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üc;le :kon er nsı 
ltalyanın arzusu hilafına da 

olsa gene toplanacaktır 

Sonbahar ma aları: Hatay inihabatında İspanyada son vaziyet 

Şefım·z· g ecek er· -
heri andı • 

sevınç u 1 
~~~~----~----~~~~ 

Manevra sahasında faaliyet başlamıştır. Hakem heyetini 
teıkil eden generaller, vazif elerin..i almak üzeredirler 

:\1.vsıık: memhalardau altlığı· 
tnıı haberlere göre, tonbnhar mu· 
ncvraları bugünlerde geniş uıik· 
Ya ta Laşlıyacnktır. Düyük ve Kü· 
Çülı; Menderes nehirleri arneındaki 
~ahada mefruz bir ihraç hareketine 
ı r ıııad eden hu mane,·ra, 1rnlırn· 

inan orJumuzuu müdafaa kudret 
Vı: k L l' • • • ' I . uuı ıy,.tıııı gö•terıııc ıuc san ı 
hır ı' L • j 1 k • nı•:tıı ı ıı ııı vcrccı: tır . 

Cumburreisiuıiı. llü)ük Şl'fi· 
1111

'- Aıaıurkuıı büyuk ıııaıı~vrnlar · 
da Luluııacnklıırı 1 aberi, lıiiııin 
~cc tnıuıaku ıııd f,nknlfııll' cYİUÇ· 
c kıır~ı ·a·ım ı~ıır. 

Aıı;ke!i tekııik Lakımıoılıın çok 
•heınıniyeıli olan bu maoevralııra 
llekcri makamlarla beraber halkı· 
lllı~ da Lllyük Lir alakn göstermek· 
ttd" ır. Kahraman \e eanlı ordumu· 
~~n ha mühim i mtibandan bilyfik: 
ır nıuvaffakıyetle çıkacıığınden 

lliphe edilmemektedir. 
h Hazardan ıeferberlige geçiıteki 
Ottın hazırlıklar ve çnlıDmalar ta• 

~•ı:nlanoıııtır. 
l:· Geri hizmetlerile alakadar teş• 
ılntın manevra eahaeına intikal 

;~lllelue olduğu duyulmuotur. Bü· 
it ıonbahnr maoevralan, mavi 

"~ lırınızı iki ayn .lmvvf'tin .kar· 
'
1 •otnası ıeklinde tecelli edecektir. 

ti lıu tarafta biribirinin kuvve• 
ni 

l ' hazırlığını.. teçhizatını, pllin 
d~ G•yeeini bilmeden bunları iten• 
r: ~asıtalarile öğreom ge çatııarak 
t ~lıyetlerini bu noktada eimdiden 
' eife haolamıılardır. 
tarı Gerek. mavi, gerek kırmın ta• 
~ •rın yüksek aekeri erkanı ve 
\'~~anda heyetleri tayin edilmi~, 
tıı •feye baılamak üzere bulunmuf• 
C r. Uakem heyetini teıkil eden 
fl_eneraller de vazifelerini almak 
~tred' dı ırler. Manevra eahasmda or· 

•t:nnı la on muvaffakıyet eırn olan 
bat?l hir diııipliu lıôkimdir. Y spılan 

ıırhld . . 
~il ara ragıııen inç lmnıe bu· 
~,: tnahiyetini görüp anlıyabilecek 

1
Yctte değildir. 

td, !'\t•odereeler ıırneında tecelli 
l• 'Cclt bir ihraç hareketinin na111l 

t~ıl 
~tr)· ~nar.ağı ve vukubulncoıı as· 
biıtı~~ 7.aviyeeinden lıakikaten mü· 

ır. 

~•h ~lanevrads, modem ordolann 
~ot~ •dccekleri muharebe ıekli ve 

0 rlil vaeualann en faydalı ve 

Moreşalımızla konu~uyorlar 
müeısir ~ckilde lı.ullanılmaeı bir de· ra hazırlıkları tomnwlaumı§ ola· 
fa daha gözden geçirilmiş olııcaktır. cııktır. 

Dava kuvvetlerimizin de bu çetin fstanbul, l (Hususi) - Vekil· 
manevralarcla tesir ve faaliyet ıekil· terimiz, Garbi Anadolu manevrala· 
leri tetkik edilecektir. nnda bulunmak üzere haftaya fz. 

Şu bir iki gün içinde maoev• mire hareket edeceklerdir. 

Hariciye Vekilimiz İstanbula geldi 

B. T. R. A. Atatilrke arzı 
tazimatta bulundu -·-· Büyük Şef, Perapalasta HariciJ1e 

Vekili ile konuştular 

Raricige Vekilimiz Dr. Aras Nyon konferan$ında 
Lord Edenle karşı karşıya 

İstanbul, 1 (Hueusi) - Bari· hu sabah saat 9,40 da Cenevrcden: 
ciye Vekilimiz B. Tnfik Rütdü Aru, dönmüe ve istasyonda, Riynseticum· 

~ Mühim bir toplantı 

alkan Kurmay 

- bur yaveri, vali B. Muhiddin Üs· 
tündağ ve daha bazı zevat tarafın· 
dan karoılıınmıotır. 

B. Tevfik Rütdü Arae, doğ· 
ruca Dolmabahçe sarayına gitmi~ 

ve Atatürke arzı tazimat ettikten 
sonra Perapalasa gi<lerek istirahat 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Filistin 

Biz de kontrolör 
bulunduracağız 

lstanbul, 1 (Hususi) - Hü· 
kumetimizin teşebbüsü neticesi 
olarak, Hatay intihabatında 

Fransız kontro1öründen başka 
bir de Türk kontrolörü bulun· 
ması takarrür etmiştir. 
-------------
Akdenizde 
kontrol işi 
Ceşmeyi bir İngiliz 

filosu ziyaret etti 

Bir lngiliz lıarb gemisi 
Çeşme, 1 ( H usuei ) - Akde· 

nizde .kontrol vazifesi almıı olan 
fngiliz gemilerindeu ü~ü, Çeşmeyi 
zi_yaret etmişlerdir. logiliz fil osu 
hır kruvazör ve iki torpido muh· 
ribi~~en mürekkeptir. Filo amiral 
gemısı Replüs kruvazürüdür. 

İngiliz subay ve erleri karaya 
çıkarak Çeııneyi gezoıitlerdir. 

-------
Akhisarda 
Atatürk günü 

. Akhitıar, (Ruıuıi) - IO T"tri· 
nıevel 925 tarihinde Akhiıarımızı 
ıiyoret etmit olan Büyük Şefimiz 
Atatürk ün Akhiearhlııra: "Akhisar· 
da geçirdiğim bir kaç ııaatlik 7aman 
hende, ancak çok uzun zamanlarda 
vücud bulabilecek: çok kunetli, 
çok: kıymetli bir hatıra yaratmaıı.ı 
kafi gelmiıtir. .Memleket güzeldi~. 
Halk temiz, l'ISmimi ve münevver· 
dir. Ilieıi vefa bu muhitin hava. 
sında ne kadar derin bir imti:ıaçla 
mündemiçtir. ,, suretinde göeterdiği 
büyük ve cihan değer iltifatına bir 
şükran borcu olmak üzere l O teş· 
rioievel 925 tarihi Atatürklerjne 
candan bağlı olan Akbiaarlılar için 
Atatürk günü olarak kabul edil· 
nıietir. Her yıl ayni tarihte bay· 
ram yapılmasına J..arar verilmiştir. 
Derhal hazırlığa baılanmııtır. Bay• 
ram çok parlak olarak kutlulana• 
caktır. 

ahvali 

1\ Başka~!arı arasında 
f)t ?rmay Başkanları, bu ayın:yir

ı beşinde Ankarada toplanacak Kudüs ahalisi heyecan 
içindedir 

...... -. • 

ll .. k Ankaramızdan gUzel bir görünüş 
tıeı ~ reı, 1 (Radgo)- Balkan Antantı devle~leri Ge
'ııfihi ""mag Baskanları bu ayın yirmi beşinde Ankarada 
liıi,.; top/~ntılar g11pacaklardır. Bükreş siyasi melıa· 

e bu ıçtimalara ehemmiget at/edilmektedir. 

Filistin Müftüsü, Ömer camii ne iltica 
etti. Arab komitesi azası da kactı 

Kudüs, 1 (A.A.) - Filistin· 
deki son hadiseler dolayısile 

İngiltere hükumeti çok ciddi 
tl•dbirler almıştır. Yüksek Arap 
komitesi azasından olan Ku· 
düs belediye reisi Halidi ve 
komitenin umumi katibi Fuad 
Saba bu sabah tevkif edilmiş
lerdir. 

Halidi ile Fuad Sabanın 
tevkifleri Nasire komiseri An
drcvsin katli üzerine tevkif 

a 

edilmiş olan iki yüz kişinin 
derhal tahliye edilmeleri için 
aral.J komitesi tarafından vaki 
talep üzerine yapılmıştır. Hü
kumet memurlarının yüksek 
arap komitesinin bütün aza
sını çember içine almağa ka
rar vermiş oldukları, fakat 
komite reisi olan Kudüsteki 
büyük müftünün daha şimdi
den Camii Ômere iltica etmiş 
- Sonu 4 ncü sahifede -

·ıisle , asile in 
h ·· cu efettile 

Asiler, Gihon şehrini muhasaraya 
başladıklarını iddia ediyorlar 

Cephe gerisinde 
Salamanka, l (Radyo) - İhti· 

lilcilerin, Aetorya cephesinde bu· 
gün de ileri harekata devam ellik· 
Jeri ve Pero tcpelerile \'ilavordo 

oehrini zapteyledikleıi, Dolak:otera 
ormonile beraber beo köy daha 
aldıkları, cumhuriyetçilerin dört 

işaretler: 

acı bir manzara 
yilz yarıılı bırakarak kaçtıkları 

haber verilmektedir. 
Satander, l (Radyo) -, Jhti· 

Ialciler, Gihon ochrini muhaearaya 
baılnmışlardır. 

Franko kuvvetleri, • eehre otuz 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Matbuat ve son vaziyet 
On dört eencdenberi büyük bir enerji, büyük bir muvaffakıyet 'fe 

memleket t1e\'gis.i ile çalııan Baobakan General İsmet İnönunün eıhht 
vaziyetleri iııtirabati istilzam ettirdi. Büyük Şefimiz de vaki iııtirhamla. 
rını kabul buyurdu, kendilerine verdiği bir buçuk. aylık bir mezuniyet• 
ten ıonrs, yeni kabinenin teokili vazifesini İk.ıısad 'ek.ilimize tevdiini 
kıırarlaıtırdı. Her cemiyette hülr..ftmel tebeddülü gayet tabiidir. Her 
mesut ferdin de dinlenmek ietemcei tabiidir, hakkıdır. On dört sene 
gibi uzun bir zaman çalıearak saçlarını ağartan İnönü kahramanı, •er· 
diği eserle müftehir olarak dinlenmek i&tirhamıoda bulunmuı 'fe ken• 
dieini, bir çok itlerde bilhassa iktıeadi işlerimi:ıde büyQk munfCtıyet· 
leri görülmüo olan değerli bir ıırkadaşınıo iıtiblAf etmeıi ten ib huyu· 
rulmuo i e, bunun nereıinde fevkaladelik olabilir? Her yerde kabineler 
siyasi gdrültüler içinde iner, çıkarlar. Bizde iıe, anlaımıı olarak yani 
eıki iıimad ve hsğlıhklann aynen muhafozneı ıartlan içinde yeni hidiı 
olan bir nziyetin tabii icabı yerine ı~tirilmİ§lİr. 

Bu hidiee karı111ında matbuatın vıızifeai ıu idi: 
Sükunet, ciddiyet, disiplin ve mııntık .. 
IlalLuki, bir iki gün ıonra İetaobulda çıkan "Ton,. refikimiı aılı, 

aetarı olmıyan öyle oayiıılar, öyle tahminler çıkardı ki, bunları okurken, 
me lck. namına biz de tee111ür duyuyorduk. Çüulı.ü refikimiz, ineanlann 
fıtratinde bulunıın teceesüs ve aliika temayüllerini heııaplıyarak bundan 
istifadeye kalkmıı ve emııali bulunan, fak.at bugilnkü Türk matbuatına 
hiç de yakıımıyan Lir hayaller, tahminler, ıayialar, uydurma eerisi ıek· 
linde alabildiğine yazılar ve haberler icadına kalkıomııtır. Bu bart"ket, 
biç tilpheııiz muhitteki tecesıüsü gıcıklıyarak halk araeında "fan, 
ıöyle yazıyormuı,, dedirtmek ve satıı yapmak gibi hasis bir kaypnın 
ifadeıi idi. 

Refikimiz; bir çırpıda, teıkiJıitıesa~iye kanununu depıtiriveriyor, 
mecliııi fırlatıp atıyor, bir dereceli intihabat usulünü kuruyor, liyan 
mecliııleri teşkil ediyordu. Bu muhayyel haberler kif i değilmiıceeine 
memlekette yeni bir inkılab havaeı yaralılacaCından dem vuruy•rdu. 
İçinde yaıadığımız inkılabı bile inkar ediyordu. Bir gazete miieuesesi· 
nin her bakımdan düıtü~ü bu koyu dalatet içinde, evveli takib edilen 
aatıo ibıirası, uniyon meılegin kendi ciddiyetinin dü~tüğil derekeyi he. 
eaplıyarak çok müteezzi olduk. O arkadaoımızın digcr bir marifeti de, 
kalem kurnazlıkları, kelime ela~tikiyeıleri ve incelikleri içinde, General 
İıımet lnöoüne ııataımak istemeıidir. )lilletin Büyük Şefi, foönünü, 
on dört ıene hüküruet riyaıctinde tutmoı ve oou her büyük davaııının 

yürüyüıünıle bir ıağ kol gibi kullannııo olmııkla ona verdiği kıymeti 

göetcrmiotir. Dinaenaleyh "Tan., gazetesi, hangi kuyruk acm ile olur;ıa 
oleun, Lu gibi ıneıelelerıle söz ıöylemek ve tarilıi hakikatleri inkir et· 
mek t1alihiyetine eahib değildir. 

İnönü, Atatdrkün teveccühü ve memleketin ııe•giei ile na ıl ifti· 
har eder k iııtirabate çekiliyorııa, lktısad Vekılimiz Cdiil Dayar da ayni 
teveccüh ve ayni itimad ile yeni itine başlıyor. Onun da uyui irşad 
içiıulo muvaf fok: olacağına hiç uüplıcwiz yoktur. "Tan,, gazetesinin ge· 
rek uydardnğu haberler, gerckee nıemlckt:tin te,ekilitıe1asiye kaounu ilt1 
milletin kıymet ve oalısiyetleri üzeriudc ipe sopa gelıniyen bu nc~riyatı, 
yalnız gülünç değil, 3) ni zıımondn acıklıdır. Her haberde, her hadisede 
clainıa çok geri kalan Tan refikimizin bu son hudieedeki dolgunluğu ve 
kulak açıklığı, yazdığı ~eylerin tamamile uydurma, hayali olmaeındao 
ileri geliyor. Halbuki matlüb olan ıcy, halkı alclatıp, onun alaka vo 
merakını istiıımar ile aatıı yapmaga kalkınmak değil, hadiselerin hakiki 
çehrelerini tcabit etmek ve ağır ba~hlığı elden bırakmamaktı. Bu halkın 
aafiyetine. t•miıli&in• ve memleketin miltetanid çebrHine hürmet isteris. 

** 



Sayfa 2 

Hatamızın ceza ve akıbetleri 
Bir aile tanınm. E,•elce hayli zengindi. Büyük bir israfı, devamlı 

bir saadet halinde telakki ederek, ya§adığı muhit içinde, eipsini duru· 
y•r ve o ıekilde göze çarpıyordu. Çocukları, böyle bir bava içinde 
biyüyorlardı. Ailenin her ferdinde bu bıtnoııı gururu \'ardı. 

Geçenlerde bu aile efradındıo ilciıi ile .karıılattım: 
Hayat, inHnlarıo yib:lcıini, gözlerini, renklerini, hatta omuz ve 

bellerini ne çabuk df'giıliriyor? 
Sanki o ailenin efradı dciillerdi. 
J orıun, çökük, fakir vo periıındılar .. Saadet ve zevki kaybeden 

qer.keıe, ,·ele•ki müstahak bile obalar, mutlaka acırım. ~ııfuıı ha1ka 
düıünür, fakat hislerim daima zayıf ve husu kalır .. 

Vaziyetlerini §U kelime içincle toplayıverdiler: 
- Buhran.. Ah bu buhran .. 
~aıırdığımı itiraf ederim. ldareaini, hesabını, kitabını bilıniyen, 

bayatı adımlıyarak değil, §ııurauzca ıaklalar atarak katetmek iıtiyen 
zenginin buhrandan şikayete ne hakkı Yardır ki? 

Buhran, fakir halk içindir . .Müstahsil, eıınaf, ean'atkir içindir. Jhıh· 
ranta, zeki ve i~i iyi kavramı~, istikbale emniyetli alımlarla yürüyen 
varlıklı bir in'!an için hiçbir mana ı yoktur. 

Ben bilirim ki, zengin olanlar da, yani hayaıı yüzde yüz yııııyıın 

ınııfta, buhranı bir siper gibi kullanırlar. Memlekette bol bol kazaoır, 
ıenet, ba~met, ıınndetle ömür sürerler, gene buhranı terennüm ~derler. 
Bu, bir nankörlükıiir. Düpedüz bir nankörlük .. 

Bubram, başladığı gündenberi sırtında taşıyıp gene mukavemet 
ed ve devlete lı:arıı da bor<'unu ifada hatta zenginden çok lıasqas 
olal' fakir vatandaşlar yığınıdır. 

Kendi hıtta ve şuureuzluldarıoın cezasını ve akıbetlerini, topyekun 
ba umumi etikete yükleterek merhamete ve al&ka7a muhıaç gibi gö· 
rünmek iatiyeoler, hakikatte ona hiç le layık de~iılerdir. 

Buhran, onların saadet ve refah günlerinde de vardı. :;iimdi, bir 
bayii auldı. Halk yavaş yavaş, kazanmağa başladı. Buhran gene var 
ammı, o babran değil .. Amma, hesapsız kitapsız eski müsrif zengin için 
buhran yeni bııhyormuı; bundan bize ne, size o~, devlcıc ne?. 

Ferdin de bir iktısadi terbiyesi, nefsine aid bir idaresi olmak gerek .. 
Aktı takdirde, herkes cezasını çeker .• 

Keklam devril 
Vevrimize reklam devri de

mek çok doğrudur. Reklama 
verilen ehemmiyet, reklam 
için sarfolunan para pek çok· 
tur. 

Vakıa bizim memlekette 
reklamsız iş görmek adettir, 
amma biz cihan üzerine mü· 
talea yürütüyoruz; bunun için 
sözümüzün kıymeti yerindedir. 

Almanyada Stüdgard şeh
rinde atletizm eşyası satan 
bir müessese, mağazasının ön 
kısmında geniş sahalı vitrinler 

~ yaptırm ştır. 

Futbol levazımını reklam 
ettiği gün vitrin içinde mü· 
kemmel bir futbol müsab&.-ası 
yapılmaktadır. Diğer günlerde 
de spora ait eşya ile alaka· 
dar maçlar yapılmaktadır. 

Ne giizel fikir, ne güzel bir 
reklam usulü. 

Bizim reklamdan korkanlar 
için de "Ne kadar masraflı 
reklam!,. 

Eski elbiselerin kerametll 

Saime Sadi 

. .. ... 
. . ~ " . . ... 

eski elbiseci Amerika muze· 
sine 10,000 dolara satmıştır. 

Nasıl mükemmel bir piyan· 
go değil mi? 
Sinemanm bir faydası 

Bundan beş on gün evel 
Londrada büyük bir sinema
da biri 70 yaşında bir erkek 
diğeri de 68 yaşında bir ka
dın yanyana filim seyretmiş· 
lerdir. 

Bu hadisenin hiç bir kıy
meti olmadığı gibi filim mev· 
zuunun acıkh olması hasebile 
bu iki ihtiyarın bol miktarda 
gözyaşı dökmüş olmalarının 

da kıymeti yoktur. 
Fakat şu verdiğimiz habe· 

rin de kıymeti yok mu? 
Bu iki ihtiyar, bu acıklı fi

limden sonra sinemaya sık, 
ftık devama başlamışlar ve ni
hayet evlenmişlerdir. 

Nasıl sinemanın bu da bir 
faydası değil mi? 

ANADOLU1 

Arazi tahrir 
işleri 

iki yılda bitirile
bilir mi? 

Vilayetin her tarafında arazi 
tahririne devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar üç kazada tah· 
riri arazi sona ermiş ve bu 
kazalarda çalışan arazi tahrir 
komisyonları, geniş arazisi bu
lunan kazalara gönderilmiştir. 

Arazi tahrir komisyonlarının 
vilayette vazifelerini bitirmeleri 
ve bütün araziyi yazmaları 
için tayin olunan iki yıllık 
müddet önümüzdeki mayıs 

ayında bitecektir. Maliye Ve
kaletinden alakadarlara gelen 
bir emirde, tahriri arazi işleri· 
nin bu müddet zartında her 
halde bitirilmesi emrolun
muştur. 

İncir piyasası 
Gevşek gidiyor 

Son hafta zarfında incir sa
tışları çok yavaş geçmiş, fiat· 
lerde de tenezzül devam et· 
miştir. Bu hafta, Triyestede 
mavunada teslim 4,5 kuruştan 
4 bin çuval hurdı\ mübayaa 
edilmiştir. 

İngiltereden de 18 • 20 şilin 
arasında teklifler ahnmaktadır. 
Buna rafmen piyasa çok dur· 
gun gitmektedir. İzmirdeki 
incir stoku, 20 bin çuval tah· 
min edilmektedir. 

inhisarlar idaresi Selçuk 
havalisinden 4,05 kuruştan 

hurda mübayaatına devam et
mektedir. Yalnız Selçuktan 50 
ton alınmıştır. 

Haklı bir şikayet 
Keıtelli caddesinde 99 sa

yılı evde oturan bir kariimiz; 
bir haftadanberi evinde su 
olmadığından ve her gün işini 
bırakarak belediyeye gidip 
geldiği ve üç aylık su parasını 
peşin verdiği halde evine bir 
türlü su isale edilmediğinden 
bahisle şikayet etmektedir. 

Belediyenin dikkat nazarını 
ehemmiyetle celbederiz. 

Okullar açıldı 
İlk ve ortamektepterle lise· 

ler dün açılmış, talebeye 
yeni sınıfları gösterilerek ders· 
lere başlanmıştır. .. ................... . 
bep var mıdır? işte Fıladel-
fiya şehremini bu- suali ken· 
di kendisine sormuş ve kara
rınt vermiş, ertesi gün de 
belediye hesabına çalışan at
lara senede on beş gün me
zuniyet verilmesini emretmiş· 
tiri 

İzmirin imarında Evkafın rolü 

Hal, hayatın ucuzlama
sında amil olacak --·-Müteaddid aileevleri ve bir apar
tıman da inşa ~ttirilecek 

Evkaf umum müdürlüğü, 
lzmirde gelir getiren muhtelif 
inşaat işlerine fevkalade ehem· 
miyet atfetmektedir. Evelemir
de evkaf akaratından halen 
ve atide istifade memul olan· 
lar tesbit ettirilmiştir. Muhte
lif sebepler tesirile şimdiki 

gibi bırakılmalarında fayda 
memul olmıyan binaların sa
tılarak paraya kalbedilmesi 
veya bu paralarla yeni akar 
inşa edilmesi esas olarak ka
bul olunmuştur. 

57000 liraya Mezarlıkbaşın
da inşa edilen halin bu ayın 
on beşinde kabulü yapılacak 
ve sebzecilerle balıkçılar, bu 
halde satış yaparak mallarını 
mutavassıtlara lüzum kalma
dan doğrudan doğruye müs-

tehlik halka satacaklardır. 
Bu sayede Evkaf idaresi, 

hayat ucuzluiuna da yardımda 
bulunmuş olacaktır. Halin 
üzerine bir kır kahveıi açıla
caktır. Halin karşısında inıa 
edilen gaıinonun ikinci kabn
da da yazıhane olarak kulla
nılmak üzere odalar inşa etti
rilecektir. Civarda bulunan 
barab dükkanlar da yıktırıla
cak ve evkafa varidat a-etire· 
cek binalar ve barab mesçid 
ile vakıf dükkanların yerlerin
de ailecvlcri ve apartıman 

yaptırılacaktır. Evkaf umum 
müdürlütü tarafından Alsan· 
cakta inşa edilecek ve pro
jesi hazırlanmış olan cami, 
Celal Bayar bulvarı üzerinde 
inşa ettirilecektir. 

Katil çoban Nuri 
suçunu itiraf etti 

~~~-----------~~~ 
Dün, şahidlerin bir kısmı dinlenil
di, muhakeme başka güne kaldı 
Cumaovasınm Oğlananası 

çiftliğinde bağcı Mehmedi öl
dürmekten suçlu Halil oğlu 
Nurinin muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde başlanmıştır. Nuri suçu-
nu itiraf etmiş ve hadiseyi 
şöylece anlatmıştır: 

- O gün ben, çobanı bu
lunduğum koyunları sulamak 
üzere bir arık açıyordum. Bu 
sırada lbrahim iıminde biri 
ieldi, bana: 

- Bu su anğını neden 
açıyorsun? 

Dedi ve elinde bulunan bir 
sopayı sırtıma vurmağa baş
ladı. Ben derhal kaçtım. Ka
çarken tanımadığım bir şahıs 
(Mehmed) önüme çıktı. O da 
elindeki sopa ile beni dövme
ğe başladı. Korkutmak için 
derhal tabancamı çektim ve 
ateş ettim. Fakat kurşun ona 
isabet etti, vuruldu. 

Çoban Nuriden sonra amme 
şahitlerinden Şakir isminde 
bir çocuk ile Nahid, Osman, 
Faik, Rahmi ve Satıh dinlen· 
mi~lerdir. 

Küçük Şakir, 
lerek işlendiğini 
demiştir ki: 

cinayetin bi
söylemiş ve 

- Hadise günü biz, Halil 
namında birile darı tarlasın
dan ot toplamağa gitmiştik. 
Dönerken yolda çıplak bir 
adama rastladık. Deli oldu
ğunu tahmin ettiğimiz bu 
adam üzerimize doğru yü· 
rüdü ve: 

- Siz darı tarlasında ne 
yaptınız? Şimdi benimle de 
gideceksiniz! 

Diye batırdı. Ben korkarak 
kaçtım, babam lbrahime ha· 
her verdim. Babam: 

- Yanımızda çahtan Meh· 
mede gidelim de ıoralım, ba· 
kalım bu kim imişi. 

Dedi. Birlikte yürüyorduk. 
Mehmed bizden çok ileride 
idi. Bu sıraiia bir silah sesi 
işittik ve bunu Mehmedin: 

- Ah yandım. 
Diye bağırışı takib etti. 

Koşarak yanına gittik, yerde 
yatıyordu. Elinde ve yanında 
sopa yoktu. 

Bundan sonraki tahidler de 
hadisenin bu şekilde cereyan 
ettiğini anlatmışlardır. Muha
keme, gelmiyen birkaç şahi· 
din daha dinlenmesi için b•ş
ka bir güne bırakılmıştır. 

Dairelerde 
iş saatleri 
--··,....··-··----

Günde yedi saat 
çalışılıyor .. 

Dünden itibaren reımi di· 
irelerde meıai saati detiıtiril· 
nıiştir. Poıta ve Teliraf mü· 
dürlüiü daireleri hariç olm•k 
ürere bütün resmi ve yan rea• 
mi dairelerde aaat dokuzdan 
en ikiye ve ötledcn ıonra u· 
at on üçten on yediye kadar 
çalıfılmaill başlanmııt1r. 
• 
lzmir memurlar 

kooperatifi ----·---
Dan vilayette bir 

toplantı oldu 
Dün öğleden evci vilayette 

bir toplantı yapılmıştır. Bütün 
daire müdürlerinin bulunduk· 
ları bu toplantıda lımir me
murları istihlak kooperatifi 
ortaklarının vaziyetleri görü· 
şülmüş ve kooperatife borç· 
ları olan memurlardan bazal•· 
rının borçlarını ödemekten iaı· 
tina ettikleri gözönünde bulun· 
durularak, bunların her halde
borçlarını ödemeleri kar•r' 
laştmlmıştır. Daire müdürleri 
içtimadan sonra maiyetlerinde 
çalışan memurlara tebligatl" 
bulunarak kooperatife olaO 
borçlarını ödettirmitlerdir. 

Devlet, kooperatifleıme ti· 
yasetine büyük ehemmiyet at· 
fetmektedir. Onun için meaıu· 
rin kooperatifi de inki,af ede" 
cek ve bunun için her tüfl' 
yardım temin olunacleakt:ır. 

Beş öğretmeo 
Gazi Terbiye Enıti' 

tüaüne gitti 
Ortaokul öğretmenliği içİ~ 

açılan sınavlarda B derecetİI" 
kazanan ve Anleara Gazi Tfl' 
biye Enstitüsüne devam e, 

üzere dünden itibaren lıoıit 
vilayeti ile alikaları kesile' 

lzmir lnkılib ilkokulu ~ 
meni 8. Neşet Ôzsan, VF'. 

Kizımpaıa illCokulu ötret~1 
Bn. Meziyet, Duatepe oKU'! 
öğretmeni B. Hakkı Moıı"1" 
Hakimiyeti Milliye başö~ 
meni B. Ihsan Çetin ve ti!: 
ötretmeni B. irfan Kayra rr 
karaya gitmişlerdir. 

Gazi Ter biye Enstitü~ 
derslere devam edecek 
ortaokul öğretmeni ola~ 
)ardır. 

Eski elbise ticareti hor ve 
hakir bir iş addedilir. Musa 
evladlarından birisi bu ticaret 
için: "Bir nevi talih tecrübe
sidir.. demiştir. Hem de iki 
liradan 15000 liraya kadar 
bir para düşer ümidile her ay 
bir buçuk lira vermeden ya
pılan bir talih tecrübesi. 

Taassup numunesi? 
Hindistanda Darcelnig şeh

rinde akla ve hayale gelmez 
bir taassup hadisesi olmuş
tur: Bir Hintli, dini maksat
la kendisini yakmağa karar 
vermiş, odunları kendi topla· 
mış ve istif etmiş, odunları ,--··------•-••••illl••••--•-im•llilllİlllİlllİİliılmilİll-••-. 

B. lımail Ha/Jll 
Veral geldi 

Birkaç gündenberi AD~ 
raya gitmiş olan Üzüm~ 
rumu müdürü B. lamail ~ 

at· V eral, ıehrimize dönmüfl 

Neden de~eyiniz; çünkü 
cevabını hemen veriyoruz: 

Amerikada Ontaryoda işsiz 
bir adam, eline geçirdiği bir 
miktar para ile eski elbise 
alıp satmağa karar vermiş ve 
çok ucuz fiatle çok eski bir 
takım elbise almış fakat bunu 
bir türlü satamamıştır. 

Eski elbiseci bi; gün can 
sıkıntısı ile bu eski elbisenin 
ceblerinini karıştırırken eski 
bir kağıt dolar bulmuştur. Ve 
bu dolar 1866 senesine aittir, 
bütün arzda ancak iki tanesi 
kalmıştır. Bu üçüncü nümuneyi 

kendisi tutuşturmuş ve sonra 
bu yığınının üzerine oturmuş, 
gözlerini kapamış ve cayır, 

cayır yanmıştır! 

Allah böylelerine biraz akıl 
ihsan etsin! 

Atlarm mezuniyeti! 
iş alemi gün geçtıkçe de

ğişmekte ve işçi hakları ma· 
kul bir had dahilinde tanın-
maktadır. 

Bunun için en mütekamil 
işçi alemlerinde işçinin senede 
muayyen bir tatil hakkı kabul 
edilmiştir. •Fransada da bu 
hakkın tesisi için amele ve 
patronlar arasında şiddetli 
mücadeleler vardır. 

Bu hakkın mesela işçi at· 
lara verilmemesi için bir se-

Bir iftira yüzünden üç gencin çekti ti azabı .. . 
Bir yalanın doğurduğu acıklı neticeleri .. . 

Bugün TAYYARE Sinemasında. 

( MIRYAM )( MERLE )( JOEL MAC ) 
HOPKıNS OBERON CREA 

Gibi üç bUyük san'atkArm temsil ettikleri 

ALrAKLIK şayanı hayret ~ilminde 
~ görülecektır. 

AYRICA Sinema aleminin DANIELLE DARRIEU 
biricik ytldızı 

Paris'li kız Aşk, neş'e ve gençlik 
filminde 

İlaveten: PARAMOUNT JURNAL Nyon konferanaı 

B. Eni• Behiç 
DUn Aydından datıdt 

letanbula gidiyor _..ı1 
lkt11ad Vekaleti it ~ 

müdürü B. Enis Bebio' 
yürek, dün akşam A 
şehrimize d6nmüffllr. 
teıi ,Onü, Karadeniı 
rini teffiı etmelt üzete 
bula hareket edeciilkfit. 

B. Haımet 
Bir müddettenberi 

da bulunan lzmir il 
me müdtlrü 8. Hatmet O 
şehrimize dönmüştür. Sa 
met Dülge dün, iclannill 
telif aml>ırlırını dolafill'( 
teftitlerae bulunmüftuf • 

J 
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IUluslar Sosyetesi Konse
yi dün de toplandı ------Çin murahhası, 23 ler komitesinde şiddetli beyanatta bulun

muş, Japonyanın mütecaviz sayılmasını istemiştir 
Cenevre, 1 (Radyo)- Ulus- ---

lar Sosyetesi Konseyi,· bugün Umumi bir harp daha 
Öileden sonra saat 18 de top· 

tanmış ve tali derecedeki bazı olursa Amer·ıka Avrupa 
llleseleleri tetkik eylemiştir. ' Aıı\ • 

Haber verildiğine göre, d t • C kt• 
Uluslar Sosyetesi Asamblesi, ya yar ım e mıye e lr 

Turizm 
Bazı memleketler vardır ki, 

ne turizm için müsaid şartlar 

taşırlar, ne de bunlara ihti· 
yaçları vardır. Orada, Turistik 
mefhumlar dahiline sığacak 
şekilde hazırlanabilen her şey, 
sadece vatandaş içindir. Yol 
gibi, otel gibi, iyi nakil vası-
tası konfor vesaire gibi .. 

Keza, bazı memleketler de 
vardır ki, Portakalın en iyisi
nin Yafada yetişmesi şeklinde, 
kendi topraklarında ve tabi· 
atlerinde bir çok servet, bir 

Jlrın (bugün) toplanacak ve 
siyasi komisyonun, ispanya 
hakkındaki raporunu müza
kere edecektir. Rapor hazır
lanmamış olursa, içtima Pazar· 

Bu haf ta içinde aileleri le beraber Ameri
kadan 10,000 eski muharib Parise geldi 

çok kıymet ve hazinelere ma
liktirler. Ana sermaye olarak 
işte bunu alır ve turizm iddi
asına başlarlar. 

Paris şehrini bile Fransızlar, 
Amerikalıların ve zengin şimal 
komşularının parasını çekebil
mek için, dilber bir fahişe 

şeklinde telleyib pullayıb öne 
sürmekten hiç çekinmezler. 
Onlar; bir çok medeniyet ve 
nefis san' at parçaları ile içti
mai ve tarihi yığın yığın kıy· 
metler taşıyan Parisi, bugün 
zevk ve macera düşkünlerinin 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
göstermeği daha muvafık bu
luyorlar. Bir Amerikalı, Parise 
dalınca, onun kadın, şiir, mü· 
zik, renk, şarab ve e§'lence 
dolu havasına kapılıyor. 

tcsiye kalacaktır. 
( 

ücler • Çin delegesi B. Venigtonko, 

23 ler komitesinde şiddetli konferansı 
beyanatta bulunmuş, hiç bir 
lebeb olmaksızın Çine teca· 
"Üz eden Japanyanın, Uluslar 
Sa.yelesi nizamnamesinin hu
"-•i maddesine istinaden be· 
heıııehal mütecaviz sayılması 
liıım geldiğini söylemiştir. 
. Cene'f'ff, 1 (A.A.) - ispanya 
itlerine JllÜdahale meselesi hakkın· 
'1.ki karar ıuretinin kabulilnden 
tYel frlaoda murahba11 ·B. De Va· 
ler. •u karar ıuretin'io bbUlfl yü· 
"-Clen memleketinin ademi mü· 
........ liy ... tioi terketmek mec
h..tiyetiDde k.almaeından korkmalı.:· 
'- oldu&unu beyan etmiıtir. 

D. Delbos ile B. Elliot bu 
hahda kendisine teminat Termiı· 
!erdir. 

lll&eakıben ai yui komisyon 
"-•bleye araedilecek olan kaıar 
'-eti metnini kabul etmiıtir. 

İrlanda, Avusturya, Macarietan 
•e Pörtekis mflme11illeri müstenkif 
~lllıtlardır. 

Cenubt Afrika birliği ile Bul· 
lbiatan mGme11illeri hilktmetle· 
~en alacaklan talimata intizar 

~= bildirmiılerdir. 

Orta Anadolu 
lttsyıuıeri Zirr at Vekilimizin 

l'iyasellnde toplamyor 
Ankara, 1 (Hususi) - Or· 

~ ~adolu köylüleri, önümüz· 
~ kı pazar günü Ziraat Vekili 
b' Şalcir Kesebirin riyasetinde 
Urıda toplanacaklar ve ihti· 

)açları hakkında Vekille ko
ı'!~caklardır. 
•ı :ırmara havzasına 
~ahsus gUmrUk milsaa
ib diS)er mmtakalara da 

teşmil olunuyor •. 
l..tanbul, 1 (Hususi) - Mar· 

lllara havzasında yerli ve ec· 
~1~i eşyasına gösterilen güm
::__ ~üaaad.atının, diğer mm· 
~r eeyuına da tatbik 
'dalıncsi takarrür eylem;ştir. 

___ ...... __ _ 
ltalyanın arzusu 
hilafına da olsa 

gene toplanacaktır 
1?aris, 1 (Radyo) - is

panya meselesi hakkında ln
giltere hükumetinin teklif et
tiği üçler konferansı, İtalya· 
nın ademi muvafakatine rağ· 
men toplanması, İngiltere ve 
Fransa tarafından iltizam olun· 
maktadır. 

Bu iki hükumet, ispanya 
meselesine büyük ehemmiyet 
verdıklerinden, bunun bir an 
evel sona ermesini istemek· 
tedirler. 

Bu sebeple, ltalya muanz 
hareket etmekte devam eder
se, gerek lngiltere ve gerekse 
Fransa, Cumhuriyetçi ispan
yaya yardım edecekler ve 
ispanya meselesinin bir an 
evel bir neticeye varması için 

11lizımgelen tedbirleri alacak· 
lardır. 

Romadan gelen haberlere 
göre, ltalya hükumeti, Av
rupa meselelerinin de tetkiki 
için bir dörtler konferansı 

toplanmasını iıtemektedir. 

~---------------/ 
Bir saylav kaybettik 

Ankara, 1 (Hususi) - Kü
tahya saylavı Bay İbrahim 
Alkılıç, bugün Uşakta Bozkuş 
köyündeki sayfiyesinde ölmüş· 
tür. Cenezesi merasimle kal· 
dırı lacaktır. 

Ali Haydar Emir 
6ldü 

lstanbul, 1 (Hususi) - Sa
yılı müverrihlerimizden bahri
yeli B. Ali Haydar Emir, bu· 
gün ölmüştür. 

Irak Hariciye Nazırı 
Bugün /stanbula geliyor 

Paris, 1 (Rad)o) - Ame· 
rikadan bu hafta içinde aile· 
lerile beraber on bin eski 
muharib gelmiştir. Bunlar, 
Fransa hükumeti tarafından 
davet edilmişlerdir. 

Amerika eski muharibleri 
reisleri , kumandan Danyel 
Dökertinin riyasetinde yarın 

meçhul asker abidesine gide· 
rek kandili yakacaklar ve 
müteakıben, mevki kumandanı 
General Guronun önünde bir 
geçid resmi yapacaklardır. Bu 
geçid resmine, Pariste bulu
nan Belçika eski muharibleri 
ile Fransız eski muharibleri 
de iştirak edeceklerdir. 

Mareıal Peten, Amerika ve 
Belçika eski muharibleri şe
refine Etvalid sarayında mü
kellef bir ziyafet verecektir. 

General Perin için yapılan 
heykel i.le umumi harbde 
Fransada ölen Amerikalılar 
için yapılan abide, gelecek 
hafta merasimle açılacaktır. 

Amerika eski muharibleri 
reisi bir söylev vermiş ve bir 
daha harb olursa, yeni . dün· 
yadan Avrupaya yardım gel· 
mesının imkansız olduğunu 

söylemiştir. ---
B. T ataresko 

Bu agın sonunda Anka
raga geliyor .. 

Bag Tataresko 

Fransızlar: 
- Bu, bir servet !şidir, bir 

kar işidir. 

Şeklinde düşünüyorlar. Bi· 
ze gelince, · Bergamaya giden 
Alman turistlerini gördüm de 
hatırladım · turizmi beylik ve 
moda olmuş bir klişe diye 
kullanmıyarak bundan hakika· 
ten istifade etmek istersek ne· 
ler yapmalıyız ? 

Ancak; her şeyden önce 
gelen bir şart vardır: 

Turizmi, geniş ve müteki· 
mil şekilde a11lamak, ona gö· 
re hazırlanmak .. 

Bizde turizmin ana ser· 
mayesi bol bol vardır: 

İşte tabiat, işte tarihi eser· 
ler 1 

Ege ve bılhassa İzmir vila
yeti bu bakımdan en mutena, 
en müstesna bir mevkidedir. 
Miladdan önce başlıyan bir 
tarihin, ahengini hiç bozmıyan 
bütün teselsülü, yıgınlarla eser· 
ler halinde bağrımızda yatıyor. 
Buna muvazi olarak, tabiat, bu 
mıntakadan en küçük bir şey 
esirgememiştir. Fakat bu mi
rası, bu sermayeyi işlemek 
lazımdır. Çünkü bugünkü mu· 
asır insan ve müşteri bazı şey
ler arıyor: 

Mükemmel yol, mükemmel va· 
sıta, konfor, eğlence, kolaylık! 

Bunları başardık mıyız, bun
lar var mıdır bizde, ki; ara 
sıra (turizm) diyerek söylenip 
duruyoruz? 

Orhan Rahmi Gökçe 

~lük siy;IBl gazete 
SaJaip Ye baıyazganı 

tJ~Ydar Rüşdü ÔKTEM 
ıı.Q:Utnl neoriyat ve yazı iıleri 

İEtaubul, l (llusuli) - Irak 
Ha_riciye Nazırı, yann (bugüu) 
eabah Ceuevreden buraya gelecek 
ve iki güu kalaeaktır. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Ro
manya Başvekili B. Tatare!iko, 
bü ayın sonunda Ankaraya 
gidecektir. B. Tatareskonun 
29 Teşrinievelde Ankarada 
bulunması muhtemeldir. 

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

J lltıı: Hamdi Na.ıhet Çançar 
d'th -f t atıeai: 
~rn::_}kincl Bf!yler sokağı 
l' ~ P.niai hinuı içinde 

't 1'
1
graf: f amir - ANADOLU 

t (:~ 
on: 2776 •• Poeta kutusu 405 

l'tll ABONE ŞERAiTi 
1~1 1200, altı aylığı 700, ilç 

' Yhgı SOO kuruıtur. 
.. ~_-.ınleketler içbi aenelik 
-uao dereli 2 7 liradır 
lleı ,Jerde 5 kuruıtur ... 

~it nflabalar 25 kuruıtm. 

~AJ>otu MATBAASİNDA ::::~ 
'481LIU~TIB .J 

Dost memleket Hariciye Nazı· 
n, bu müddet zarfında Hariciye 

Vekilimizle koouıacaktır. ff indistanda 
F ransada masraflar ipi Fakiri avenesile lngiliz 

gittik.çe çoğalıyor as.ke~leri çarpışıyor~ar 
Pariı, 1 (Radyo) - Fransız Sımla, 1 (Radyo) - lpı Fa· 

parlamentosu mali encümeni; kiri avenesi ile İngilizler ara· 
Fransanın 938 senesi umum sında yeni çarpışmalar baş· 
masraflannın, 52 milyar 838 lamıştır. Son bir harbde, in· 
milyon frank raddeıinde ol- gilizlerden iki yüz irişi öl· 
doğunu ilin eylemiştir. Yeni müştür. 
sene büdçesinde, ieçen sene· lngiltere bu isyan yüzünden 
ye nisbetle üç milyardan günde yüz bin rubya sarfet· 
fazla mı8faf vardır. mektedir. 

B. Krofta 
Parise vardı .• 

Paris, 1 (Radyo) - Çekos
lovakya Hariciye Nazırı B. 
Krofta, buraya gelmiştir. Fran
sa hükumetinin misafiri olarak 
bir hafta Pariste kalacak olan 
B. Krofta, Fransa Başvekili 
B. Şotan ve Hariciye Nazırı 
B. İvon Delbosla mühim mü
zakerelerde buluuacaktır. 

B. Blum, Çek Ha?'iciye Na· 
zın şerefine akşam bir ziyafet 
vermiştir. 

Ankaradan kalkan ilk yolcu treni Zon
guldağa vardı. Divrikte sevinç __ , ___ _ 

Zonguldak, 1 (A.A.) - Kö- mandaki vapurlar ve fabrika-
mür yolunun Çatalağzı - Zon- lar düdükler çalarak selimla-
guldak kısmının ray döşemesi mışlardır. 

12 ağustos tarihinde sona er· Zonguldak bugün gene yeni 
miş ve o gün ilk lokomotif ve büyük bir bayram şenliA'i 
halkın sevinç gösterileri arasın· yapmıştır. Hattın işlemeğe 
da Zonguldağa girmiştir. açılma töreninin 29 llkteşrin 

Bayındırlık Bakanlığı hattın Cumhuriyet bayramında ya· 
bugünden itibaren işlemiye pılacağı anlaşılmıştır. 

başlamasını emretmiş, bugün Divrik, 1 (A.A.) - Sıvas-
saat 10 da Ankaradan gelen Erzurum hattında ray ferşi· 
ilk yolcu treni istasyonda bi· yatının Divrik istasyonuna 
riken binlerce halkın tezahür- bağlanması münasebetile bu-
lerile karşılanmıştır. gün Divrikte büyük bir tören 

istasyon ve bütün memle- yapılmıştır. Tören bütün Div· 
ket bugün baştanbaşa bay· riklilerin, civar kasaba ve 
raklarla donanmıştır. Saat köylerden gelen binlerce hal-
18,45 de Zonguldaktan An· kın iştiraki ve Sıvas valisinin 
karaya ilk tren hareket etmiş huzuru ile olmuş, halk bu ve· 
ve Zonguldaklılar bu mes'ut sile ile büyük bir sevinç teza
hidiseyi de sevinç heyecanla· hüratı yapmıştır. 
rile kutlulamışlardır. Raştanbaşa bayraklarla do· 

Trenin Zonguldak istasyo· nanan Divrik, bu mutlu hi-
nuna girişini ve Zonguldaktan dise dolayısile en büyük bay· 
Ankaraya hareket edişi li· ramlarından birini yapmıştır. 

Rio dö Janeroda 
Hükumeti devirmek 
istiyenler yakalandı 

Kraliçe Mari 
Mühim bir piyea 

telif etti 
Rio dö Janero, 1 (Radyo) -

Hükumeti düşürmek istiyen 
bir şebeke yakalanmıştır. 

Hükumet, örfi idare ilan 
eylemiştir. 

Amerika hükumeti vaziyeti 
anlamış olmak üzere Hariciye 
Nazırı B. Korder Hul mari· 
fetile bir telgraf çekerek ma· 
lumat istemiştir. 

Amerikaya verilen cevabda, 
Rio dö Janeroda asayişin ha· 
leldar olmadığı bildirilmiştir. 

/f bankasında 
KUçUk hesaplar ikramiye 

keş idesi 
Ankara, 1 ( A.A. ) - Tür· 

kiye iş bankasında en az 25 
lira tevdiatı bıılunan küçük 
cari hesaplar arsında bugün 
yapılan ikramiye keşidesinde 
bin liralık ikramiye Edremitte 
1156 numaralı hesab sahibi 
Lütfiye, 250 liralık ikramiye 
lstanbulda 24,603 numaralı 
hesap sahibi Savaya isabet 
etmiştir. 

Keşidede bunlardan başka 
100 zer,• 50 şer, onar lira ik
ramiye kazanan 205 numara 
vardır. 

Edirne gençleri 
Muvaffak oldular .. 

Edirne, 1 (A.A.) - Edirne 
Türkkuşu talebeleri İnönü kam
pında B ve C brövelerini mu
vaffakıyetle bitirmiş, mütead
dit defalar yüksek yelken ve 
paraşütle atlayış yapmışlardır. 

Talebeler bugiin Edirneye dön
müşlerdir. Bunlardan biri kız 
ikisi erkek olmak üzere üç 
talebe de öğretmen olarak 
orada alıkonmuşlardır. 

Tayyare müfettişi Ali bu
gün dönen talebelerle uzun 
bir konuşma yapmıştır. 

Erzurumcla 
Yeşilköy tohum ıslah 

istasyonu .. 

Bükreş, 1 (Radyo) - Ro
manya valide kraliçesinin ka· 
leme aldığı mühim bir piyes, 
evveli Varşova millet tiyatro· 
sunda ve sonra da diğer Av
rupa memleketlerinin en bü· 
yük tiyatrolarında temsil olu· 
nacaktır. 

lngiliz 
fabrikatörleri 
Japon mallarına boykot 
yapllmasmı istemiyorlar .. 

Londra, 1 (Radyo) - lngi
liz sanayi şirketleri; japonyaya 
karşı zecri tedbirler alınması 
veyahu't Japon mallarına boy
kot ilan edilmesi lehindeki ce· 
reyanla mücadeleye bqlamıı· 
)ardır. 

Japon mahafili; Japonya 
aleyhine alınacak en ufak bir 
tedbirin, çok fena neticeler 
vereceğini iddia etmektedir. 

B. Mota 
ispanyadaki lsviçre teba
asınm sıkıntl çektiOini 

söylüyor 
Bren, 1 (Radyo) - lsviçre 

Cumhurreisi B. Mota, buiÜn 
federal meclisinde beyanatta 
bulunmuş ve İspanyadaki Is· 
viçre tebaasının, son zaman
larda müşkülata uğradıtını ve 
muavenete muhtaç bir hale 
düştüğünü söylemiştir. 

Yunanistan • ltal;a 
Hava nakliyatı 

Atina, 1 (Radyo) - Yuna· 
nistanla ltalya arasındaki hava 
nakliyatı mukavelesi, her iki 
devletin muvaf akatile bir müd· 
det daha uzatılmıştır. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi. 1356 

};yhü 19 Recep 26 

llkteşrin 
1 2 1 9 9 
3 3 
7 7 

Erzurum, 1 (A.A.) - Ye· 
şilköy tohum ıslah istasyonu 
mütehassısı Dr. Cuirza doğu 
buğdayları için bir tetkik 2e· 
zisi yapmaktadır. Mütehassıs 
doğuda tohumlukların ıslahı 

için açılacak istasyonun yerini 
teabit edecektir. 

- Cumartesi 
E•kat Ezan Vasat Ev kat Ezan V 488t 

Güneı 9,26 4M ıkoam 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yataı 1,36 20,19 
ikindi 8,48 16,11 im1ak 8,SS 3,40 



lyf• 4 

Amerikada •şk yü

zünden bir cinayet ----
Maktul __ ._ ........... __ _ 

Katil kadına 187 
tane mektup yazmış 

Nevyorkta evelki salı ge<:esi 
Val Strit bankalarından biri
sinin veznedarı olan Corç 
Frank, Broklin sokaklarından 
birinde beyni parçalanmış bir 
halde bulunmuştur. 

Corç F rankm kafatası bir 
tabanca kurşunile parçalan· 
mıştır. Zabıta, hemen faaliyete 
geçmiş ve cinayet mahallinde 
bir evde sakin Jertrod Okife 
adlı bir kadını maznun olarak 
tutmuştur. 

Zabıta, hadisenin bir aşk 
cinayeti olduğuna kanidir; fa
kat tevkif edilen ve maktulün 
sevgilisi bulunan bu kadın 
masumiyetini iddia etmek· 
tedir, müdafaasını da cinai da
vaları kazanmakla meşhur avu· 
kat Liboviçe vermiştir. 

Avukat; müekkilini kurtara
cağına emin görünmektedir. 

Maznun kadına göre, mak· 
tul Corç Frank; kendisile yedi 
senedenberi sevişmektedir. Bir· 
kaç seneler mütekabil. sevgi 
ve hürmet ile geçen bu aşk; 
son zamanlarda kıskançlık ha
diselerinin biribirini takib et
mesi yüzünden inkıtaa uğra

mıştır. 

Kadın maktulün başka bir 
kadını sevdiğine şiddetle ka
naat getirmiş ve Ccrç Frankı 
ter ketmiştir. 

Hadise günü Broklin met· 
repoliten istasyonunundan çı· 
karken Corç ve Jertrod biri· 
L • terine tesaaüf etmişler, bir 
lok ntaya girerek yemek yi
mişler, fakat ne yolda ve ne 
de lokantada biribirlerine bir 
kelime bile söylememişler, 
yemek paralarını da ayrı ayrı 
vermişlerdir. 

Lokantadan çıktıkları vakit 
b. sinemaya gitmişler, sine· 
mada kıskançlık yüzünden ko-

ANADOLU 

Kültür Bakanlığında 

Muallimler arasında yapı
lan tayin ve nakiller 

Kültür Bakanlığı orta ted
risat ~enel direktörlüğü lise 
ve ortaokul öğretmenleıi ara· 
smda yeni bir tayin ve nakil 
listesi hazırlamıştır. Bun<lan 
başka bu yıl Ga ~ terbiye 
enstitüsü ile Musiki öğretmen 
okulundan mezun olanlar da 
türlü yerlere tayin edilmişler

dir. 
Yozgad lisesi coğrafya öğ

retmeni İbrahim Ankara Gazi 
li. esine, Mardin ortaokulu yar
dımcı Frırnsızcn öğretmeni 

Nureddin Fransızca stajyerli · 
ğine, Heybeli Deniz lisesi ri· 
yaziye öğretmeni Salahaddin 
Kadıköy ikinci ortaokuluna, 
Denizli lisesi yardımcı tarih, 
coğrafya öğretmeni Derune 
Muila ortaokuluna, Kula Za· 
fer okulu Fransızca öğretmeni 
İsmet İzmir kız öğretmen 
okuluna, Üniversite riyaziye, 
fizik, kimya şubesi mezunu 
Meziyet Ankara kız lisesine, 
Artvin ortaokulu riyaziye öğ· 
retmeni Mehmed Ali Trabzon 
erkek ortaokuluna, Eskişehir 

lisesi Türkçe öğretmeni Cemal 
Davutpaşa ortaokulmna, ehli· 
yetnameli Hasan Antalya li· 
sesi Türkçe stajyerlığine, Gi
resun ortaokul resim öğret
meni Arif lzmir Karşıyaka 
ortaokuluna, Haydarpaıa lısesi 
........................ 
casını öldüren bir kadının 

macerasını seyretmişler, fakat 
gene görüşmemişlerdir. 

Sinemadan çıktıkları vakıt, 

Jertrod Corca: 
- Rica ederim, beni takib 

etmekten vazgeçiniz!. 
Demiştir. Fakat Corç genç 

kadını kolundan tutmuş: 
- Sende 187 tane aşk 

mektubum vardır; bunları bana 
ver. 

Demiş. Bunun üzerine ara· 
larında şiddetli bir mücadele 
çıkmıştır. 

Maznun; Corcu sokakta bı
rakarak eve kaçtığını ve başka 
birşey bilmediğini iddia et· 
mektedır. 

* * * Bu cinayet, Nevyork iaze· • 
telerinin belli başlı bir mev· 
zuu olmuştur ve maktulün 
yedi senede yazdığı 187 aşk 
mektupları da gazetelerde in· 
tişara başlamıştır. 

Maznun bu mektupların neş· 
ri hakkını, büyük bir gazete 
tröstüne yüz bin dalara sat
nıı~tır. 

-·-· Türkçe oğretmeni Ziya Çapa 
fstanbul kız öğretmen okuluna, 
Tekirdağ ortaokul Fransızca 
oğretmeııi Nazım Burdur or· 
taokuluna, Adana erkek öğ· 
retmen okulu resim iş öiret· 
meni İbrahım okulun yardi· 
rektörlüğüne, Edirne erkek öğret· 
men okulu tabiiye öğretmeni 

Bedii okulun yardireştörlüğüne, 
Türkçe mezunları 

Türkçe B ieksiyoııu mezun
larından Kemaleddin Balıke· 
sir lisesine, Saadet Bursa 
ortaokuluna, Sabahat Kadıköy 
ikinci ortaokuluna, Lütfiye 
Adana kız liseıine, Yahya 
Eskişehir lisesine, Etem Af· 
yon lisesine, Talat Gazianteb 
lisesine, Şevki Muş ortaoku
luna, Hasan Ramiz Adapazarı 
ortaokuluna, Sadi Milas orta· 
okuluna, Coşkun Malatya lise
sine, Turgud Erıincan orta
okuluna, Cevdet Tokat orta
okuluna, · Neşet Düzce orta· 
okuluna, Zehra İzmir kız lise· 
sine, Mustafa Konya lisesine, 
Necmeddin Adana ortaoku
luna, Ahmed Osmaniye orta· 
okuluna, Hayri Kayseri lise
sine, Hayri Turgudlu orta
okuluna, Meveddet Karşıyaka 
ortaokuluna, Düriye Konya 
ortaokuluna, Faruk Mersin 
ortaokuluna, Mecid Arabkir 
ortaokuluna, Tevfik Siird or
taokuluna, İbrahim Kütahya 
lisesine, Mükerrem Zonguldak 
ortaokuluna, Sabri Kırşehir 
ortaokuluna, Selma İnegöl 
ortaokuluna, Ali Samsun lise· 
sine, Celal Üsküdar üçüncü 
ortaokuluna, Bürhaneddin Ka· 
raköse ortaokuluna, Mehmed 
Sarıkamış ortaokuluna, Receb 
Diyarıbekir lisesine, Muam· 
mer lnebolu ortaokuluna, Ne· 
cib Kars lisesine, Ahmed Pa
zar ortaokuluna, Feyzi Sıvas 
ortaokuluna, Tevfik Pertev 
Tire ortaokuluna, Rıza Sıvas 
lisesine, 
Gazi Enstitüsü tarih 

coğıafya mezunları 

Gazi terbiye enstitüsü tarih 
coğrafya B seksiyonu mezun· 
!arından Şaban Eskişehir lise
sine, Salahaddin Manisa Or· 
taokuluna, Zinnur Bafra orta· 
okuluna, Sabri Rize ortaoku· 
luna, Nuri Tokad ortaokuluna, 
Fethi Burdur ortaokuluna, iz
zet Kırşehir ortaokuluna, Şük· 
ran Samsun ortaokuluna, Zeh· 
ra Merzifon ortaokuluna, Sa
biha Bergama ortaokuluna, 

İclal Nazilli ortaokuluna, Vahdi 
Trab·wn ortaokuluna, Süreyya 
Urfa ortaokuluna, ehliyctna· 
meleri A dereceli Enise Ca· 
ğaloğlu ortaokuluna, Necmiye 
Eskişehir liscsirıe, Ruhat Buna 
ortaokuluna, Mehmed Kars 
ortaokuluna, Afife Niğde or· 
taokuluna, Hüseyin Avni To· 
b<l orlaokulurıa, Şevket f ğdir 
ortaokuluna, Zühtü Sıvas lise· 
sine, Nureddin Kütahya lise· 
sine. Nıy9zi Çorum ortaoku
luna, Veli Sarıkamış oıta
okuluna. 

Tabiige melunları: 
l'abiiye B seksiyonu me· 

zunlarından Rasim Divrik orta 
okuluna, Rahime Bergama 
ortaokuluna, Müeyyed Elaziz 
ortaokuluna, Mehmed Erzin· 
can ortaokuluna, Mehmed 
Bamdi Rize okta okuluna, Mu· 
zaffer Milas orta okuluna, Nec
miye Karaman orta okuluna, 
Hayri Kastamonu lisesine, 
Mebruke Trabzon kız orta o· 
kuluna, Behice İzmir kız lise
sine, Nuriye Akhisar orta o· 
kuluna, Şükrü Kayseri lisesi
ne. Receb lnegöl orta okulu· 
na, Celal Ordu orta okuluna, 
Zehra F rzurum orta okuluna, 
Mustafa Mersin orta okulua, 
Şevki Karşıyaka orta okulana, 
Şehabeddin Kars lisesine, Sa· 
lih Kilis orta okuluna, Hasan 
Artvin orta okuluna, Ihsan 
Sivas lisesine, Fethiye Zon· 
guldak orta okuluna, Ahmet 
Bitliş orta okuluna, Zühtü 
Trabzon erkek orta okuluna, 
Fazlı Tekirdağ orta okuluna, 
Tahir Antalya lisesine, Cemil 
Tire orta okuluna, Feriha Bu
ca orta okuluna, Hamza İğdir 
orta okuluna, Hulusi Siird 
orta okuluna, Süleyman Balı
kesir lisesine. 

Riyaziye mezun/a,ı 
Riyaziye B. seksiyonu me· 

zunlarından Hasan Konya li
sesine, Mebmed Ali Balıkesir 
lisesine, Remzi Sıvas orta· 
okuluna, Sadık Adapazarı or
taokuluna, Lütfi Karataş orta· 
okuluna, Ahmed Arapkir orta
okuluna, Hasan Mersin orta· 
okuluna, Sadri Mardin orta
okuluna, lsmail Samsun lise
sine, Osman Pazar ortaoku· 
luna, Memduha Erzurum lise
sine, Timoçin Y ozgad lisesine, 
Etem Şebinkarahisar ortaoku· 
luna, Enver Artvin ortaoku
luna, Ihsan Bursa ortaokuluna, 
Seyid Malatya liseıine, Ham· 

i Ciizli Cihangir 1 ve riyadan ibarettir. 
Lidya sustu. iki erkek te 

başları önlerine iğilmiş b!r 
halde kaldılar. Maamafih bir 
az sonra Boris: 

var mı? 
Diye sordu. 
- Bu kadarcık bir mese· 

lede müsaade istemeğe lüzum 
mu görüyorsun, Lidya? TJbii 
ve her zaman bizimle beraber 
gelebilirsin! 

_ 67 _ Nakleden: F.Şemseddin Benliol)lu 

Fakat .. Bütün hayatınıza da 
bu gece gcçid resmi yaptır· 
dınız. 

Lidya: 
- Eveti ikiden birisi ile. 
Dedi. 
iki erkek, Roz ve Boris 

genç kadına istihfafkarane 
baktılar. Lidya sözüne devam 
ederek: 
-Hayret, dedi. ikiniz de ci· 
hanın en alim insanlarından 
oldutunuz halde insanların, 
bilhassa birçok insanların iki 
şekil hayat sürdüklerine vakıf 
değil misiniz? insanların çoğu 
bir ıöründüğü ve görünen 

şekilde, bir de görünmiyen 
şekilde hayat sürerler. işin 
çok garib ciheti de şudur. 
Görünen hayat şekli tamamen 
yalan ve riyaya müstenid, 
sahte bir hayattır. Hakiki ha· 
yat, görünmiyen kısımdır. Ha-
kiki hayatta ruhumuzun en 
bariz ve hakiki şekilleri gö· 
rünür. 

- Yani demek iıtiyorsu · 
nuz ki. .• 

Dedi. 
- Evet, demek istiyorum 

ki, medeni alem içinde geçir
diğim ve yaşadığım hayat 
baştanbqa sahtedir, yalan 

- Bay Profesör, arzu etti
ğiniz zaman laboratuvarı ge· 
zebilirizl 

Dedi. 
- Eğer imkan varsa he· 

men şimdi gezelim, çünkü 
büyük bir merak ve sabırsız· 
lık içindeyim! 

Boris ayağa kalktı, profesör 
Roz da Boris gibi hareket 
etti. 

Boris profesöre: 
- Emrinize tabiim muhte-

rem profesörüm! 
Dedi. 
Lidya da: 
- Benim de sizinle bera· 

ber gelmekliğime miiaaade 

Lidya ve Roz, Borisi takib 
ederek laboratuvara girdiler. 
Her ikisi de mevcud makine 
ve aletler karşııında çok bü-
yük bir hayret içinde kal· 
dılar. 

Lidya, Borise: 
- Cihanı buradan mı is

tediğin gibi idare ediyorsun? 
Diye sordu. 
Boris, müstehzi bir tavır 

ve tebessümle: 
- Tabiidir ki bir cihangir 

için bu taht, çok basit ve 
batta fakiranedir. Maamafih, 
cihanı idare büyük bir mari-

Kudüs halkı heyecan 
içinde bulunuyor 

Filistin müftüsü, Ômer camiine iltica 
etti. Arab komitesi azası kaçtı 

- Başı 1 inci sahifede - nazik bir safhaya a-irmiştir. 
bulunduğu söylenmektedir. lngiliz zabıtası, arab komi· 

Filistindeki bütün tt:lefon tesi azaıından mühim bir Jta• 
muhaberatının kesilmiş oldu- hııla Kudüı belediye reisini 
ğu rivayet edilmektedir. Şim· yakalıyarak tevkif etmiştir. 
diye kadar bu haberleri teyid Son haberler, müftünün de 
eden resmi hiç bir tcblii neş· azledildi2'ini bildirmektedir. 
redilmemiştir. Nezaret altına alınanlardan 

Kudüs, 1 (A.A.) - Royter bazıları da sÜriÜn edi!diAin· 
Ajansı muhabirinden: den ahali heyecan içindedir. 

Yükıek arab komitesi hü · Burünlerde mühim hadiselerin 
kumet memuıları tarafınd.m zuhurundın endişe edıliyor. 
iayri kanuni bir cemiyet ilan Arab dünyası, Filistin hadi· 
edilmiş ve aralarında Hal idi sele ı ilf': yakından alakadardır. 
de dahil olduiu halde bir çok Kudüs, 1 (Radyo) - lniiliz 
azası nefyedilmek üzere tevkif hükumeti Filiıtinde fevkalade 

tedbirler almıştır. Arap ali ko· 
olunmuştur. 

mitesi azalarından mühim bir 
Kudüs, 1 (Radyo)- Susekı kısmı tevkif edilmiıtir. Diter-

adındaki lngiliz torpidosu, bu leri Ömer camiine iltica et· 
sabah Hayfaya varmıştır. Tor- mişlerdir. Poliı ve askerler 
pido, tevkif edilen Arab rüe· faaliyete ıeçmişlerdir. Fili•· 
sasından sürgün edilecek olan- tinde telefon muhaberatınıd 
ları alacak ve Kıbrısa ıötü- kesilmesi muhtemeldir. 
recektir. Kudüs, 1 (Radyo) - lngiliı 

Kudüs, 1 (Radyo) - Son hükumeti, bugün bir rcıaıİ 
hadiselerden dolayı vaziyet çok tebliğ neşretmiş ve lngiliz pO" 

lis müdürünün ölümündeP 
sonra aldığı şiddetli tedbir 
leri muhik göstermek iste

di Tokad ortaokuluna, Sayan 
Turgudlu ortaokuluna, Edibe 
Adana ortaokuluna, Şazi Div
rik ortaokuluna, Refik Antalya 
lisesine, Remzi Ankara birinci 
ortaokuluna, Feri de Antalya 
lisesine, Hüseyin Hüsnü Zon· 
guldak ortaokuluna, Halil Ba
lıkesir lisesine, lsmail Ankara 
birinci ortaokuluna. 

il'-miştir. ıı; 

Edebiyat B seksiyonu me
zunlarından Nefise Adapazarı 
ortaokuluna, Nuriye Ordu 
ortaokuluna, Nazire Uşak or· 
taokuluna, Hasan Fehmi Eli
ziz ortaokuluna, Münire Ça· 
nakkale ortaokuluna, Nuri iz· 
mir Karataş ortaokuluna, Yu· 
suf Trabzon ortaokuluna, Mu
zaffer Bursa ortaokuluna, Ni
gar Konya ortaokuluna, Sadık 
Adana ortaokuluna, Meliha 
Samsun ortaokuluna, Aliye 
Buca ortaokuluna, Müja-in Te
kirdağ ortaokuluna, Faiz Ka
dıköy birinci ortaokuluna, 
H.amiyet Ankara birinci orta· 
okuluna, Eşref Eskişehir lise· 
sine, F nver Çorlu ortaokuluna. 
Musiki öğretmen okıılıı 

mezunları 

Musiki öğretmen okulu me· 
zunlarından lsmail Balıkesir 
lisesine, Bedia lzmir ortaoku
luna, Melahat Edirne kız öğ· 
retmen okuluna, Dündar Af
yon lisesine, Sami Erzurum 
lisesine, Orhan Denizli lise· 
sine, Ömer Kütahya lisesine, 
Ali Erzincan ortaokuluna, Is
mail T okad ortaokuluna tayin 
edilmişlerdir. 

fet değildir. iş ve yorgunluk 
ile ölçülürse, bu cihangirliğin 
bir hasır sandalye bile tahtlı
ğını ifa edebilir. Bu sözle· 
rim sizde makus bir tesir 
husule getirmesin, rica ede· 

rim. Bunlan size izah edece
tim. Malumdur ki insanlığın 

bugünkü şekli, dört ayaklı 
hayvanlardan pek farklı de
ğildir. iki ayaklı hayvanlann 

dürt ayaklılara niıbetle biraz 
fazla veya az akla malik ol· 
ması vaziyeti değiştiremez. 

Vakıa, fen ilerliyor, insanlar 
biribirlerini mahıv ve mede· 
niyetlerini tahrib edecek en 
müessir vasıtalar anyorlar. Ve 

bir gün gelecek ki, bir dütme· 
ye dokunmakla bir insan bir 
ülke~i tamamen mahvü pe· 
rıpn edecektir. iki milyara 

Resmi tebliğde, Filistin müf· 
tüsünün azledidii'i bildiril• 
mektedir. 

Son gelen haberlere ıöre, 
Filistin müftüsü, lngilizleriP 
takibatından kurulmak üzerf 
Ömer camiine iltica eylemir 
tir. Müftünün evi mubasar' 
edilmiştir. 

Arab komitesi azasının te~ 
kifi tekarrür eyledikinden, bit 
azalann bir kısmı kaçmıştır. 

Filistini Maverayı şeria ili 
birleıtiren Lord Allenbi köP" 
rüsü uçurulmuştur. 

Arab komitesi genel ıe~· 
releri, fevkalade komisere bit 
muhtıra vererek, tevkif ol.r 
nanlann derhal tabliyesini il' 
tediA'i için kendisi de ya'I' 
lanarak bahsedilmiştir. 

Falironda 
Bir lnglliz tayyaresi dUf~ 

Atina, 1 (Radyo) - F•li' 
ron civarında; Londra · ltal~ 
ve Mısır arasındabi hava pal_ 
tasını yapan bir lngiliz yolc' 
tayyaresi düşmüştür. 

Alınan haberlere göre, ~ 
kaza neticeıinde dört kişi "' 
müş ve 6 kişi de ağır su1' 
yaralanmışbr. 

Franaı~ Fasında 
Bazı hldiseler çıktı 
Rabat, 1 (Radyo) - F~ 

sız Fasında bazı hid~ 
olmuştur. Fransız zabıtuı, ;.
tiyatcn tedabir almıştır. 

yakın arz insanlannın ~·~ 
ancak budur. Herkesin ~ 
daima bir kimsenin ibtr" 
mevzuudur. 

Profesör Roı: 

- Evet, ne demek ist,J 
ğinizi tamamen anhy~ 
Fennin terakkileri, mu~ 
usullerinin tekemmülü, ~ 
ıanatının ilerlemeıi insan.~ 
ancak iıtipdad ve tabai'P" 
arzularını artınyor. 

De~. I 
- Aşağı yukarı böyle ,I' 

ğil mi? insanlar yirminci. -..J 
da yapmak için diter ~ 
ların hepsinin de umuaıi ~ 
dımına muhtaçtır. Bu )'~ 
manzumeıinin azıcık ~ 
ması bütün inunların açbı·J 
rahatının bozulmasını, JI :'! 

.-... SONU V.111" 
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Habeşistanda, meier muka· 
vemetin hili tohumları varmış. 
TankJa, mitralyözlerle müceh· 
he'z elli bin kişilik hir kuvvet, nı 

~e 

110 
1 

ı rı· 

ir. • 
•in 
r. 
di· 

A. Çan-Kay-Şek 
S" vrupanın tanıdığı bir Çinli, 

iı· tt~t Yat: Sen, güçük vücudlü, 
ıP ka 1 sesı ile çok mülayim fa. 

lıı~t kırk asırlık Çin lmparator
! li~ 2

1
11nu yıkmış bir adamdır. 

ra~ ta 
1
868 de Kantonda, Protes· 

fen d: ığa meyletmiş bir aileden 
ok hıuş ve cizvitler tarafından 

ir ~~urulmuştur. 
e- ilk u~,, çok genç evlenmiş ve 

'8 lllıllı endişeyi on yedinci 
il· y ~danbcri Çine hakim olan 

)~~ ~n~ı, Mançu hükümdar sÜ· 
reı •etes~nı~ mevcudiyetinden his
riP ~e ~ıştır. Arzın en büyük, en 

Ilı nış, en kalabalık bir hükü-b:li olan Çini, bu yabancı 
~- nedarıın tahakkümünden kur· 

' '«ltınaıı. Su ~a ahdu peyman eden 
ka~·Yat-Sen hayatının sonuna 
lt\ı ar bu emel namına çalış

Ştır. 

r. Sün ç· d . 
ile ve h • ıne ıarp me enıyet 

""' 8Yatını yerleştirmeği de 
" 1esa· 
rrıu 1 planının başına koy· 

Ştur. 

k· Sün · ık 
bit Pek • ı iş olarak Çınde 
~lu· ara Çok olan gizli cemiyetler 
it ba ~na karışmış ve memleketi 
ki' ş, \ nbaşa karıştırmıştır Uzak 

fik~ 1
1n bu kısmına demokrasi 

1 ır eri · 
trı nı aşılıyan Sün, Çın 

tO t.:.~rato.ru tarafından şiddetle 
tchlik c?ılmiş , idam edilmek 

ali' fita esı altında kal mış ve 
ıl11 "at t etnıiştir. Fir rı dolayısil e 
ol 1trıan1 1ndan hariçte geçirdiği 
Jc' e er . . d tika •çın e Japonya, Ame· 

kiki Ve Avrupada derin tet· 
Ct y V apmıştır. 

Ve asıta ve kuvvetlerinin az 
iayrj - . 1 v 

lllen Çi rrı~saıt o masına rag· 
llcda ~ ımparaloru ve ha
Cderı n~.~le mücadeleye devam 
de 'h un, tam on defa Çin· 

1 til"' l 
llıat\"' a çıkarmış onunda da 
Çirıe up. olmuştur. On defa 
t. 0 ~ren ve ihtilal çıkarıp 
1-rı ~·· efa firara mecbur ka-

. biı; .u?·Yat <len, nihayet on 
d ncı ıhtT't e ~ 1 a ıı , ', yani 1911 
llıiı, 'çn~u hant•danını devir· 
llııı, ınde cumhuriyet ila· 
~uvaffak . olmuştur. 

torluğu senelık bir impara· 
Ç()k b.. Yıkmak, her halde 
tit. Uyük bir muvaffakıyd· 

s·· 
"• .un·Yat-Sen h l .. 
"'l'lı d ' şu a e gore 
latafırıd oğnıakta ve Japonya 
Yeni ,... 8.n boğulmak istenen 

v 'rlnın 
ren· . Yaratıcısıd ır. 

,. . ı Çın· ·ık d' 111 ik· .. ın 1 kanunu esa· 
~ıları 

1

pncı ıhtılal senesinde ya· 
a· ra 11'1e Çok nsız kanunu esasi-
Scrı.İiist benzer ki maruf 
)a.. bu ka .. 
"'<ltıı•t nunu esasıyı 

" ,. ır s·· y ihtilali . un- at-Sen F ran· 
~urı nın bı·r · · ·· .. e ittih eserın ı nu· 
'iiitııde ~l etmekle beraber 

gctırdiği kanunu esa: 

Yat-Sendir •. 
garbi Habcşistanda lt.Jyanl•rı 

Çan- ;/" ay ... Şek ve karısile kız 
deşlerinin büyük rolü .. 

k ric'ate icbar ctmif. İtalyanların 
ar- bir hayli t~ıef.t verdikleri de 

a:ılaşılıyor. 

Şanghaydan 

si de Çinlilerin San-Min de· 
nilen üç ana yasaya istinat 
etmiştir. Bu üç yasa da şun· 
lardı r: 

1 - Her insan, mesaısı 

mukabilinde yaşıyacak dere· 
cede bir mukabil hakka ma· 
liktir. 

2 - Halk, kendisini tem· 
sil edecek mebuslar seçmek, 
mebuslarının vücude getirme· 
diği her hangi bir kanunu 

Tam bir Çin askeri 
reddetmek ve demokıasiye 
mugayir her usulü ve kanunu 
reddeylemek hakkına malik· 
tir. 

3 - Her millet için diğer 
milletlerle müsavi hukuka ma· 
lik olmak en tabii bir haktır. 

1925 te ölen Sün · Yat· Set 
kurduğu esas l arın fırka müca· 
deleleriyle değiştiğinden dola
yı ıstırap çekmiştir. Buna rağ· 
men 12 sene evel ölen Sün -
Yat - Senin mefkuresi ölmüş 
değildir. 

ilk karısından ayrılmış olan 
Sün, 1914 te matmazel Son· 
Çiring • Lin ile evlenmiştir. 

Bu kız, Amerikada uzun se· 
neler kslmış , nihayet Tokyo· 
da yerleşmiş çok zeki ve ileri 
fikirli, iJcri f ıkirliliği hasebiyle 
adını Şarl Songa çe·ıirmiş 
Son • Siyu • Siyu adlı bir 
adamın kızıdır. iki hemşiresi 
ve bir kardeşi vardır. 

bir görünüş 
Uzak Şarkın en güzel ka· 

dını olan Sün · Yat • Senin 
bu ikinci karısı, çok zeki, ga· 
yet iyi tahsil görmüş bir ka· 
dındır. Babasının serveti de 
çok büyüktür. 
Şarl Songun ikinci kızı Kon

foçyosun otuzuncu kuşakta ha-
fidi ile, üçüncü olan Mayling 
(yani güzellik devri) nde ma-
ruf Çin askeri Çang-Kay-Çek 
ile evlenmiştir. 

Üçü de çok güzel, üçü de 
gayet iyi tahsil görmüş ve ileri 
fı kirli , üçü de son dere-
cede zeki olan bu kız kar· 
deşler, Çin üzerinde bi.,. (ha· 
ki ırıiyet Sacayağı) kurmuşlar
d ı r ki üçü de müteveffa Sün 
Yat · Senin ülküsü üzerinde 
ç~ lı~ıtl'ıktadır. Ve bugünkü 
Ç•ıı hiikuıııd reisi olan Mare· 
şal Ça ııg · Kay . Çek te mü· 
tcvcffa Senin bac:ırıağıdır. 

Çnn Kay Şek, bin krce se· 
Of'l ı k nn:nşiye ka şı hareket 
etmiş v e cenubi Çinde bir 
vahJet v jcude getirm i ş , asil-
zade s ı fat ile yarı askerlik ve 
yarı haydutluk yapan manda
renlerin nüfuzlarını kırmıştır. 

Memleketin çok g~niş ve 
as ı rlar süren sui idare ile ha· 
rab olmıış varidat membala
rına rağmen Çan-Kay-Çek 

yeniden yollar yapmış, kanunlar 
koymuş, ve bir ordu vücude 
getirmiştir. 

Bu ordunun maruf 19 uncu 
kolordusu Şanghayda bundan 
dört, beş sene evel tam bir 
mevcudiyet göstermişti. Bu 
ordu bugün de Japonyamn 
çok mütekamil ordususunu 
karşılamaktadır. 

Çan·Kay·Çek, Nankine bir 
Avrupa, daha doğrusu bir 
Amerika şehri şeklini vermiş· 
tir. Kendisi beş ecnebi dil 
bilir. Kendisine bazı Alman, 
bazı da Rus dostluğu atfedilir. 
Bu doğru değildir. Şarkın bu 
yeni idarecisi tam bir diplo· 
mattır. Çinin menfaati nerede 
ise, Çan-Kay-Şek de o tarafm 
dostu olur. Gerek idare ve 
gerek siyaset cihetinden Mey· 
Liny, yani Bn. Çan-Kan-Şek, 
Mareşal ile beraber çalışmak· 
tadır. Gerek Mareşal ve gerek 
zevcesi pek çok iş yapmış ol· 
makla beraber: 

- Çinde yapılacak daha 
milyonlarca iş var! Demekte· 
dirler. 

Tankı nereden buldula .. , bu 
si lahları onlara kim verdi.f Bu 
cihet, t ıpkı meçhul tahtelbahir 
ıri bi, meçhuldür. Dünyanın 
içinde fırıldaklar dönüp duru
yor. Mesela, Çinlilere de es· 
liha ve mühimmat veriliyor. 
Fakat verenler meçhull.. Ben 
hiçbir zaman, malum, hatta 
malumların malumu olan nes· 
nelerin böyle bile bile lades 
kabilinden "meçhul" ıayılabi· 
leceklerini hatırıma a-ctirme 
miştim .. 

Mesela, boynuzlarını çatmış, 
bacaklarını ayırmış, tarlaya, 
.bostana saldırmış, hiç durma· 
dan ıebzeyi, karpuz kavunu 
yiyen bir mahlftk görüyorsu· 
nuz. Hatta bunu bir koyun 
olarak da tasavvur edebilir· 
sımz. 

Soruyorsunuz: 
Bu nedir? 

- Meçhul! 
- Ayol, bunun mcçhuliyet 

neresindedir? işte boynuzu, 
işte kulaklan, ıöıü, kaşı, bem

beyaz yünü kaba, yağlı kuyruğu. 
- Hayır bayım, meçhuldür 

bu işte.. Çünkü malum dedi
ğimiz dakikada, şeytanların da 
dlnyanın sırtında raksa başla

ması da muhtemeldir. 
Asrımızın siyasi ifadeleri 

o kadar tekiller aldı ki, şaş· 

mamak mümkün değil.. Meaela, 
bir sembolik işgal de vardır. 

Jt oğlu, çizmesi, silahı ve 
bayrağile girip geliyor da buna 
sembolik işgal diyoruı. Habe
şistan• verilen tankın marka
sına, mitralyözlerin alameti fa· 
rikılarına kimse bakmıyor ve 
bakmaz. Çünkü o, bir nevi 
çukura bakmak ribi birşeydir. 
Görmemek daha iyi.. Fakat 
zavallı Habeşlerin, Basra harab 
olduktan ve atı alan Üskü· 
dardan geçtikten, Borun pazarı 
da kapandıktan sonra bu kal· 
kınmalarına ne dersiniz? 

Milletlerin kolay kolay öl· 
miyecekleri malumdur. Niha· 
yet millet, mideye inmez. Ka
fası vardır, ruhu vardır, gözü 
vardır. Düşünür, bekler, araş· 
tırır ve zamanı gelince birıey· 
ler yapmağa çalışır. Fakat Ha
beşistan, şu zavallı, şu yirminci 
asrın Çin kadar maidur ve 
mazlüm Habeşistanı, belini 
doğrultup da böyle bir işi yü
rütebilir mi? 

Fikrimce, pek zor .. Çünkü 
zavallı milletin baıı yok, şefi 
yok.. Necaşi dedikleri hüküm· 
darı, çoktan Avrupayı boyladı 
ve nerdeyse kiliseye ıtirip pi· 
paz olacak. Binaenaleyh Ha· 
beşlerin bu hareketine bakıp 
da acımamak elden ıelmiyor. 
Çünkü vatan başka şeydir, 
başka. Çimdik 

---- ---
Küçük itilaf 

Konseyi bundan sonra 
BUkreşte toplanacak 
Prag, 1 (Radyo) - Küçük 

antant konseyi; Romanya Ha
riciye Nazırı B. Antoneskonun 
riyasete ıcçmeıi münaıebetilc 
Bükreşte toplanacaktır. 

lngiltere ile Rusyadan tay
yare topları mı alıyor? 

Japon askerleri 
Tokyo, 1 (Radyo) - Hari· dile Çin hatlarını yarmağa 

ciye Nezareti nornına söz söy- uğraşmaktadır lar. Her iki ta-
lemeğe salahiyettar bir zat, rafın binlerce telefat verdiği 
Japonyanın icabında daha söylenmektedir. Çinliler bazı 
şiddetli surette harekete ge· ileri mevzileri . kaybetmiş ol-
çeceğini, Çin · Japon haisele· dukların ı kabul etmekte ve 
rine üçüncü bir devletin mü- fakat esas hatların masun 
dahalesine asla müsaade ey- kalmış olduğunu beyan eyJe-
lemiyeceğini kat'i bir lisanla mektedirler. Diğer taraftan 
ifade etmiştir. Çinliler şimal (istasyonu yakı· 

Pekin, 1 (Radyo) - Japon nındaki Pantheon tiyatrosunu 
orduları, birkaç gün istira· zaptetmiş olduklarını iddia 
hatten sonra bugün tekrar etmektedirler. 
harekata batlamıılar, Şatong Sanghay, 1 {Radyo)-Japon 
havalisine 25 kilometre yak· orduları, Çin kommünist or· 
laımışlardır. dusile yaptıkları bir muhare· 

Çin komutanı Anfoçonun bede, kommünistleri ric'ate 
şehri teslim etmek Üzere Ja· mecbur etmiŞJer ve Nan-Ko 
pon komutanile mükalemelere geçidini geçerek 80 kilometre 
başladığı söyleniyor. Bu ko· ilerlemişlerdir. 
mutan, eaas itibarile şüpheli 
bir adam olarak tanınmıştır. 

Ongon, 1 {Radyo) - 12 
Japon tayyaresi, bugün Dokon 
sahillerile Aynan adasını bom
bardıman etmişlerdir. Bu bom· 
bardımanda iki yüz ki şi öl· 
müştür. 

Tokyo, 1 (Radyo) - Asaki 
Sifun gazetesi, lngiltere ile 
Rusyanın, Çine tayyare topu 
verdiklerini iddia etmekte ve 
hücum eylemektedir. 

Bazı haberlere göre, Çin 
orduıu arasında Rus zabitleri 
görülmüştür. 

Şanihay, 1 (A.A.) - Sant· 
ral Nevs Ajansının bildirdiği· 
ne göre, dün otuz kadar Çin 
tayyaresi Pinghsing geçidin· 
deki harekata iştirak ederek 
Japonlara ağır zayiat verdir· 
mişlerdir. 

Şanghay, 1 (A.A.)- Sentral 
Nevs Çin Ajansı, Japon tay· · 
yarelerinin dün üç defa Can· 
tonu bombardıman etmiş ol· 
duklartnı haber vermektedir. 
Hasarat ehemmiyetsizdir. Bir 
Japon tayyaresi düşürülmüştür. 

Şanghay, 1 (A.A.)- Beynel· 
milel imtiyazlı mıntaka yakı· 

nında Şanghay · Voosung de
miryolu boyunca muharebeler 
devam etmektedir. Mitralyöz· 
lerin endahtları, obüslerin pat
laması ve siperlerdeki havan 
toplarının gürültüleri işidil
mektedir. 

Japonların karaya ihrac et· 
miş oldukları kuvvetlerin er· 
kanı harbiyesi Çinlilerin anu· 
dane mukavemetlerine rağmen 
Japon kıtaatının demiryolu 
ötesinde biraz ilerlemiş olduk· 
larmı haber vermektedir. 

Şana-hay, 1 (A.A.) - Lo· 
tiende muhasamatın bidaye· 
tindenberi görülmemiş dere· 
cede şiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. Japonlar 
bataryaların ve tankların yar· 
dımile Lioubheodaki mühim 
miktardaki Çin kıtaatının etraf 
ile alakasını kesmek maksa· 

Çin kommünistleri, 
kıtaatı ve tayyareleri 
dan takib olunuyor. 

Japon 
tarafın-

lspanyol 
- - - - --

mültecileri 
Fransadan kovuluyorlar. 

Paris, 1 (Radyo) - Franıız 
kabinesi yarın (bugün) Cum
hurreisi B. Lebrunun riyaae
tinde toplanacaktır. Bu top· 
lantıda, Fransaya iltica eden 
f spanyolların vaziyeti düşünü· 
lecektir. 

Alakadar mehafılin verdiği 
habere göre; mülteci İspanyol- ... 
lar, Fransadan ihraç edilecek
lerdir. 

Fransaya iltica eden Jspan· 
yollar, ellibeş bin kişiye ya· 
kındır. Bunlar arasında hasta 
olanlar, insani duyguların te
sirile bir müddet daha Fran· 
sacla oturabileceklerdir. 

Fransanın bu son kararı, 
ispanyada de-rin akisler yap· 
mıştır. 

ltalya 
Bizden zeytinyaOı ahyor 

Roma, 1 (Radyo) - lstan· 
buldan haber veriliyor: 

İstanbul ticaret odasının 
son bir içtimaından sonra 
Türkiye ile ltalya arasındaki 
ticari münasebatın, daha sıkı 
bir safhaya girdiği anlaşılıyor. 

ltalya Türkiyeden fazla mik· 
tarda zeytinyağı ve diğer mah
sullerimizden almağa başla· 

mıştır. 

B. Eden 
lngiliz krah ile konaşacak 

Londra, 1 (Radyo) - İn
giltere Hariciye Nazırı B. 
Eden, dün Başbakan B. Çem· 
berlayn ve müteakıben İtalya 

1 
sefiri Dino Grandi ile konuş· 
tuktan sonra, bir hafta istira· 
hat etmek üzere ( Y orkir ) e 
gitmiştir. 

B. Eden, bir hafta sonra 
lskoçyaya ıtidccek ve kral ile 
konuşacaktır. 
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Numara - 99 Yazan: M. Ayhan , ispanyada son Hariciye Veki

Yunanlı delikanlı, tam köşeyi aön
düğü zaman karşısına birisi çıktı 

___ ı 
iyiden iyiye dalgındı .. Eğer 

başını kaldınb da baksaydı 
arkada kalan sarayın pencere· 
sinden, o altın başlı kızın 
kendisini seyretmekte olduğunu 
görecekti .. 

Ayni zamanda, bir başka 
şeye de şahit olacaktı : 

Sarayın diğer köşesinden 
uzanmış dört baş!.. 

Çok mustaribdi. Hayat, hiç 
beklemediği büyük bir sürp· 
rizle karşısına çıkmıştı. Ana
sının hayali gözlerinin içinde 
canlanıyordu. 

Kalbi de Stelanın aşkı ile 
çarpıyordu. 

Dört gölge de takib ediyor· 
du. Artık tenha bir yere gel
mişti. Başını kaldırıb gökyü
züne, uzak yıldızlara baktı ve 
içini çekti. 

- Zavallı anneciğimi 

Birdenbire arkasından bir 
ayak sesi duyarak durdu ve 
geriye döndü. Karşısında, to· 
puklarına kadar pelerin uzan
mış bir gölge vardı. Başını 
çevirmek istedi. Fakat Meçhul 
adam: 

- Delikanlı ·dedi- nereye 
böyle? 

O, aldırmadı, omuzlarını 
ıilkti: 

- Nereye mi?. Bilmem ki 
vallahi!. 

- Yani, söylemek istemi· 
yor musun? 

Delikanlı ilk defa olarak bu 
ıualde bir ciddiyet sezdi: 

- Söyleyib söylememek· 
mi?. Anladım, siz kimsiniz, 
bana ne diye sual soruyorsu· 
nuz?. Tanımadığınız insana 
sual sormak hakkını kendiniz· 
de nereden buldunuz?. 

Meçhul adam, pelerinin al
tında uzun bir kılıç taşıyordu. 

- Ya kılıcı bırak, ya kılıç 

ver ... 
Meçhul genç geriye döndü 

ve bir ıslık çaldı. Köşeden 
çıkan üç kişi süratle yaklitş· 

tılar. 
- Kılıçlarınızdan bir tane· 

sini şu herife veriniz! 
Bir kılıç sıyrıldı ve uzandı. 

O da :tereddütsüzce kabul etti: 
- Adınız -dedi- dövüşece

ğim insanı mutlaka tanımalı· 
yıml 

- Hayır, tenezzül etmi
yorum .. 

- Şu halde, kendini iyi tut, 
ben de seni vuracağım. 

Yunanlı asilzade hakikaten 
emsalsiz bir şekilde kılıç kul· 
tanıyordu. Fakat rakibi de 
sertti. Hakimiyet ve taarruz, 
Yunanlı gençte idi. Vaziyet 
hasmı için tehlikeli bir şekil 
almıya başlamıştı ki, karşısın· 
daki kılıçlar üçleşti. 

Tehlike, bu defa da kendi
sine teveccüh etmişti: 

- Siz namert, kahpe insan· 
laraınız. Bire üç olmaz. 

Onlar cevap vermiyorlardı. 
Bir kılıç dar besi sağ kolunu 

dirseğinden yaralamıştı. Daki
kalar a-eçtikçe kolu ağırlaşı· 
yordu. Ölüm, muhakkak bir 
vaziyete gelmişti. Demek ki 
bu gece, başına gelecek fela
ketler vardı. Şu saniyeler için· 
de bile, hadiseleri biribirine 
zencirleyince şaşırıyordu. An
sı7.ın ta ileriden bir ses du· 
yuldu: 

- Hey, bana bakın! 
Fakat kimse başını çevır· 

medi. 
Size söylüyorum be? .. 

Can pazarlığı mı yapıyorsunuz 

orada? 

Yaralı mısın arkadaş! 

Evet... 
Nerenden? 
Hem omuzumdan, hem 

de sağ kolumdan .. 
- Sol kolunla kılıç kulla

namaz mısınız? 

- Maalesef!.. 
- Fırla, sağıma geç öy· 

leyse .. 
Ve ona bu cevabı verir ver

mez, kılıcını karşısındakinin 
karnına sapladı ve çevirerek 
çıkardı. 

- Bu biri.. 
Ve derhal ikinciye .aldırdı: 
- Dur, kaçma köpek!.. 

Sana söylediğin sözü göstere
ceğim. 

Yunanlı ienç şaşırmıştı. 
- SONU VAR -

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1592 Ü. Kurumu 14 50 22 
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incir sahşları 

:vaz • y;et 
'Başı 1 inci sahi/ ede 

Leş ki111ııı ı: trı· ııı esııfe)e kuılar )&k· 
J:ı,mışlardır. 

Barselon, 1 (Hadlo) - la· 
) orkadau döof'n ibtilülci tayyare· 
ler, Katalonyamn biitilo eevahilini 
bombardıman ctmiıler ve büyük 
:ıarıırfor yapmıolardır. 

l Madrid, l (Radyo) - Cum· 
huriyetçi İspanyanın neırettiği 

1 resmi bir tebliğde. ihtilalciler, Pe· 
1 roriçe tepelerinde bir hücum y:ıp· 
1 m ışlarsa da püekilrtilldükleri ve ri· 

cate mecbur edildikleri bildiril· 
ınekıedir. 

ihtilalciler, bu muharebede 
külHyetli zayiat vermişlerdir. 

Valansiya, 1 (Radyo) -
Cumhuriyetçi ispanya parla
mentosu, bugün toplanmıştır. 

Parlamentoda 185 .saylav 
vardı. Bunlar arasında, ispanya 
isyanından evel harice gitmiş 
olan merkez partisi reisi ve 
sabık Başvekil Portela Vala
dues te vardı. 

lngiliz ve Fransız sosyalist 
ve komünist partilerinin gön
derdikleri mümessiller de 
parlamentoda hazır bulunmuş
lardır. 

Parlamento reisi, bir söylev 
vererek, Cumhuriyetçi ordu-
nun kahramanlık ve nefsi fera· 
gatinden sitayişle bahsetmiş 
ve siyasi partilerin de, ceb-
helerde mücadele edenler gibi 
kuvvetli bir vahdet göster· 
melerini istemiştir. 

Bundan sonra Başvekil B. 
Ne~rin söz almış ve iktidar 
mevkiine ne ~artlarla geldiğini 
beyan ettikten sonra, cumhu
riyetçi İspanyanın, mutlak su· 
rette nihai zaferi kazanacağını 
ve kazanması lazımgeldiğini 
söylemiş, asi general Frankoya 
şiddetle hücum etmiş ve Rusya 
ile Meksikadan cumhuriyetçi 
İspanyanın gördüğü alakadan 
dolayı memnuniyet göster· 
miştir. 

Bütün partiler, hükumeti 
takdir etmişler ve. kabineye 
itimad reyi vermişlerdir. 

--

lim0 z st an-
bu a ge di 
Başı 1 inci sahi/ede -

eylemiştir. 

fetanbul, 1 (H ueutai) - Bü) ük 
Şef Atatürk, hugün öğleden ~onra 

Perapalasa teşrif eı mişler ve Ilarİ· 

ciye .Vekili B. Tevfik Rüfdü ile 
konuımuolardır. 

Büyük Şef, müteakıben rP.fa. 
katlerinde Dahiliye Vekili B. Şük· 
rü K:ıya olduğu halde motöre bin
mişler ve boğazda bir gezinti yap· 
mıılardır. 

İstanbul, l (A.A.) - Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüşdl Arae bu 
sabah saat 9,40 da ekspresle Ce· 
nevreden sebriruizc gelmiştir. 

Dr. Aras Sirkeci istasyonunda 
Cumhur rıyaııeti ba~yaveri CelBI, 
ecnebi elçilikler erlı.iuı, Tahran 
elçimiz Eniıı, İstanbul valisi MU· 
hiddin Üatnndağ, daha bir çok 
milmtaz zevat tarafından karşılan· 

mııtır. 

Alman 
Siyasi melıaf ilinde şüphe 

ve tereddüt var 
Berlin, 1 (A.A.) - Havas 

Ajansı muhabiri bildiriyor: 
Siyasi Alman mahfilleri 

ispanya meselesinin tetkiki 
için Paris ve Londra tarafın-
dan derpiş edilen müzakereler 
hakkında şüphe ve tereddüt 
göstermektedirler. Bu mahfiJJer 
bazı devletlerin müdahalesi 
neticesinde ortaya çıkan mÜş· 
kilit halisane ve açık bir şe· 
kilde hallediımediği takdirde 
Pirene hududunun açılacağı 

hakkında Fransa tarafından 
ileri ıürüldüğü iddia edilen 
tehdide şiddetle itiraz etmek· 
tedirler. 

Berlinde lspanyol işine ta
alluk eden bütün meselelerde 
Roma hükOmeti siper ittihaz 
edilmekte ve bu tlükQmetin 
yapılacak işi en iyi bilecek 
mevkide bulundutu iddia edil· 
melttedir. 

lilkie General Franko· 
nwn t"BVlin • Roma mihverine 
iltiiltabna 'ntizar edtklitini de 
il ive etmek ~izımdır. 

B. ~Elitler 
Mussolininin dave~ 

tini kabul etti 
Roma, 1 (Radyo) - ltalya 

Başvekili B. Mussolininin, B. 
Hitleri ltalyaya davet ettiği ve 
B. Hitler de bu daveti kabul 
eylediği, bugün faşist partisi 
tarafından neşrolunan bir teb· 
li2den anlaşılmıştır. 

B. Aitlerin ltaljaya n~ giiP 
geleceği heniiz belli değildir. 

Guın~ak IM~çıld' 
Ankara, 1 ~A.A.) - Geçe11 

bir hafta içinde gümrük mu· 
hafaza örgütümüz yedisi Olii 
81 kaçakçı i 072 kilo gümrik 
kaçağı S 1 Türk lirası bir ta· 
banca, bir. tüfek ile 28 kaçak· 
çı hayvanı ele geçirmiıtir. 

Marmariaü aılnger 
iatihsaldtı 

Muğla, l (A.A.) - Bu yıl 
Marmariste on bir ton sünger 
istihsal edilmiştir. Bu sünger· 
lerin hepsi Sünger şirketi ta· 
rafından kilosu on liradaP 
satın alınmışhr. Bu yüzdeP 
Marmarise 120 bin lira par• 
a-irmiştir. 

Lilde 
Çelik fabrikalarmda iti 

tatil ettiler .. 
Lil, 1 (Radyo) - Çelik fab· 

rikalarında çalışan işçilerle 
fabrika sahipleri arasında ta· 
haddüı eden şiddetli ihtilaf 
yüzünden bütün bu ıfabrikalat 
faAliyetlcrini tatil eylemişlerdir· 

Yunan ordusu 
t Makedonyada manevra· 

lar yapıyor •. 
Belgrad, 1 (Radyo) - Yu· 

nan ordusu Makedonyad• 
manevralar yapmaktadır. 

Bir infilak 
Paris, 1 (Radyo) - Tolostl 

bir infilak vukubulmuş ve bir 
fabrika ile dört büyük bin' 
yıkılmıştır. 

Ölülerin miktarı hakkındl 
malumat alınamamıştır. 

- O cihet sizi alakadar 
etmez. Yalnız, sizinle daha 
ciddi konuşmıya mecburum. 
Çünkü siz, benim sevdiğim 
kızın evinden çıkıyorsunuz. 

Yunanlı asilzade bir kılıç 
darbesi daha yidi. Omuzundan 
dıll vurulmuştu. Tam bu sırada 
yambaşınd;ı bir gölge gördü. 
Ellerini kalçasına dayamış, 

mübarezeyi seyrediyordu. 

Ç. Alıcı K. S. 
288 A. H. Nazlı 7 
179 lzzi ve Ali 8 

79 F. Solari 11 
76 Ş. Remzi 6 50 

K. S. = 1 
15 - i 
9 50 = ı· 

14 = 
6 50 

11 - ; 
EN GOZEL 

Delikanlı bir kahkaha attı: 
- Yaaaa, demek ki bir 

aşk macerası ile karşı karşı

yayım. 

- Gülmeyiniz Mösyö, çün· 
kü kahkahanızı gırtlağınızda 
boğarım. O kıza tesahub et
mek için evvela benim kılı
cımla karşılaşmak lazımdır. 

- Vah vah, çok müte~ssir 
oldum. Çünkü kılıcım yok .. 

- Deme1c ki siz, kadın gi· 
bi kılıçsız dolaşırsınız .. 

- HRyır, ben kılıcı şerefle 
taşıyan ve ancak kırıldığı va· 
kit elinden atan insanlardanım. 
Muhatabım, kendine güvenen 
mertlerden ise, kılıçsız kaldı· 
ğım vakit, pençelerimle de 
dövüşürüm. Hem de tokatla
rım gayet nefistir. isterseniz 
suratınızda bir tecrübesini ya
payım? 

Delikanlı bunu söyler söy· 
lemez, meçhul muhatabına bir 
tokat attı: 

- Seni maskara herif seni!. 
Bana sual sormak cesaretini 
kendinde buldun ha?. 

Bu tokat, meçhul genci bir
denbire şaşırtmıştı. Bir rüzgar 
hızı ile kılıcını sıyırdı, fakat 
o, bir c<"ylan gibi sıçrayıb 

kendisini bu hamleden kur
tardı: 

Meçhul seyirci, nihayet: 
- Hey, bana bakın, üç 

kahramanlar!.. Yaptıiınız al
çaklıktır. 

Deyince, hepsi de, bir an 
için durdular ve ona baktılar. 
Bu da şapkasını başına iyice 
geçirmiş, uzun boylu, yabancı 
biriydi .. 

Yunanlının hasmı, sert sert 
cevap verdi: 

- Sokak köpeği, defolur 
musun, yoksa? 

Bu hakaret, ikinci meçhul 
şahsı çileden çıkarmış olacaktı. 
Birdenbire Yunanlı gencin ku· 
lağına iğildi ve fısıldadı: 

- Ben Meçhul korsanım, 

kendimi takdim ediyorum. Ve 
müsaade ederaen şu heriflerle 
ben de dövüşeyim. 

İkinci meçhul şahıs, Doğa· 
ğanın ta kendisiydi. Cevap 
bile beklemeden, kılıcını çekti: 

- Sizi köpeklerin köpeği, 

sizi sefillerin sefili, namussuz
lar ... 

Karşısına aldığı hasmını iki 
hamlede geri fırlattı. Başını 
çevirince, meçhul arkadaşı01n 
kolunun iayet ağır işlediğini 

gördü. Çarpışmağı hiç bırak
madan onunla da konuşmağa 
başlaôı: 

45 S. Beyazıt 9 
667 --76285 --76952 ---Zahire satışları -
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120 Buğday 
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5 375 = 
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B. Mustafanın idaresinde De· § 
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ben de Üçok · Doğanspor kar· 
şılaşacaklarlardır. Bu maçı B. 
Fehmi idare edecektir. 

B. Bek 
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§ -----= -\/iy.ana, 1 (Radyo) - Po- § 

lonya Hariciye Nazırı Kolonel 
Bek Venetlikten buraya gel
miştir. B. Bek, öğleyin Var
şovaya hareket etmiştir. 
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Tiyatro ve ()pera 
mektebi 

A Maarif Vekaleti tarafından 
nkarada açılmış olan Tiyatro 

~c Opera mektebi bu sene 
S c talebe kabul edecektir. 
•bne san' atkarları, yavaş ya

~lf devletin resmi himayesine 
~ı~ar olmaktadırlar. Yüksek 
I ulturlü ve medeni cemiyet
trdc artistler, mümtaz bir 
ınevki sahibidirler. 

Türkiyede de san'atkar, 
~le kısa zamanda böyle 

1
' rncvkie sahip olacağı için 

lençlcrimizin bu mekteple 
~dar olmaları kendi men
'-tlcri iktizasıdır .. 
4nkara Tiyatro ve Opera 

okulunun şubeleri: 
a) Tomsil şubesi, 
b) Opera şubesi. 

1) Tiyatro ve Opera okulu, 
evlet tiyatro operasına lü

~llnlu elemanları yetiştirmek 
~dile tesis edilmiştir. Bu 
•nıa her sene imtihanla ya

t.la ve parasız talebe alına
<:aktır. 

Tiyatro ve Opera okulunun 
~edriıat ve müfredat program
.~rı, Avrupanın tanınmış re· 
l••örlerinden Profesör Cari 
Ebcrt tarafından organize cdil
lrıektedir. Tedris heyeti bir 
Çok yerli ve yabancı mütc· 
'-ısıslardan miıt şekkildir. 

Tiyatro ve Opera okuluna 
lr.bul edilmek için en az orta· 
~lculu. ~itirmiş olmak, gazet~
b rle ılan edilen şartları haız 

ulunmak, kabul imtihanını 
~ınrnak ve bedeni kabiliyeti 
olmak lazımdır. 
d ~ ernsil şubesinin tahsil müd· 
S tti 3, opera şubesinin ise 

Senedir. 

Yeni neşriyat: 

Hukuk gazetesi 
Cevat Hakkı Ôzbey tara· 

fından üç senedenberi Türkçe 
ve Fransızca neşredilmekte 
olan Hukuk gazetesinin ikinci 
cild 23 - 24 numaralı nsshaları 
daha mütekamil ve olgun bir 
şekilde intişar etmiştir. Bu 
nüshada, Üniversitede Ord. 
Profesörlerinden Erzurum say-
lavı Saim Ali Dilemrenin Eks· 
pertise, lzmir Saylavı ve eski 
Adliye Bakam Profesör Mah-
mut Esat Bozkurtun Kanunu 
Medcnimize, Profesör Mustafa 
Reşit Bclgesayın Usul kanun· 
larına, Cevat Hakkı Ôzbeyin 
Şurayı devlet kararlarına, pro· 
fesör Hirşin Ticaret kanununa 
ait makaieleri ve tenkidlerile, 
iktısadi bahislere dair pro· 
fesör Fritz Neumarkm Antalya 
saylavı Saki Derinin vesair 
değerli zevatın yazıları ve 
etüdleri vardır. 

Tatbikat ve ictihadat kıs
mında da birçok kararları ve 
tebliğleri ihtiva etmektedir. 
Karilcrimize tavsiye ederiz. 

B. Duf Koper 
Venediğe vardı 

Venedik, 1 (Radyo) - İn· 
giltere Deniz Bakam B. Duf 
J<oper, bugün buraya gelmiş 
ve büyük merasimle karşılan· 

mıştır. 

İtalyan Amirali Salta, bu 
akşam B. Duf Koper şerefine 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 

İngiltere Deniz Bakanı, pa
zar günü buradan Esanteres 
yatı ile Akdenize çıkarak ln
giliz üssü bahrilerini teftişe 
başlıyacaktır. 

Kayzerin oğlu 
Atinada bulunuyor 

Atina, 1 (Radyo) - Sabık 
Kayzerin dördüncü oğlu bu
raya gelmiştir. Nazi rejimi hak
kında Alman kolonisine kon-

le Tiyatro ve Opera okulunda 
0 ı.ınan dersler şunlardır: 
•• } - Konuşma tekniği ve feranslar verecektir. 
oqıın·k 

1 ' 

"- ~ - Tiyatro tarihi ve es
~lıti, 

3 - Edebiyat ve retorik, 
~ - San'at tarihi, 

6 
- Fonetik, 

7 
- Entonasyon, şan, 

8 
- Enstrüman, 

9 
- Almanca, 

10 - ltalyanca, 

11 - Eskrim, 

12 - Ritmik, jimnastik, 
1- - Milli ve modern dans· 

'" T· 
l b 'Yatro ve Opera okulu ta· 
'~tı clcri her sene büyük tatilde 
d haftalık yüzme kampına 
evarna b 
8 

mec urdurlar. 

~l u •ene kamp Maltepedc 
ii&.. 11111 ve her talebe yüzmeyi 
-srtftnıiıtir 

l'i . 
l~ıYatro ve Opera okulu ta· 
de l~ri ayrıca binicilik dersi 
~orcceklerdir. 

Senirkent Sulh Hukuk Mah-
kemesinden : 

Senirkentli yelkovan oğlu kı
zı Gülsüm ve anası Ayşe ta· 
rafından Yelkovan oğlu Ahmet 
ve diğerleri aleyhine açılan 
gayri menkul taksimi dava
sından dolayı müddeialeyh 
Ahmede davetiye tebliğ edil-
dikten sonra tegayyüp etmiş 
ve halen yeri belli olmamış 

olduğundan ilanen gıya~ k~· 
rarı tebliğine karar verılmış 
ve gıyabında evleriyle bai· 
lan hisselerine göre tak
sim ve tarlanın kabili tak· 
sim olmadığı keşfen anlaşımış 
olduğundan bu muamele hak· 
kında on gün içinde itiraz ede
bilmesi ve mahkeme günü 
olan 16· 10-~37 Cumartesi gü· 
nü saat 10 da mahkemeye 
gelmesi için de gıyap ka~~rı 
makamına kaim olmak ılan 
olunur._ 3439 
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• ''iO. Lira K. 
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11 N ,, ,, tan 31 /l ,31 /2 taj dar sokaktan 170 25 
991 T o. taj alan 170,25 metre arsa. 

20Pccilc Arslanlar S. tan 3113 Çoban s. dan 214 50 
IJl tve 1. ci Arslanlardan 8 No. tajlı 214,50 

993 e re •arsa. 
~ahramanlar Selanik sokaktan 14 Mo. taj bah- 180 00 

)' uk van sokaktan No. 17 dükkan. 
fiy, v a~ı~a yazılı emvalin mülkiyetleri bedeli 2. ci tertib tas· 
l!ıaya ~11 111 ile ödenmek üzere 15 gün müddetle açık arttır· 
dedir. ~~ulrnuştur .. ihalesi 18· 10-938 perşembe günü saat 15 

< 11 1' Mılli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2 13 

ANADOLtJ ,, 
ı Türk Hava Kurumu 
Büyük piyangosu 

1 

'5 inci keşide 11 Te,,.inievel 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk ikramiy ... 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükifat vudır. 
Ayrıca: (3,000) lirddan bqlıyarak (20) liraya kadar 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

' lzmir Levazım amirlili ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 

145 ton pirincin 12 I.ci teşria/937 salı günü saat ıs 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı (26180) lira olup teminatı (1963) lira 
50 kuruştur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 30 2 7 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizon müesseaatı ihtiyacı için 130 ton ko· 

yun etinin 18/10/937 Pazartesi ıünü aaat 15 de lca· 
palı zarfla eksiltmesi yapdacaktır. 

2 - Koyun etinin tutarı 65000 lira olup muvakkat teminatı 
4875 liradır. Şartnamesi 325 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2·3 üncü maddelerinde yazılı ve
!İka ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplanm 
yazılı ıiin va saatten bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vereceklerdir. 

26 2 7 12 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmirde ciheti askeriyenin göltereceii yerde (2998) 

lira 20 kuruş bedeli keşifli bir iskele açık eksiltme 
sureti)e tamir ettirilecektir. 

2 - ihalesi 9/Birinciteırin/937 Cumarteıi paü 1aat 1 lde 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate fakçuı 225 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesi her iÜn komisyonda görü

lebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

3 uncü maddelerinde ve şartnames·nde yazılı vesika· 
ları ve teminat muvakkatelcrile birlikte ihale saatinden 
f"vvel komisyona müracaatları. 23 28 2 6 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama kıtaatı için (320,000) kilo saman kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli (6400) liradır. 
3 - Muvakkat teminab (480) liradır. 
4 - ihalesi 16/10/937 ıünü saat 10 da Berpma aıkeri 

alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Samanın evsafile ve teslim mahalli ve ıartları pıt! 

namesinde yazıh şartnameler Bergamadaki alım ıatım 
komisyonundadır. 

6 - Teklif mektuplan 16/10/927 günü saat 9 za kadar 
satın alma komisyonuna verilmiı olacaktır. Bu •at· 
ten sonra mektuplar kabul edilemez. 

7 - Şartnamesinin 4 üncü maddesinde iıtenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konu· 
lacaktır. • 

8 - Komisyon haftamn pazartesi, çarpmba ve cumartesi 
günleri açıktır. 29 2 8 13 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla 242000 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosu (5,5) kuruıtan (13310) lira biçil

miştir. 

3 - ihalesi 6 /1. Teşrin/937 çarpmba günü saat 16 da 
Çanakkale Mst. Mv. satın alına komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
(999) lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesaikle bir saat evvel komiıyona müra-
caatları. 17 22 27 2 

Devlet demiryollanndan: 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 

mallar 8 /10/ 937 cuma günü saat 15 te açık artırma u1Ulile 
lzmirde Alsancakta 8 inci işletme idare binasında sablaca~tır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 4725 kurutluk muvakkat te~ına~ 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 uncu 
maddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bir hali bulun· 
madığına dair beyannamelerile a~ni gön saat on bete kadar 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

3300 Şartnameler komisyondan par~sız alınır. 
M ı.da Muhammen bedeli Cinsi ı" rı 

Kapalı kamyon ve ray 
otobüsü 
Kamyon ve ray otobüılere 
ait yedek malzeme 

7 

204 

Lira Kuru~ 

380 

250 

2 lıktetrin ,., 

Torbalı tapu memurluğundan: 
Dağkızılca nahiyesinin kadıncık bağı mevkiinde doğusu yol, 

batısı Tapunun Bekir ve Balık Hasan veresesi, kuzeyi 
Karaburunlu Hüseyin iÜneyi Kara Ali oilu Hasan 

h ile çevrili . tahminen 7352 (metre murabbaı bağ ve 
25 kadar zeytin ağacı harputlu lbrahimin 45 yıl önce 
kırlı otlu Hasan Aliden haricen iştira eylemek suretile 
bili senet ve bili niza tasarrufunda iken vefatile veresesı 
namana yeniden tescilini ihtiyar heyeti ilmühaberile istemek
mektedir. Bu yerin tapu kaydı bulunmadığından 10/10/937 
pazar günü mahalline gidilecektir, Bu yerde herhaniİ bir 
suretle hak iddia eden veya ilgisi olan varsa 10 gün içinde 
Tapu dairesine başvurmaları veya tahkikat gününde mahal· 
linde hazır bulunmaları ilan olunur. 5439 

Askeri fabrikalar Izmir silih 
tamirhanesi satın alma komis
yonundan: 

1 - Askeri fabrikalar lzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için 
1650 lira tahmin bedelli 120 ton lavamarin kömürü 
açık eksiltme ile alınacakbr. 

2 - Satın alınacak kömüre ait şartname: tatil gönleri dı
şında kalan çahşma günleri içinde saat yedidr.n on 
altıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesinde iÖ· 
rülür. 

3 - Açık eksiltme 11/10/937 pazartesi iÜnÜ saat 14 de 
Halkapınarda silah tamirhanesinde müteşekkil komia
yonda yapılacaktır. 

4 - Belli kömiirü vermeğe istekli olanlar 124 liralık temi
natlarını lzmir mal sandığına yatırarak alacakları mak
buzlarile ve bu hususa ait 2490 sayılı kanun muci· 
bince İcab eden vesaikle birlikte belli edilen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 24-28-2·6 3334 

Denizli vilayeti Güney kasa
bası belediye reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli vilayetinin Güney ka· 
sahasının (30) hektar meskun ve (10) hektar gayri 
meskun kısmının halihazır haritasının alınmasıdır. 
Meskun kısmın beher hektarı 30 ve gayri meskiin 
kısmın beher hektarı 15 lira olmak üzere muhammen 
keşif bedeli (1050) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa Vekaletinin şehirler ve kasabaların hali· 

hazır haritalarının alınmasına ait şartname, 
lstiyenler evrakı ve bu şartnameleri Denizli 
Nafıa müdürlbğünde ve Güney belediye· 
sinde görüp inceleyebilirler. 

3 - Eksiltme 20/10/1937 tarihinde çarşamba günü saat 
17 de Güney belediyesinde teşekkül edecek belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 78 lira 75 ku
ruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka Nafıa 
Vekaletinden şehir ve kasabaların hali hazır haritala· 
rının alınmasına ait müteahhitlik vesikasını haiz bu· 
lunması şarttır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar Güney belediye da
iresine getirilecek eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
melctuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 28-2-6-10 3371 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğü satın alma komis
yonundan; 

Cinıi 

Koyun eti 

Dana eti 

Mikdarı 
1700 En az 
2200 En çok 
1400 En az 
1800 En çok 

Muhammen 
kıymeti 

45 

30 

Tutan 
L. K. 
990 

450 

% 7.5 
teminatı 

75 L. 

41 L. 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin yukarda müfredatı ya
zılı et ihtiyacı açık eksiltme ile ihale edilecektir. isteklilerin 
şartnameyi her gün Sıhhat müdürlüğünde görebilecekleri ve 
ihalenin 9-10·937 günü saat 10 da Sıhhat müdürlüğünde ya-
pılacağı ilan olunur. 30 2 5 8 3403 

Askeri Fabrikalar Umum 
'< 

Müdürlüğünden: 
1000 Ton Hurda 

Tahmin edilen bedeli 20,000 Lira olan yukarıda miktarı 
yazılı hurda, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18110/937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 Lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko· 
miıyona vermeleri ve kendilerinde 2490 No.lu kanunun 2 ve 

, 3 üncü maddelerindeki vesaiklc mezkur i\in ve aaatte kg· 
miayona müracaatları. 28 30 2 4 3355 



"CALYPSO" vapuru lima· 
nın11zda olup 51! O ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 
12/10 da gelip yükünii tahli
yeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KÔSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"JUNO,, vapuru 16/10 da 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

" BIRKALAAND., vapuru 
2-10 da ROTTERDAM, HAM 
BURG, GDYNIA, DANZlG, 
DANiMARKA ve BALTIK 

LLU 

M ETALLU M 
" n laıııbalarını 

LJ '' alırsanız: 

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

,,.evıı·k Baı•kent Elektri~ - telefon ve 
'-- ~ malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 

limanlarına hareket edecektir. Ucuz, taze ve tenrıiz ilaç çeşidleri ..-111111-. 
" BARDALND " vapuru -

16·10da ROTTERDAM, HAM· Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ~ 
BURG, GDYNIA, DANZIG, fWl ~ a N aa ç -
DANIMARK ve BALTIK li- trıJ@lm\QJO l\:Jl(gfhl~t 8lfi1Ç8lf § 
manlarına hareket edecektir. = =: 

2.;~v~~'~g~~~~ÖAM~·~~~ S hl1at Eczahan esı· ~ 
BURG, GDYNIA, DAN - . . _ - -
ZIG, DANIMARK ve BAL- - -

- nde bulunur. TIK limanlarına haeket ede
cektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALSA JULIA,, vapuru 
10-10 da MA.LTA MARSILYA 
ve CENOVAya hareket ede
cektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

• LECHIST AN " vapuru" 
8110 da ANVERS. GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare· 
ket edecektir. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/414212663/4221 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentaıı 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO" vapuru limanı-
1111zda olup 28 Eylul~ kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

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

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

LIVERPOOL HATTI 
0 MARDINIAN,, vapuru 29 

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

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTLE HATTI 

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

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

Tarih ve navlunlardakide
~işikliklerden acenta mes'u-
t live kabul etmez. 
................. Km ... 

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat
baasına müracaat edilmesi. 

- = 
• 1111111111111ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı 111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ıı ı ı ı n . ı ı ıııı 1111 ,. 

biri 

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

Dr. Demir Ali 
Kamrı oğlu 

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

T defon : 3479 

- Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokacjı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Resmi Liselere Muadildir. 
Talebe kaydlarına devam ediliyor. 

• 1111111111111111111H1111111ı.. Doktor ,,111u;mu11111m11m11111• 
:::; 

A. Kemal Tonay 1 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ 

Birinci Sınıf Mutahassısı ~ ::=:; 
(Verem ve saire) ~ 

Baııwahaııc isıasyoou kar~ısıodaki Dibek sokak baoında 30 aayılı ~ 
= ev ve muayenehnneainJe sabah saat 8 den akıam !&at 6 ya 5i = kadar lıaetalanoı kabul eder 5i 
• lll il lll l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tele /on: 411 5 111111111 

EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
"THESSALIA., vapuru 6 

lıkteşrinde bekleniyor. HAM· 
BURG ve BREMEN liman· 
tarından yük çıkaracaktır. 

"ARKADIA,, vapuru 6 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

• EXIRIA,. vapuru 28 Ey
liilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EAAMELIA,. vapuru 3 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXECUTIVE. vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE" vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 22 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 28 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
THE EAPORT STEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
"EXETER,, vapuru 8 Bi· 

rinciteşrinde PIREden SOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR" vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
KôSTENGE, SULINA GA· 
LATZ ve GALATZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,. vapuru l 8 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA
TlSLA VA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE., vapuru 10 

BirincittŞrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve iBRAIL limanları için yük 
alacaktır. 

FotoOr 
1 N 0 N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amat6r işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so· 
kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden eve 

saat 10-12 öğleden sonra 
15,30 · 17 Tele. 3434 

IMekteb 
kitabları 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı gctirttilİ 
Bütün mekteb ki
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müıte· 
rılerine arzedcr. 

ARMEMENT DEPPE · 
ANVERS 

"ESPAGNE,. vapuru Er 
liil sonunda bekleniyor. AN· 
VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö, ü 27 
Eyliilde bekleniyor. DIEPP~Ç 
DÜNKERK ve NORVE 
umum limanları için yük al•· 
caktır. 

·BAY ARD" motörü 24 Si· 
rinciteşrinde bekleniyor. pi· 
EPPE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük aI•· 
caktır. 
ARMEMENT H SCHULD1 

HAMBURG 
"MARITZA" vapuru 28 

Birinciteşrinde bekleoiyOÔ 
ROTTERDAM, HAMBlJR. 
HAMBURG ~ BREMEN lr 
manlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarih~~: 
rile navlunlarl!aki değitiklı I 
!erden acente mesuliyet kab11 

etmez. 
Daha fazla tafsilat içiıı 8~ 

rinci kordonda W. F. HENRV 
VAN DERZE & Co. N. ~ ........ mur ..,.. vapur acentalığına 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : No. 2007 /2()()8 


