır. 

Fransa Hariciye Nezareti, 
gerek cumhuriyetçi ve gerekse 
ihtilalci fspanyada bulunan 
konsolosları vasıtasile tahkikat 
yaptırmaktadır. 

Lübnan intihabatı 
Müslilmanlar reye iştirak 

etmediler 
Beyrut, 26 (Radyo) - Lüb

nan intihabatı dün yapıldı. 
Müslümanlarla Katolikler bu 

intihabata iştirak etmemiş-

lerdir. 
intihabata iştirak edenlerin 

yüzde yetmiş beşi, hükumet 
lehine rey vermişlerdir. 

Hükumetin 24 namzedi ka-
zanmışlardır. 

• A -- - 1 
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Amerikada ga. 
rib bir hapis

hane 

.izdivaç 
Mahbusu buradan 

kurtaran yegane 
caredir , 

Amerikada Oklahomada sı
kı ve ciddi bir adalet vardır; 
fakat buradaki hapishanelerin 
pek hoş ve rahat olduğu da 
muhakkaktır! 

Vakıa bir Japon darbıme· 
selı: "Aşkın tatsızı, hapisha
nenın rahatı olmaz!., der. 
Fakat bu hüküm Okl;ahomaya 
tatbik ed ileınrı. l3u ınem le
kette bilhassa bir hapishane 
vardır ki kadın ve kızlara 
mahsustur. Halen bu hapis
hanede 282 kız ve kadın 
vardır. Buraya yaşlı kadın veya 
pek çirkin kız da giremez. 

Bu nasıl hapishanedir? Diye 
sormak karilerimizin tabiatile 
haklarıdır. 

Bizde bahsi biraz daha izah 
edelim: 

Bu hapishane, doğru yolu 
kaybetmiş genç ve güzel, be
kar veya dul kadınlara mah
sus bir ıslahhanedir! Hapisha
nenin müdürü, bizim sabık 
evlenme memuru Bay Hakkı 
Bıçakcıoğlu gibi ihtiyar, se· 
vimli, iyi kalbli bir zattır, 

görmüş, geçirmiş, insani duy
guları çok yükselmiştir. 

Hapishane mükemmel ve 
lüks bir otel demektir. Sabah· 
leyin mahbus kızlara ve ka
dınlara mükemmel bir çay 
verilir; sabah çayı ile öğle 
yemeği arasında bir saat gü
neş banyosu, iki saat müzik ve 
dans vardır. 

Öğleden sonra iki saat isti
rahat, gene iki saat dans ve 
müzik, akşam da mükemmel 
bir suvare hayatı vardır! Arada 
bir iki saat konferanslar var
mış; fakat bu eğlence ale
minde, ~ğlence saatlerinin bol
luğu karşısında, bu konferans· 
lar adeta gözden kaçmak
tadır. 

Bu mükemmel yerde, mah
buJarın en çoğu üç seneye 
mahkumdurlar. Fakat, mah
kumlardan herhangi birisi, is
tediği anda hapishaneden çık
mak ve serbest olmak hakkına 
maliktir! Aman!. Bu nasıl mah
kumiyet? Bu nasıl mahbusluk? 
D v'l '? egı mı .. 

Fakat serbest olmak içm bir 
şart, tek şart vardır . 

Bu hapishaneye her kaç 
sene için atılmış olan genç 
kız veya kadın, evlenmek is
tediği ve kendisine bir koca 
bulduğu anda serbest bırakı
lır! 

Şimdi de bu hapishanede 
hala 282 mahbus kadının bu
lunduğuna şaşmak istiyecek
sinizl. Bu kadar kolay serbest 
kalmak şartı olduktan sora ... 
Ne diye hapishane boşalmı

yor! 
Sizi daha fazla hayrete dü

şürmemek için haber verelim 
ki. bu hapishane mahbuslarm
dan şimdiye kadar evlenmek 
suretile serbesti kazanan kız 

veya kadın adedi, ancal< 
22 diri 

Bu 22 kadının seçtikleri 
zevçler üzerinde bizzat hapis
hane müdürü tahkikat yapmış 
ve bunun üzerine evlenmek 
ve serbest kalmak müsaade
sini vermiştir. 

• 
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Yazan: 
ANADOLU 

1Balkan Genel Kur
may Başkauları 

- Başı 7 inci sahi/ede -
de bulunan Yngoslev, Yunan Ge· 
nel Kıırmııy heyetlerinden bir kıs· 
mı fabrikaları görmek üzere bu· 
gün hususi henle Kırıkkale ve 
Kayseriyc gitmişlerdir. 

~ lstanbul, 26 (A.A.) - Ro-
Doğ&D hizmetçiyi y~tırdıkta_ n ... ~. O.f!raJ manya ordusu Genel Kurmay 

h k _. f } d .... \! Başkanı general Sikityunun emen 50 aga lr 8 l 1 ·..: •• -••••-- Başkanlığında bir general, iki 
Doğan, nihayet kendisint:. 

hakim oldu ve onu kolundan 
tuttu: 

- Haydi kızım, seni odana 
götüreyim .. 

Kız onun koluna iyice da
yandı. Adeta başını da göğ
süne dayamış gibi idi: 

- Bana... Kızım diyorsu· 
nuz ... Kızım ... 

Ve bir kahkaha attı. Artık 
sızmak üzere idi. Onu mer· 
divenlerde tamamile kollarına 
aldığı vakit, genç kız, gözle
rini kapamıştı. Sadece: 

- ikinci kattaki kapısı açık 
oda ... 

Diye mırıldandı ve sustu .. 
Doğan, onu karyolasına uzattı, 
üstünü de örttü. Bu suretle 
bo.rcunu ödemiş oluyordu. Onu 
yatağa uzatınca, durdu, yüzüne 
baktı ve güldü: 

- Hay çocuk!.. 
Dedi ve çıktı. Çarçabuk 

yemeğini yidi ve sokağa fırladı: 
Evvela meyhaneye uğradı. 

Meyhaneci ile ancak birkaç 
;celime konuştu. iki bakışla 
anlaşmışlardı .. 

Bu akşam. 
- Evet kahramanım. 

Gece yarısı. 
- Evet kahranım. 

Yaralı! 
Malum; götürüldü. 
Allaha ısmarladık .. 
Güle güle!. 

Sokağa çıkınca, havayı tet
kik eden bir kurd gibi, kes· 
kin gözlerini etrafa ve havaya 
dikti. Gecenin sakin geçmesi 
muhtemeldi. Düşündü: 

Acaba, irini ne yapmıştı? 
Filhakika irini, sarayda pla

nın ilk kısmında muvaffak 
olmuştu. Saraya girerken bü
yük bir heyeca!1 taşırmış gibi 
görünüyordu. Doğruca Doka· 
nın yanına koştu. Doka, onu 
hararetle karşıladı .. 

- Sizi çok müteessir ve 
müteheyyiç görüyorum .• 

- Evet, evd .. Beni de teh
dit etti o maskara!. 

Doka, yalancı bir hiddetle: 
Alçak!. Ona gosterece· 

ğim .. Demek nihayet seni de .. 
- Fakat Doka hazretleri; 

siz adeta onun benimle mü
nasebeti varmış gibi konu· 
şuyorsunuz. 

Doka, ona yaklaştı. irininin 
ellerini tuttu: 

- Titriyorsunuz. 
- Şüphesiz, şüphesiz.. O 

kadar asabiyim ki .. Kendisine 
itidal tavsiye eder gibi oldum. 
Şiddetle mukabele etti. Ben de 
yaptığının bir kabalık oldu
ğunu söyleyince: 

- Alçak Yunanlı! _ 
Diye bağırmasın mı?. Ben 

de •Nankör Türk" diye kar
şıladım .. 

Doka, başmı sallıyor ve bir 
taraftan da irininin ellerini 
öpmek için eğiliyordu. 

- Sevgili Prensesim -diyor
du- bundan sonra sızı ben 

.müdafaa edeceğim. Tacım, 
tahtım, kılıcımla ben müda
faa edeceğim. 

Ve, irininin ellerine ilk bu
seleri kondurdu.. İrini, hafif 
bir iğrenme ile titredi. Fakat 
belli etmedi. Çünkü görülecek 
iş vardı: 

- Teşekkür ederim muh- her yiyelim .. Hatta, isterseniz, albay ve bir yarbaydan mü-
terem Doka .. Siz, sevimli ol- Kiyarayı da beraberimize ala- rekkeb Romanya Genel Kur· 
duğunuz kadar kibarsınız. lım.. may heyeti bugün saat 15 de 

Bu cümle, bizim Dokanın İhtiyar kurt, şöyle düşünü· Romanya kumpanyasının Racel 
senelerdenberi içinde yatan yordu: Karol vapurile şehrimize gel· 
bütün ümitsizliğini birdenbire İrini artık Doğana müzaha- miştir. Bükreş Ataşamiliterimiz 
siliverdi. Sanki önünde mesut ret etmiyecek olduktan sonra, heyete refakat etmektedir. 
ufuklar açılıyordu. Hayat, ih- Kiyarayı da yumuşatır ve Rumen Genel Kurmay hey· 
tiyar çağında ona bahar geti· koca~ını aramaktan uzaklaştı- eti Romen ve Türk bayrakla· 

rabilirdi.. l d l G l t riyordu. ri e onanmış o an a a a 
- Ne dersiniz, muvafık mı?.... h d f b 1 V ı· irininin ellerini tekrar öptü: rı tımın a stan u a ı ve 
- Bilmem .. Onunla aramz · · M h.dd. U" - Bana saadet, bana hayat Belediye reıst u ı ın s· 

nasıl?. f 
ve ümid veriyorsun .. Demek ki tündağ, stanbul komutan Ve-

- F enal. Hem de çok fena!. 
sevgilim.. kili General Osman Tufan, 

Dün akşam ona karşı çok ağır 1 
irini hafifçe gözlerini kapadı: davrandım. Merkez komutani hsan Ilgaz 
- Aman Allahım - diye f 1 1 d ile mihmandarları Genel Kur-Heri 1 ya an söy üyor u. 

mırıldandı- hırsı piri ne kadar _ Şimdi ben de öbürü ile maydan albay Fevzi Mengüç 
gülünç oluyor?. darılmış olduğuma göre, me· ve yüzbaşı Nureddin Alpkar· 

Doka, yarı sarhoşluk geçi- sele daha çatallaşır.. tal, Romanya elçisi, ateşemi-
riyor gibi idi: _ Hayır, hayır!.. Siz ister- literi ve konsolosluk erkanı 

- Demek ki sevgilim, ar- seniz, gidiniz ve onunla bir tarafından karşılanmıştır. 
tık, benim olacaksın. Elimi müddet kalınız. Ben, bir iş Muzıka Rumen ve Türk 
reddetmiyeceksin.. için çıkacağım .. Hatta, bu sa- milli marşlarını çalmış, asker) 

irini, glilümsedi ve ayağa rayda ilelebed kalacağınızı da kıt'a ihtiram resmini yapmış· 
kalktı. Pencereye doğru gitti. söyleyiniz.. tır. Doğruca Perapalasa inen 
Sonra Dokaya baktı: irini, nazlı bir Tavuskusu misafirimiz biraz sonra İs-

- Venedikten hiç ayrılmı· gibi boynunu geriye büktü: tanbul valisini, komutan ve· 
yacağım artık.. Bütün mali- _ Yok, onu söyliyemem kilini ve merkez komutanını 
kanelerimi sattım. daha!.. Maamafih, gidib bir makamlarında ziyaret etmiş ve 

Doka da yanıbaşına kadar kere konuşmak isterim.. bu ziyaretler iade olunmuştur. 
gelmişti: - Haydi sevgilim, peki, Japon sefiri 

- Ne saadet, ne büyük haydi... Romadan Berline döndü 
müjde... Sevgili Prensesim, Ve zili çaldı: Roma, 26 (A.A.) - Cuma 
sizden bir şey rica etsem.· Giren uşağına: günündenberi Roma da bulun-

- Emredin haşmetpenahl. - Prenses hazretlerini Si- makta olan Japonyanın Berlin 
_ Emir mi? .. Size, tapın· norinanın dairesine ~ötür ve sefiri dün akşam Berline ha-

dığım kadına emir öyle mi?. çabuk gel, ben de çıkacağım. reket etmiştir. 
Hayır, hayırl. Siz bana emre· Emrini verdi İrini, sevincini Salahiyettar ltalyan meha-
debilirsiniz, ben size değil... belli etmemek için kendini fili mumaileyhin Ro·madaki 
Ricam şudur: zor tutuyordu. ikametinin siyasi mahiyette 

____ B_u.::g_ün_o..:' ğ:....le--=-y=e=m=e~g" i=n=i ==b=e=ra=·======(=--S_o_n_u __ va_r_J__ hiçbir görüşm eğe vesile tP.şkil 
Dikiliyi telaşa veren Ademi etmemiş olduğunu ve bilhassa 

İtalyanın yakında Alman - Ja· 
pon itilafına iştirak edeceğine 
dair olan haberlerin doğru 
olmadığını temin etmektedir
ler. 

bir vak'a müdahale 
Başı 1 inci sahifede -

niiz hastane ıııhhat beyetiı.ce rapor 
verilmecli~i için hu noktadan kızın 
müşaıiebe altında bulundurulması 

muvafık görülmü,ıür. 

Küçük ve güzel kızın baygın 

bulunueunun sebebi geç vakte ka· 
dar aula~ılamamışsa da nihayet ak· 
şama doğru Zahidenin baygınlığı 

geçmiş ve ifadesini almak mümkün 
olmuetur. 

Henüz on üç ya~ında olan 
Zahide, ba~ındao geçen vak'ayı 

~öylece anlatmıştır: 

Dikilideki evimizde annemle 
birlikle oıııruvorduk. Dikiş dik· 
mek için yıım~k lazım oldu. An· 
nem beni ecati ismiode birinin 
clükkiinına gönderdi. Dükkana git· 
ıinı, ko~ede bir gramafon duruyor· 
<lu .... 'ecatiye: 

- Bir plak çalayım mı? 
Diye sordum. 
- Biliyorsan çal. 

Decli. Ben de bir plak aldım, 

gramofoııankoyarak çalmağa baela· 

clım. O eırada ma&anın üzerinde 

bıırdıık içinde uya benziyen bir 
meyi vardı, hunu aldım içmeğe 

ba§ladın. O @ırada Necatinin bir 

arkada~ı geldi, bardaktaki euyu 

içti~imi görilnce, birdenbire atıldı 

,.e bardaği elimden alarak: 

- Ne yapıyonun? 
Diye ha~ırdı. Ben o sırada 

bayıldım, gözlerimi aı;tığım vakit 

ken<limi İzmir memleket baetane· 
eiude buldum. 

Zahide, kendisine bir fenalık 
yapıldıgıııı hatırlamadığını da ııöy· 

lemi~tir. 

Dikilide bu meseleden dolayı 
tevkif edilen ~ahışlsr vardır. ifade 
acele Dikiliye gönderilecektir. 

Kızıu baygınlığına ııebebiyet 

\·eren mayiin ne olduğu lıcnfiz 

anlaoılamamıetır. 

Komitesi dün tek
rar toplandı 

Londra, 26 ( Radyo ) 
Ademi müdahale komitesi, 

bugün saat 12 de İngiltere 
Hariciye Nazın B. Edenin 
riyasetinde toplanmıştır. 

İtalya sefiri B. Grandi, bir 
direksiyon altında iki komis

yon teşkil edilmesini ve bu 
komisyonların, ispanyaya gide-

rek ayrı ayn tetkikat yapmı'.
sını istemiştir. 

Rus sefiri Mayiski, lngiliz 
planını kabul ettiğini ve yal-

nız gönüllülerin geri alınması 

işinde bazı teklifler dermeyan 
edeceğini söylemiştir. 

Komite, geç vakte kadar 
müzakeratta bulunmuş ise de 
ne karar verildiğini bildirme· 
miştir. 

Kızılay haf tası bitti 
- Başı 1 inci sahifede -
ııon ııınıf talebesinden Haomet kıea 
birer hitabede bulunmuolar, Kız 

liııt.ei mildilr muavini B. Re~id <le 
bir nutuk irad etmi~tir. 

Söylevleri müteakıb Atatürk 
heykeline çelenk konulmuş; mey• 

daoda toplanan binlerce halk ban· 
donun iştirakile cumhuriyet marşı· 

nı söylemiş ve merasime nihayet 
verilmiotir. 

Dün sabah da faaliyete geçen 
kollar, ~elırin muhtelif semtlt>rinde 

aza kaydına devam etmişler, Kızı

lay tarafından fakir çol·uklara el· 
biaelcr' tevzi edilmiştir. Bir haf ta 

1 :ıarfında Kızılaya yeniden ü~ bin· 
den fazla aza kaydedilwi,tir. 

Zonguldak ta 
.Uzun Mehmed günü 

Zonguldak, 26 (A.A.) - 8 
Sonteşrin 937 Pazartesi, Tür· 
kiyede ilk olarak maden kö-
mürünü bulan Uzun Mehme
din tarihi keşfinin 109 uncu 
yıldönümüdür. Ereğlinin Kes-
taneci köyünden olan bu 
Türk çocuğunun Ereğlide Kö
seağzı mevkiinde ilk olarak 
bulduğu maden kömürü bu 
gün milli endüstrimizin enerji 
hc-zne~i ve müstakbel Türk 
medeniyetinin ana kaynağı 
olmuştur. 

Zonguldak Halkevi tarafın-. 
dan altı yıldanberi kömür bay
ramı olarak yaşatılmakta olan 
bu mutlu günün yıldönümünü 
bu defa da büyük törenle 
kutlulamak üzere hazırlanan 
programa göre, şimdiden ça· 
lışmalara başlanmıştır. 

Pariste 
inşaat amelesi grev yapacak 

Paris, 26 (Radyo) - Paris 
inşaat ve maden amelesi, bu· 
gün büyük bir toplantı yap
mışlar ve umumi bir grev ya
pacaklarını patronlara haber 
vermişlerdir. 

General Milşh 
Tayyare ile Berline döndU 

Londra, 26 (Radyo) - Al-
manya Hava Müsteşarı General 
Milşh, bugün tayyare ile bu
radan hareket etmiş ve Ber
line dönmüştür. 

lzmirlilerin yardımile alınan tayyareler 

Bu tayyarelere parlak 
merasimle ad konacak 

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

Tayyareler (Güzelyalı, Tilkilik, /kiçeş. 
melik, Örnekköy, Çiğli) adlarını alacak 

Hamiyetli iz mir halkının bu bir program hazırlanmak.tadır.· 

seneki teberrült>rile orduya beş Cumhuriyet bayramından sonra 
tayyare daha alınacağını yazuu~tık. bu tayyarelerin ad konma mera· 
Bu t:ıyyarelerin, isimlerini teshit simi, yerlerinden gelecek heyetler 
için toplanan Türk llnf'a Kurumu ve halk önünde yapılacak, Türk 

İzmir idare heyeti, uzun müzake· 
relerden sonra kararını \'ermiştir. 

Hamiyetli İzmir halkının Türk 
Hava Kurumuna verdiği paralarla 
alınacak heı tayyareye (Güzelyalı, 

İkiçcşmelik, Tilkilik, Örnek.köy 
ve Çiğli) isimleri verilecek.tir. Tay
yarelere ad konma merHimi için 

B. Celal Bayar ile 
Metaksas arasında 
çekilen telgraflar 

Ankara, 26 (A.A.) - Elen 
başvekili Ekselans Metaksas 
ile başvekil Celal Bayar ara
sında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur. 

Ekselans B. Bayar 
Başvekil Ankara 
Türk sularından uzaklaşır-

ken Ekselansınıza, dost ve 
müttefik Türk hükumetine ve 
Türk milletine unutulmaz hüs
nükabullerinden dolayı bir 
kere daha teşekkür etmek 
isterim. 

Ekselans reisicumhur nez
dinde, gösterdiği bütün lütuf· 
karlıklara karşı en vefakar 
hissiyatıma ve derin şükra
nıma tercüman olmanızı dile· 
rim. 

Türk milletinin şahsımda 

Elen milletine gösterdiği kar
deş selamını Elen milletine 
bildireceğim. 

Bayan Bayara refikamın ha
lisane selamlarını ve benim 
derin hürmetlerimi bildirme
nizi en samimi ve en kalbii 
selamlarımı kabul buyurmanızı 
rica ederim. 

Metaksas 
Ekselans Bay Metaksas 
Başvekil Ati na 

Ekselansınızın göndermek 
lütfunda bulundukları nazik 
mesajlarından ziyadesile mü
tehassis olarak en hararetli 
teşekkürlerimin kabulünü rica 
ederim. 

Bütün Türk milleti muhte
rem şahsiyetinizle bu derece 
asil bir surette temsil edilen 
dost ve kardeş millete karşı 
samimi ve kalbi dostluğunu 

göndermekle memnun olmuştur. 
Nazik sözlerinizi derhal bil

dirdiğim Reisicumhur, Ekselan
sınıza teşekkürlerini bildirmeğe 
ve sizinle tanışmakla ve gö
rüşmekle hassaten memnun 
kaldıklarını bir kere daha söy
lemeğe beni memur etmiştir. 

Aziz dostum ve muhterem 
Başvekil, refikam ve ben de
rin minnettarlığımızla beraber 
en halisane selamlarımızı ve 
hürmetilerimizi Bayan Metak
sasa bildirmenizi sizden rica 
ederiz. 

Bay Başvekil, çok dostane 
vefakarlığımı itimat buyurma· 
nızı istirham eylerim. 

Celal Bayar . ................... ... 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

/ Tdefon : 3479 

Hava Kurumunun memleket mü· 
dnfaasına yaptıgı büyük yardımları 
ve hu yardımı temin eden halkın 
hamiyetini tebarüz ettiren nutuklar 
irad olunacaktır. İzmir balkının 
son beş tayyare ile orduya hediye 

ettiği tayyare, miktarı 23 ü bol· 
muştur. 

OOPSA 
ÜzUm satlşları 

Ç. Alıcı K. S. 
525 Esnaf Ban. 14 25 
276 12 T. Al. bi. 13 50 
234 A. R. Üzüm. 14 50 
183 Ü. Kurumu 13 
112 A. H. Nazlı 14 

98 S. Erkin 14 50 
78 A. Fesçi 14 50 
73 Ş. Remzi 15 50 
57 Ş. Bencuyo 14 25 
45 J. Kohen 15 
43' D. Arditi 14 50 
44 Ş. z. Galip 14 50 

40 J. Taranto 11 50 
49 Şınlak o. 14 50 
37 P. Klark 13 

39 İnhisar ida. 12 75 
19 L. Galemidi 16 50 

18 A. Maydo 13 75 
16 Paterson 16 50 
14 H. Kori 13 50 
8 S. Gomel 17 50 
2008 12 T. 

120232,5 
122240,5 

incir satıtları 
Ç. Alıcı K. S. 

116 Ş. Rıza H. 6 
40 M. J. Taran. 9 75 
38 E. R. Roditi 7 ~ 5 
19 B. Franko 6 50 
14 P. Paci 9 75 
10 J. Tara. Mah. 6 

237 
99583 
99820 

K. S. 
18 25 
18 
19 50 
17 
16 50 
19 50 
16 50 
17 50 
14 50 
16 
15 75 
17 50 
11 50 
16 50 
16 50 

12 75 
16 50 

13 75 
16 50 
16 50 
17 50 

K. S. 
9 
9 75 

12 
6 50 
9 75 
6 

ZaytinyaGı satltları 

Alıcı K. S. K. S. 
10000 Turan fabri. 32 

Zahire satltları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
115 Ton Buğ. 5 50 6 
367 Buğday 5 50 6 
684 Bakla 4 5 2S 
15 Börülce 8 
36 P. Çe. 2 80 

2017 T. Ba. içi 
358 Pamuk 37 

81 
41 

Piyasa fiatlari 
No. 7 13 25 13 7S 
il 8 14 ()() 14 50 

" 
9 14 75 15 25 

" 
10 16 75 17 25 

" 
11 18 25 19 25 

,, 12 20 25 21 25 

Hindistanm bUyUk şairi 
öldU. 

Londra, 26 (Radyo) - Bir 
müddettenberi rahatsız bulu-

nan Hindistanın en büyüle şa· 
iri ( Rabıtranad ) bugün öl
müştür. 

Mısır 
Üniversite rektörü çekildi 

Kahire 26 (Radyo) - Mısır 
Üniversitesi rektörü Ahmed 
Essait paşa, bugün Üniversite 
talebesinin yaptığı nümayişler· 
den dolayı istifasını vermi~tir. 



Elektrik 
çalınır mı? 
iki suçlunun muha. 
kemesine başlandı 

Dün ikinci sulhcezada ehem· 
miyetli bir davanın duruşma
sına başlanmıştır. Davanın 
mevzuu Jozef ve Kadri adın· 
da iki şahsın, sokaklardan 
geçen ve şirkete ait olan elek· 
trik ceryanından istifade etmiş 
oldukları iddiasıdır. 

Torbalıda 
Blediyede teltiı var 

Tepeköy, (Hususi) - Uzun 
zamandanberi Torbalı beledi· 
yesi teftiş görmemişti. On 
gündenberi Torbalıya gelen 

Hususi hesaplar murakıbliği 
tarafından belediye dairesinin 
teftişine başlanmış ve bazı 
hadiseler meydana çıkarılmış, 

neticede belediye muhasibi 
Bay lsmaile işten el çektiril· 
miştir. 

Torbalı belediye reisi Bay 
Refik Coşkun, zabit namzedi 
olarak vazifede bulundup 
için müfettişi~ gördütü lüzum 
üzerine celbedilmiş ve kendi
sinden bazı izahat alınmıştır. 

Müfettiı; tetkikatını eski 
reis zamanındaki muamelata 
hasretmiş bulunmaktadır. Bazı 
yolsuzlukların vukuundan şüp
he edılmektedir. 

Ur lada 

Geçenlerde posta ile elek· 
trik şirketine daktiloda yazıl· 
mış bir mektub gelmiştir. Bu 
mektubda Asansör tarafında 
oturan suçluların uzun zaman· 
danberi elektrik ceryanından 
istifade ettikleri ihbar edil
miştir. Şi~ketçe yapılan tetki
kattı, bu şahıslann aboneman 
olmadıkları ve elektrik cer· 
yanı kesildiği zaman, suçlu· 
ların evlerindeki ampullerin 
de aöndüğü görülmüştür. işte 
suçluları mahkemeye sevket· Adliyede, tahkik.at ve 
meğe kifi gelen sebeb bu- teftiş var 
dur. Fakat suçlular diyorlar ki: Urla, (Hususi) - Kazamız 

- Bizim evlerimizdeki tesi· Adliyesini teftiş etmekte olan 
sat şirkete değil, asansör te· Adliye müfettişlerinden Bay 
siAtına aid ve bağlıdır. Hatta Sırrı. teftişatını henüz bitirmiş 
yapılan keşifte bu cihet tama· değildir. 
men anlaşılmıştır. Dava esas- Yapılan teftiş esnasında zı· 
sızdır. Müşteki şirket vekili, bıt katiplerinden Bay Ferruh 
dün ihbar eden zabn gön· hakkında tahkikata lüzum gÖ'· 
derdiği mektubun suretini ib- rülmüştür. Zabıt katibinin A· 
raz etmiıtir. Mektubun kimin lihiyeti olmadıtı halde meu· 
tarafından yazıldığı malum lih erbabından kaydiye, tez· 
detildir. Fakat şirket vekili kere harçları alması ve mah· 
bu mektubun aslını ibraz kemeye tevdi edilen evrakı 
edeceğini söylemiş ve hazı uzun müddet sürüncemede bı· 
sebeblerden dolayı muhake- rakarak, taraflara davetname 
me başka bir güne talik çıkarmaması gibi hataları mev· 
edilmiftir. cud oldutu iddia edilmektedir. 

Selt;l'ihisar belediye riyase·· 

/•mir Leoasım dınirlifi ildnlan 
lımir Levazım imirliti .. tın alma ko. reillipden : 

1 Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve mieuelat bay· 
vanlannan senelik ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve· 
yahut yulaf kapalP. zarfla ve ayrı ayrı prtnamelerle 
münakasaya konulmuş ise de ihale paü olan 24 Eyi. 
937 cuma günü arpaya talip çıkmadığı ve yulafa tek· 
lif edilen fiat da pahalı gorüldütünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

4 - ~teri ısyonda prilebilir. 
5 - lateldiler ticaret oddında kayıtlı elduklanna dair ve

sika röstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ebiltmeye iştirak edecekler 2490 Ayılı kanunun 'l ve 

3 maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veaikaları ve 
teminat muvakkatlarile öirlikte ihale saatından evvel 
komisyonda hazır bulunmaları. 27 2 6 10 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reislitinden: 
Cinıi Tutarı Teminatı Münakasanın ıeldi 

Lira K. Lira K. 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve Yulafın 163 kuruş mu Bedeli keıifli inpat 
Hamam ııvuı tamiri 
Otomatik rizerver imali 
Nöbetçi kulesi infUı 
Hamam kaynama imali 
Sıva tamiri 

3944/30 295 83 Açık eksiltme 
287/24 21 ss kabilinde Manisada Tümen satın alma komiıyonun

dan alınabilir. 990100 74 25 " 
• 

• 
• 

3 - Mün~kasaları 3/2.teı/937 çarpmba günü saat 17 de 
Manısada Tümen satın alma komisyonunda yapıla
~ktır .. !ü~ence arpa veyahud yulafa teklif edilecek 
fıatlar uzennden tetkikat yapılarak birisinin ihalesi 
yapılacaktır. 

137/14 10 29 
445155 33 42 

• • 
• • 

1000/00 7S 00 • • 
Karruçeni ve ııva tamiri 
ihale tarihi Günü 

996/12 74 71 • • 

4 - Muhammen bedelleri arpanın kiloıu beı kuruı elli 13/11/937 Cuaıarteıi 
Saatı 
10 
10,30 
11 
11,30 
12 

• • • 
• " " 

santim ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatlan 
arpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. 

5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet. olduklarına dair • " • 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir-
likte münakasanın yapılacatı belli pn ve saatte ko· • • • 12,30 
misyona müracaatları ilin olunur. • • • 12,30 

22 24 27 30 3740 L - lzm~r, tayyaı:e alayının yukarıda bedeli keşifleri yazılı 
lzmir Lv. amirliği sat. al. rs. den: yedı kalem ınşaat ve tamiratı yedi kıta prtname ile 
1 - Selimiye k•ılasının çatısının tamiri ibaleıi kapalı zarfla ayn ayn açık eksiltme auretile münakasaya kon· 

8 /2. Teş/ 937 pazartesi günü saat 16 da yapıla· mllflur. 
caktır. Muhammen keıif bedeli 2S110 liradır: Şart- 2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve aaatlarda Kış· 
namesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. lada lzmir levaz1m amirliği ıatın alma komisyonunda 

isteklilerin 1884 liralık ilk teminat makbuz veya mek· yapılacaktır. 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- 3 - Teminat muvakkate akçalan hizalarında yazılıdır. 
rinde yazılı vesikalarile beraber ihale saatinden en az 4 - Şartname ve keıifnameleri her gün komisyonda ıörü· 
bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanla le aabn lebilir · 
alma komisyonuna vermeleri. 22 27 31 4 3738 S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-

1 
· Le sikalannı ve bu iılere . yapabileceklerine dair lzmir 

zmır vazım imirliti sabn aJma ko. reis)iX.:nden: -L f 
M 

. 5• n1111a en heyetinden ihaleden laakal bir hafta ewel 
anısa merkezinde bulunan kıtaat ve miiessesat bay· lacak vanlannın senelik ihtiyacı olan S41800 kilo arpa ve· a lan veaikalannı komisyona röstermek mecburi· 

h 
yetindedirler. 

ya .. ut yulaf kapalı zarfla ve ayn ayn prtnamelerle 6 E 
munakasaya konmuı ise de ihale pnü olan 24 Eyl\ll - biltme>:e iştirak edecekler 2490 aayılı 2 ve 3 cü 
937 cuma günü arpaya talip çıkmadıtı ve yulafa tek· maddelennde ve prtnameainde yazılı veıikalan ve 
lif edilen fiat ta pahalı ıörüldüpnden 2490 sayılı teminat muvakkatlarile birlikte ihale uabndan evvel 
kanunun 40 ıncı maddeıi mucibince bir ay zarfında komiafona müracaattan 27 2 6 11 
pazarlıkla alınacaktır. lzmir Lv. imirliti at. al. ko. n. den: 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve yulahn 163 kuruı muka- 1 - Manisada Tümen kıtaabnın ihtiyacı olan 14 ton sade· 
bilind~. ManiAda Tümen satın alma komisyonundan yatı kapalı zarfla münakauya konmuıtur. 
alınabılır. 2 - Şartnamsi bedelsiz olarak ManiAda Tümen aabn 

3 - Mün~lan 3/_?.teırin/937 Ç8118mba günü saat 17 alma komisyonunda her gün görülebilir. 

• • • 

1 

de ManıA~a Tumen aabn alma komisyonunda yapı· 3 - Münakawı 2 /2. Teı/ 937 salı rünü saat 17 de Ma· 

1 - Sef~rihisara on kilometre mesafeden retirilecek suyun lacaktır · Tumence arpa ve yulafa teklif edilecek fiat· ni~da Timen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
proıe ve ketiflllllllelerinin yapbnlmuı iti lioak elmik· lar üzerinden tetkilUlt yapılarak birilinin ibaleai ya- 4 - Kıloaunun muhammen bedeli 100 kuruş ve muvak· 
meye çıkarılmqtır. pallaktar. kkat temiub 1050 liradır. 

tinden: 

2 - Tahmin edilen bedel 1000 lira olup muvakkat teminat 4 - M••••e• lteclelleri, ...,.... ld._ bet karut elli S - ~ler Ticuet oclwncla • ....,,.. old.ldmna dair 
akçesi 7S liradır. untim ve yulefm alb bnttur. MuvMbt temimtlan ~b ~cekler ve muvakkat teminatlarile bir-

3 - Ebiltmo12 /11/ 937 cuma günü saat 16 da Seferihisar arpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. ' lıkte telclıf mektuplan. nı münakuanın yapılaca1.ıı belli 
belediye dairesinde yapılacaktır. S - ~iler .. Ticaret Oduanda m.a.,,et oldaklanaa dair wtten b 

5

' ve11ka roat ki kk · l la ldardıren az ır saat evvel komisyona verm'ıı 
4 - Bu iıe iıtirak edecek olan mühendislerin Türk olmuı erece er ve muva at temıaat arile birlikte 12 m~~li hü~me~n~~n~~~ ~ma~ft~niza· m~a~m~~~~bdli~nn~eb~~na •A1~:.~~~o~ca~A~~~-~~~~17~~!~~~~2!7~~~~~~~ 

manda su iolerile ufıraım•ı bulunması lizımdır. ıııfincaııtlm ilin olıuıar. 12 l7 22 'l7 3606 en fabrikalar umum mü-
5 - Kasabanın hali hazır haritası mevcud olup müteahhit lzmir Levazım imirliii Sa. Al. Ko. Rı.den: dur'• Ju•• ıX.:: ... Jen: 

iıbu haritadan istifade edebilecektir. Yapılacak itin 1 - lzmir ~t. Mv. kamutanlıtınca gösterilecek yerde 511U& 
fenni ve mali §Artnameleri belediyece paruız olarak (l6Sll) lira 84 kuruı bedeli keıifli on iki bin ikiyüz . T~bmin edilen bedeli 74,7SO lira olan yukarda miktan ~ 
verilir. otuzbir ~etre .. uzanluğunda telefon hatb infUı kapalı cınsı yuıl~ malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlu"" sabae 

Fazla izahat almak istiyenlerin her gün belediyeye 
2 

zalhrfl ~11111e2 muT ~9k3a7uypa konmuıtur. alma komııyonunca 16/12/937 Pertembe ..A-" •t .. 15 d 
müracaat etmeler"ı. 27 28 3801 - a esı eı. azartesi cninü saat 16 S da iz· •-- 1 rf ·ı "h 1 dil •-u ... e 

d k l da 1 
.- , IUlp& ı za ı e ı a e e ecektir. Şartname 3 lira 74 k 

B 
m~r e ıı e zmir levazım imirliti Atın alma ko- kabT d k . d unq mu· uJgurca kdastrO komİsyO• mısyonunda yapılacakbr. ı ın e ~mısyon an verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

d 
3 - Teminab muvakka!e akçası (1238) lira 39 kuruotur. 

0~ 4987 lin 50 
ku111fu havi teklif mektuplannı mezkur 

nun an: 4 - Şartname ve keııfnameleri h~r rün 10 dan 12 ye pnde saat 
14 

de kadar komisyona vermeleri vendilerinin de 

Kadastrosu bitrilen Bulgur« çiftlitinin heyeti umumiye ha· kadar ve 15 den 18 e kadar kıtlada inpat komisyo· ~490 1ayı~ı kanunun 
2 

ve 
3 

üncü maddelerindeki vesailde 
ritasile çiftlik içerisinde bulunan Bulgurca köyünün müflis nunda görülebilir. mezkQr run ve saatte komisyona müracaatları. 
Avundukzade biraderlere ait arazi kısmında bulunan binalann S - istekliler ticaret odaıında kayıtlı olduklarına dair ve· ı--~;ı---:-=--.:27.:.__.;2~9-~3!1-~2;__:3~7!73;?__ 
haritaları.~ Teırini sa~i 9~7 tarihinde Bulgurca köyünde Halil ıika göstermek mecburiyetindedirler. lzmir Emrazı san·ye hasta-
otlu Halılın kahve ldukkinına asılmıştır. Bunlar iki ay müd· 6 - Ebiltl!'ey~ i,tirak e~ecekler 2490 Ayılı kanunun 2 
detle aıılı kalacaktır. Asılan haritalarda gösterilen hududlara ve 3 uncu maddelennde ve prtnamesinde yazılı hanesi ba•hekimlig" m· dem 
veya arazinin maliklerine ittihazı olanların veya yapılan ka· ıikalarile te~inat v~ teklif mektuplannı ihale saat~= '1" 
dastro hakkında mufassal malumat almak ve her hangi bir den en az bır saat evvel komisyona vermiı buluna· Hastahanemizin yeni yaptırılacak 4108 lira kqif bedelli 

~~ni hak iddiasında bulunmak istiyenlerin lzmirde Saçmacı l-ı-:-~ca;;;k~la;;;r..;d,;.;.ır_. -:";":;";";:;-::1:2:-:~1.;.;7~_.;2::,:2~-2:,;7~.....;;360~~2:__ olan etüv- daireıi lS gün müddetle açık ebiltmeye konmuştur. 
1111mamı ~katında 20 No. lı kadastro dairesinde Bulgurca lzmir Le~uım amirliti -!ın alma ko. reiılitinden: istekliler keıif ve tartnameyi hergün bqtababette rörebilirler. 

_kadastro komisyonu reislifine müracaatlan. 3804 Cinıi Miktan Tahmın edilen Teminatı ihale tarihi 2490 sayılı kanun ahkimına göre iıteldilerin hazıilıyacaklan 

n d 
• A •• • d mecmu tutarı banka mektubu veya mal ıandıtına yabracaklan teminat mak· 

&imi eDCUmemD eD: K 1 Li K buzları ve müteahhitlik ve ticaret oduı belplerile birlikte 28 i o ra . Lira K. b" 
1216 lira 67 kuruş açın tutarlı lzmir • Manisa yolunun Kuru fasulya 9600 l 1S2 86 40 12/2.Teş/'Jl7 ırinci teırin 937 Pe,.embe günü saat 11 de Tepecikte em-

ı2 +oso inci kilometre~inde bulunan köprü ve kuru dıvar Sömükok 80 ton 2240 168 00 12ı2.Tq/937 razı Ariye hutaneainde mütetckkil komisyona müracaat· 
Gnanlması işi 15 gün müddetle a~ık eksiltmeye konulduğun· Kuru ot 4800 kilo 192 14 40 13/2.Tel/937 ları. 12 17 22 27 3586 
elan 2490 Ayılı yasa hükümlerin' göre isteklilerin bazırlıya- Beyaz peynir 2400 • 912 68 40 13/2.Te·1937 lzmır• vilaAyeti muhasebeı• hu• -L•- Gu-nu·· Saati Münakuanın 11.eklı' .,, ----
~n teminat ile beraber müteahhitlik belgesi ile 11/ikinci Y 

brtria/937 Perıembe günü saat onbirde il daimi encümenine Cuma 15•30 AçıkA k eksiltme SllSİye miidürlügu" •• nden: 
,... ~aları • 27 4 3806 Cuma 16 ça • 
- Cumartesi 10 Açık • Cimi Mevkii 

lzmir Milli Emlak Müdürlfitünden: Cumartesi 11 Açık • 4 dönüm bat Narlıdere eaki mezarlık mevkii 
~NU 1 - lzmir tayyare kıtaabnın ~kanda cinai ve miktarları 20 • tarla Kavaldıpınarda Halil Rifat pqa c. 

bt No. Lira yuıh dört kalem mevad ı8fe dört kıt'a prtname ile idareyi buausiye akarabndan olup yukanda yer ve cınai rös· 
1035 Karataş tramvay C. 257 kapu 271 taj No.lu ev 13000 ayrı ayn açık eksiltme suretile münakasaya kon· terilen akar üç sene müddetle kiraya verilmek üu.re ve pazar· 
1019 Göztepe Abdüllezel So. 20 No.lu ev. 3000 muştur. lık suretile temdiden bir ay zarfında açık artırmaya çıkanl· 

Yuka.rda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri kapalı zarfla 2 - ihaleleri hizalannda yazılı tarih rün ve saatlarda klf· mıfbr. Şartlhn ötrenmek iıtiyenlerin herfiin muhaıebei huİu· 
". __ ,,...... _.mlddetle sabp çı~rılmıştır. ihalesi 8/11/937 pazar- lada lzmir levazım amirliti ıatın alma bmisyonunda siye varidat kalemine ve pey ıürmek iıtiyenlerinde encüme · 

_........_aut lS dedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne yapılacaktır. toplanclıtı her ~azarteai ve p~m~. günleri saat 10 dan °;; 
__ !_•iillıln. Satlf bedeli münhuıran gayri mübadil bonosu 3 --ı. Tahmin edilen tutar ve teminatları hizalarında yazılı· ye kaindar 11~1 ~1akbuzlarale bırlıkte Vilayet daimi encü· 

3759 dır. men e mwacaat an ı in olunur. 27 28 29 30 3802 

# 



ı· ~co iir1·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-
Vapur Acentası!-------------•r•ek-le•r•i•r•a-h'!!,.s.ız-o.La•n•l•a•r•a•b•ı··ı.e.D-o•k•to•r•l•a•r•b•u•n•u-ta•v•a•i•y•e•e•~tlı.e•r•le•r•. ____ _ 

ROYAL NEERLANDAıs • lzmir Lise ve Ortaokullar Alım Satım Komisyonu baş-
KUMPANYAsı Diş Tabibi 

"DEUCALIONn vapuru 26 Cevat Dag"" lı kanlıg"" ından; 
10/937 de ANVERS, ROT-
TERDAM. AMSTERDAM Ve Cinsi Azı Çoğu Kilo Muhammen 

ikinci Beyler sokak No. 65 
HAMBURG limanlarına yük Telefon: 3055 
alarak hareket edecektir. Birinci nevı ekmek 

fiati tutarı 

40000 45000 10,25 4612 1/2 

"HERMES" vapuru 27/ 10 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE li
manlarına yük alarak hareket 
edecektir. 

"SATURNUS,. vapuru 13· 
11 /937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanlarına yük alarak hare- 1 
ket edecektir. 

"TRiTON,, vapuru 13111 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

11VIKINGLAND,, motörü 
2-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına ha
reket edecektir. 

"NORDLAND .. motörü 16-
11/937 de ROTTERDAM, 

• DEUTSCHE LEVANTE ,, ,, ,, 15000 18000 10,25 1845 
LINlE Koyun eti mevsiminde kuzu eti 4000 5000 45 2250 

G. M. B. H. Daııa eti 2000 5000 30 900 
"SPARTA,, vapuru 31 Bi- Birinci nevi ekmek 15000 18000 10,25 1845 

rinciteşrinde bekleniyor. ROT· . Koyun eti mevsiminde kuzu eti 2800 3350 45 1507 1/2 
TERDAM, HAMBURG ve Dana eti 1850 2220 30 666 
BREMEN için yük alacaktır. Dana eti 8000 9200 30 2760 

"ANKARA" vapuru 5 ikin- Böreklik un 6500 7680 15 1152 
citeşrinde bekle:ıiyor. ROT- Makarna ekstra ekstra 3200 3900 24 936 
TERDAM, HAMBURG ve Sarı patates 17700 21100 7 1/2 1575 
BREMEN için yük alacaktır. Beyaz teneke peyniri 5820 7100 35 2485 
AMERICAN EXPORT LI· Zeytinyağı 5050 6020 52 3130 

NES Toz şeker • · 15550 18400 27 4968 
The EXPORT STEAMSHIP Tosya pirinci 16250 18700 23 4301 

CORPORATION Kaşar peyniri 1300 1530 60 918 
"CARLTON" vap_uru 26 Kuru horoz fasulyeii 5520 6750 15 1012 1/2 

Birinciteşrinde bekleniyor. Kuru soğan 10035 11800 5 590 
NEVYORK için yük alacaktır. Tirilye zeytin tanesi 2800 3420 30 1026 

"EXMINSTER., vapuru 2 ~~~:~~~~inde koyun ve 6500 7500 15 1125 

İkinciteşrinde bekleniyor. Yoğurt: ,, 8000 9200 17 112 1610 
NEVYORK için yük alacaktır. Yumurta " 89000 adet 101000 1,25 1262 1/2 

" EXTA VIA " vapuru 11 Çamaşır sabunu 6950 7900 32 112 2567 112 

lık teminat 

346 

139 
169 
68 

139 
114 
50 

207 
87 
71 

119 
187 
235 
373 
323 
69 
76 
45 
77 
85 

121 
95 

193 
41 

Kızılçullu Öğretmen okulu ve eğitmenler kur· 
su ihtiyacı. 
Buca Ortaokul ihtiyacı 

,. " " ,, ,, ,, 
Karşıyaka Kız 0ğretmen okulu ihtiyacı 

" " " " 
" ti " " Kıı Erekek liseleri ve San'at okulu 

Bütün yatılı okulların ihtiyacı . 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
il " " 

,, 

" " " " 
" " " " ,, " " " 
" il " " 
it " " " Kız Vt: Erkek liselerile San'at okulu 

" 
,, 

" " ,. " .. " 
Bütün yatılı okulların ihtiyacı 

San'at okuluna 
HAMBURG, GDYNIA, DAN-

1 ZIG, DANMARKA, ISVEÇ, 
ve BALTIK limanlarına hare· 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV Zonguldak Levamarin kömürü 40 ton 1350 540 
YORK için yük alacaktır. lzmir yatılı okullarının 1937 Mali yılı yiyecek ve yakacak Şartnameler ve nümuneler her gün Kitltür direktörlüğünde 

"EXHIBITOR" vapuru 19 ihtiyaçları yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatlarile açık ek· komisyon masasında görülebilir. Bu işlere şirketler ve yabancı 

ket · edecektir. 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· siltmeye konulmuştur. tebaalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı 
YORK için yük alacaktır. 5/11/937 Cuma günü saat 14 te İzmir hükumet konağında vesikalarile girebilirler. 

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

"E~PRESS,, vapuru 26 Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık ek- • İsteklilerin yukarıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtla-
İkinciteşrinde bekleniyor. NEV- siltmeleri ayrı ayrı yapılacaktır. rile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 20 24 27 4 

-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA,, vapuru 4/ 11· 

937 de MALTA ve MARSIL
y A iimanlarına hareket ede
Qektir. 

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

937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare· 
ket edecektir. 

YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ " vapuru 28 
İkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

THE EAPORT STEAM· 
SHIP CORPORATION 

PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

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

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

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden ı 
a~enta ınesuliyet kabul etmez. . "E_X C~LIBUR,, vapuru 19 

Daha fazla tafsilat için ikin· lkıncıteşrınde PIREden BOS-
ci kordonda FRATELLI SPER TON ve NEYYORK için ha-
CO vapur acentalığına mü· reket edecektır. . . 
racaat edilmesi rica olunur. j SEYAHAT MÜDDETi 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 PiRE · BOSTON 16 gün 
mmç;iü:ı~~:ıta~:!iil:;•• 1 PiRE - NEVYORK 18 gün 

1
. Satılık ev sERvıcE MARıTıME 

ROUMAIN 
Güzelyalı tramvay cad- B U C A R E S T 

desi 1027 numaralı 6 odalı "DUROSTOR,, vapuru 26 
ve bütün konforü havi de- Birinciteşrinde bekleniyor. 
nize nazır ev satılıktır. Ta· KôSTENGE, SULINA GA-
iiplerin mezkur eve müra· LA TZ ve GALA TZ aktar-

' caatları ilan olunur. ması TUNA limanları için 
•zıR!CCii~DGa:m:rız:g • yük alacaktır. 

Olivier ve srE RoYALEHONGRo
ısE DANUBE MARITIME 

Şu••rekası "DUNA., motörü 23 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL-

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
.. ALGERIAN,, vapuru 20 

Birinciteşrinde gelıp yük çı· 
karak ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
.aktır. 

"ClTY OF LANCASTER,, 
vapuru 15 lkinciteşrindc ge
lip yük çıkaracak ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM 
NAVIGA TION CO L TD. 
"AD JUTANT,, vapuru 5 

lkinciteşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

"İTHAKA,, vapuru lkinci
tcşrin ibtidasında HAMBURG 
BREMEN ve ANVERStcm 
gelip yük çıkaracaktır. 

GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA
TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAY ARD,, motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. Pi-
RE, DIEPPE, DÜNKERK ve 
NORVEÇ limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT SCHLDT 
HAMBURG 

" DUBURG ,, vapuru '22 
Birincittşrinde bekleniyor. 
ANVERS (Doğru) ve HAM
BvRG için yük alacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki cl e~işiklik
lerden acente mesuliyet kabııl 

etmez. 
Daha fazla tafsilat için Bi· 

rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 200712008 

Izmir Lise ve 
kanlığından; . 

Ortaokullar Satım Aiım. Komisyonu Baş-

Cinsi Miktarı 
Azı Çoiu 

Kilo 
fi ati 

Muhammen 
bedel tutarı 

Koyun eti mevsiminde Lira 

ilk teminat 

kuıu eti. 16,500 18,200 45 8190 615 Kız, Erkek liselerile böige San'at okulu ihtiyacı 
,, ,, 12,000 14,500 45 6525 490 Kızılçullu öğretmen okulu ihtiyacı 

Birinci nevi ekmek 7,700 86,000 10,25 8815 662 Kız ve erkek liselcrile bölge San'at okulu ihtiyacı 
Sadeyağı 10,450 12, 100 97 11737 881 Biitün yatılı okulların ihtiyacı. 

lzmir yatılı Lise ve Ortaokullarının 1937 mali yılı ihtiyaçla· zırlıyacaklar teklif mektuplarını 9/ 11/937 Salı günü saat 14 e 
nndan yukarıda cins. miktar ve muhammen fiatları yazılı dört kadar Komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Bundan sonra 
kalem yiyecek ve yakacak ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksilt· gelecek mektuplar kabul edilmez. 
meye konulmuştur. isteklilerden şirketlerle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 

Eksiltmeler, 9/11/937 Salı günü lzmir Hükumet konağında 4 üncü maddesindeki yazılı vesikalarla bu işlere girebilirler. 
Kültür direktörlüğünde saat 15 de yapılacaktır. , Şartnameler ve nümuneler her gün Kültür Direktörlüğünde 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre ha· Komisyon masasında görülür. 20 24 27 4 .................................................................... 
ilan 

Bergama Vakıflar memurlu· 
ğundan: 

Maıbut 
Kazası Köyü M~vkii Cinıi Vakfı 

Bera-ama Bera-ama Bağlar yolu Zeytinlik Hacı Hüıeyin a~a 
11 ,. Şeytan kırı ,, ,, ,, 
,, Çam köy Mardal ,, ,, ,, 
,, SaA-ancı Tokatlı bahçe ,, ,, ,, 
,, ,, Yayla bahçe ., ,, ,, 
,. ,, incirli ,, ,, 11 

,. ,, Arab " 11 ,, 

" Alacalar Çeltik dere ,, ,, 11 

,, Samanlık Samanlık " Şadırvanlı 
,, Kapu kaya Kapu kaya " ,, 
,, Bera-ama Teke boğazında 11 AA-a zade 
,, ,, Sindel Çllyı " Hacı Hüseyin aia 

Dikili Dikili Koca beylik 11 ,, 

11 Çandarlı Ilıca dere ,, ,, 
Bara-ama Çamköy ve Narlıca arasında ,, Şadırvan hademesi 

,, Alacalar ve teğetli arasında ,, ,, ,, 
,, Çamköy Aba pınarında ,, Abdullah ağa 
,, ,, Keybi r ve mardal ,, Şadırvan hademesi 

Berillma vakıflar idaresine ait yukarda müfreuatı yazılı zey· 
tinliklerin 937 senesi mahsulü açık arttırma çıkarılmıştır. iha
lesi 27 /10/937 çarşamba günü saat onbeştedir. Taliplerin 
Bergama Vakıflar idaresine müracaatları. 19-23-27 3696 

ilan 
Bergama Vakıflar memurlu
ğundan; 

Mülhak 
Kazası Köyü Mevkii Cinsi Vakfı 

Bergama Bergama Bağlar yolu Zeytinlik Hacı Yakub ağa 
,, Zeytin dağı iskele civarı ,, Manisa vakfı 
11 ,, ,, Çeşme civarı " Küçük Mehmet ağ.t 

Bergama vakıflar idaresine ait yukarda müfredatı yazılı zey· 
tinliklerin 937 senesi mahsulü açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

ihalesi 27/10/937 çarşamba günü saat onbeştedir. Taliplerin 
Bergama vakıflar idareıine müracaatları. 19·23-27 3695 

lzmir ili Daimi Encümenin
den: 3639 

İzmir ve mülhakatı İlkokulları ıçın Kültür direktörlüğünde 
mevcud nümune~ine fenni ve hususi şartnamesine göre 750 
adet ders sırası 66 adet yazı tahtası 30 adet camlı evrak 
dolabı ile 20 adet öğretmen masası 14/10/9.17 tarihinden iti· 
haren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. 

4/11/937 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar daimi encümende toplancak olan komisyonda iha-
lesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 7610 liradır. ilk teminatı 
571 liradır. Bu işe a;t nümune fenni ve hususi şartnameleri 

her gün Kültür direktörlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesikalarla birlikte alacakları teminat anıtlarile 
ihale saatinden bir saat evel bütün vesaiki teklif mektuplarile 
birlikte komisyon riyasetine vermiş bulunacaklardır. 14-20-27-3 

Manisa Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Vılayet Nafıası ıçın Bakırköy bez fabrikasınıı.ı 701 
No.lu bezinden oııbeş çadır satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Manisa Nafıa Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Muvakkat teminatı 78 Lira 75 Kuru~tur. 

4 - ihale 4/ t 1/937 Perşembe günü saat on birde Maııisa 
Vilayeti Daimi Encümeni önünde yapılacaktır. 

19 23 27 31 3685 

-------------------Eşref paşa 
bibliğinden: 

hastanesi başta-
• 

Eşref paşa hastanesi için alınacak olan 3715 liralık 53 ka
lem alat ve edevatı tıbbiye 14-10-937 günlemecinden itibaren 
on beş gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin ek
siltmeye çıkarılan alat ve edevatı tıbbiyenin sattnamesini gör
mek üzere her gün Hastane baştababetine müracaatları ek
siltmeye iştirak edenlerin ihale gününden bir gün evel ~o 7.5 
nisbetindeki 287 lira 63 kuruş pey akçesini Hususi hesaplar 
direktörlüğüne yatırmaları veyahut bir banka mektubu ile ihale 
iÜnÜ olan 1-11-937 pazartesi a-ünü saat 9 dan 12 ye kadar 
Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 14-19-23-27 3642 


