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Manevra başhakemi Orgeneral 
1_bdurrahman Nafiz de geldi 

Atatürk 

Ata tür , e ili r, a k r 
Irak Hariciye Nazı
rını kabul ettiler 

Ankara, 5 (Hususi) - Irak 
Hariciye Nazırı B. Tevfik Al
lfad, bugün buraya gelmiş ve 
istasyonda karşılanmıştır. hey ler eKamut8ymu- Ankarapalasa misafir edilen 

Sdost ve kardeş memleket hü
kumet adamı, biraz istirahat· 

~ hr !! hl " ·kı b" .. kenb. iy Jr · «\.a raman ır.ıe me cı er, L. uyu ır zınaegı ve 

ten sonra Ankaranın bazı 
yerlerini gezmiş ve akşam 
saat beşte, Atatürk tarafından 
kabul edilmiştir. 

B. Tevfik Alfadı şerefine 
gece mükellef bir ziyafet ve
rilmiştir. 

neşe içinde manevra sahasına koşuyorlar 

(7 G. Metaksas 
Ankaraga geliyor. Kont 

Ciano da gelecek 
1 taulıul, 5 (Rudyo) - Yunan 

Baş, ckili (;eııeral l\letakaae, bu B}lll 

l i inci gilııü buraya gelecek ve 
f'rtt·si güu Ankaraya hareket edc
ct'ktir. 

Miittl'fik ve dost hükumet re
ieiniıı, ricaliıııizle yapacağı dostnue 
ll'mn~lara büyük ehemmiyet veril· 
rilmektedir. 

Alakadar mebafil, İtalya H!l· 
rıcıyc ':ızırı Kont Cianonun da 
gelecek uy içinde Aııkarap ziyaret 
edeceğini bildirmektedir. 

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

&tanevra başhakemi Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürmanın istikbalinden ikı intiba:' 

Mesud bir 
yıldönümü. 
lstanbulun kurtuluş 
bayramı bugündür Büyük Garbi Anadolu manev-

1•11 için baolıyan askeri faıtliyet, 
14ıı. bir ıürat Te intizam içinde, 
atııi umanda kahraman Mehmed· 
ciltlerimisin neıeli, zinde ve ken· 
diaiae hl• teubilrleri iİe dolu ola· 
l'lk duam ediyor. 

Manena aabaıınn aid hazırlık· 
1" ıüratle Te muayyen zamandan 
0•el tam bir muvaffakıyetle biti· 
tilıı.ittir. Şimdi de karadan yürü· 
11tiln ve trenle nakliyatm r n ha· 
rıretli günlerindeyiz. Bu faaliyet, 
'°n haddini bulmak ilıeredir. Kuv· 
••tler dünden itibaren kendi ku· 
'ilanda heyetlerinin teıbit etmit 
0ldllğu tecemmil mabaHerinde bi· 
"İknıeğc baolamıotır. Kıt'alann ha· 
ttk:Ata geçit anmdaki kendi du· 

l"Qlblannı alm10 olmaları günün 
:teeleaidir. Manevra eahaMoa gi· 
eıı yollar, Jut'alarla doludur: 

l Piyadeler, topçular, motörize 
~tler, agır birlikler ilh .. 

V c yukarıda ioaret ettiğimiz 
•eçhile, bütün erler canlı, neşeli 
ve keyiflidirler. Yollardaki halk, 
Tilrk vatanının namuı ve haysiyet 
bekçiei olan kahraman evladlarını 

sevgi ve hararetle alkıolamaktaclır. 
Dün büyiik mikyasta hava 

hareketleri batlamıttir. J<'ilolar ma· 
nevra ıahaeıoı uzun uzadıya tetkik 
etmişlerdir. 

Mıtnevra komutanlık karargahı 

dün sabahtan itibaren İzmirde ~a· 
lışmağa başlamıştır. Manevra ko· 
mutanı Orgeneral lz:r.ecldin Çalışlar 
Ye Erkfinıbarbiye Reisi General 

Rütdü ile maiyeti, dün komutanlık 
karar&ihında mev<.'ud vaziyet üze· 
rinde meşgul olmutlardır. 

Manevralann bııthakemliğine 

tayin edilmiş bulunan Orgeneral 
Abdurrahman Nafiz Gilrmıtn ve 
maiyeti erkanı, dan akşam şehri· 

mize gelmit ve Basmahane iııtaa· 

yonunda merasimle karoılanmışlar· 

Karşıyakada ~ok 

dn. .Manevraya yüzü mütecaviz 
yükfek ve tanınmış şahsiyet da. 
vetlidir. Atatürkün İzmiri ve ora· 
<len da manevra eahaeını teşrifleri 

kat'idir. Vekiller Heyeti, Ali Ae· 
keri Şdra ve Genel Kurmay erkim, 

Milli .Müdafaa mümeMi1Jni v~ Kıı 
mutaydan ) 2 ki~ilik bir eayln be
ti de gelecek ve kahraman ordu· 
muzun misafiri olacaklardır. 

İstanbul, S ( Hususi) - İs· 
tanbulun kurtuluş bayramı yıl
dönümü yarındır. Bu münase· 
betle burada tezahürat olacak 
ve mesud günün hatırası ihya 
edilecektir. 

Gazeteler, kurtuluş bayra
mını tes'it ediyorlar. 

Manevralardan sonra 

Yeni kab~nenin teşkil 
edileceği söyleniyor ------------

Hava ve Münakalat Vekaletlerinin ihdası 
hakkındaki haberler şayiadan ibarettir 

---~--------
lstan bul, 5 ( Hususi ) - Garbi Anadolu manevralarından 

aonra Başvekalet vekili B. Celal Bayarm yeni kabineyi teşkil 
edeceği anlaşılıyor. Yeni kabinede bir Münakalat ve bir de 
Hava Vekaleti ihdas olunacağı hakkındaki haberler, şayıa 

feci bir h&d~se . Y~~~~lavya kabinesinde 

B. Metaksas 
Bu ayın on yedisinde An

karaya geliyor 

r------·---------------------------
" A 11 AD OLU,, 

-------------
Yakında lzmirin en bü-
yük gazetesi oluyor 

-----------------
Her gün 12 büyük sahife 

(ANADOLU) yakında büyük rotatif makinesini 
işleterek çok mütekamil bir şekilde kari/erinin kar· 
şısına çıkacak 111·. 

En salahiyetli kalemlerin yazıları, çok nıühim 
tarihi, edebi tefrikalar, zabıta, macera romanları, 
nefis hikayeler, Jıkralar, muhtelif sütunlar, en bol 
ve en doğru haberler. Hulasa, tam bir gazete/. 

---------------=----------------------,./ Çin.Japon harbi 

Çinliler Şanghayı 
takviye ediyorlar -Çin kuvvetlerinin bir taarruzu 13 

saat sürmüş ve çok kanlı olmustur 

Bir Japon süvari zabiti 
Şınghay, 5 (Radyo) - japon Hookon, 5 (Radyo) - Çin 

tayyarelerinin açtıkları bombardı· hükumetinin emrine buradan kırk 
man ateoi, dün gece de devam et· milyon İngiliz liraııı Loodraya gön· 
mittir. derilmiştir. Bu paranın, eııliha ve 

japoo douanmaıı, tayyarelerle mühimmat bedeli olduğu sannedi· 
birlikte şiddetli bir ateı açmıştır. liyor. 
Şanghayın timal isıaeyonuoun bü· Londra, 5 (Radyo) - Altı ja· 
yük hasarata ugradığı ıöyleniyor. pon nakliye gemisinin, l\lakao adaıı 

Tokyo, 5 (Hadyo) _ Kaçak civarındaki küc;ük adalara asker 
ııuretile Çine mühimmat ııevkiyıltı ihraç ettikleri haber ... verilmektedir. 
çoğaldığından, japonyanıo hundan Pekin, 5 (Radyo) - l\fogol 
ı:onra Çin eulannılıı ıeyriscfer eden ıüvarileri, bugün Paymiflo aıkeri 
\apurlıın araştırmalara tabi tuta· mevkiini i~gal eylemiolerdir. 

cağı söyleniyor. - Sonu 6 ıncı sahi/edt1 -22 yaş~da Bayan Nen!°~n hır yapılan son tadil8t 
f acıaya kurban gıtti - işaretler: 

/( - Kabine ~bir rkat daha kuvvetlen~ıd· .. Başve. Cimento namı altında mükemmel 
rırşun beynine isabet etti. Bütün kil B. Stoyadirıoviç Parise gı ıyor ' • A 

Karşıyaka teessür içindedir :;:k:ı:~oıi bazı temaelardıt Luluua· bır sahtekarlık ve dolandırıcılık 

B. Stoyadinoviç 
Parifl, 5 (Radyo) - Yugoslav· 

ya Baı ve Dı, Bakonı B. Sıoyadi· 
doviç, Franeız hükumetinin daveti 

üzerine bugünlerde buraya gelecek 

Alakadar mebafil, bu ıeyahate 
ehemmiyet vermektedir. B. Stoya• 
dinoviç, hu seyahatten iıtifade 
ederek, bitmek üıere bulunan 
Fransa.Yugoslavya muahedceini ye· 
nileoıirecegi zannolunuyor. 

Belgrad, 5 (Radyo) - Yugoe· 
lavya kahinesind..: bazı tadilat ol
muştur. Bu tadilat, B. Stoyadinoviç 
kabineaini biraz daha kuvvetlen· 
dirmio bulunuyor. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Hariciye Vekilimiz 
hakkındaki şayialar 

Par is, 5 (Radyo)- Ana· 
dolu Ajansı, Türkil}e Hari· 
ciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Arasın değiştirileceği hak
kında Avrupada çıkan şa· 
giaları tekzib etmektedir. 

Dün bir kariimizden, oehir içinde dolandırıcılık ve ıahteUrlığın bir 
başka çeşidini anlatan bir mektub aldık. Kariimiz diyor ki: 

Sayın ANADOLUya; 
Siz<' tekerrür etrniı olduğunu öğrendi&im kurnazca bir dolındırıcı· 

lıktan hal.ııetmek iıııiyeceğim. 

Mt:sele tu: Bundan bir kaç gün evel Atatürk caddeıindeki iı yeri· 
min önünden ıırtlarında birer torba çimento taoıyan üç fıtlıış geçiyordu. 
Beni görünce yaoıma yoklaıtılar ve taşımakta olclukları çimentoların 
bir inşaattan artmıt olup ucuz bir fiatle satacaklarını söylediler. Ben 
de düşündiim ve hem bu perişan kılıklı adamlara bir iyilik olıuo 
ve hem de evimin eklik olınıyan delik deşiğini Lu ve ile ile kapat
mış olurum, hüsnüaiyetile bir pazarlık yaptım, çimentoları aldım. Bir 
kaç gün ıoura kullanmağa kalktığım bu çimentolar, ne çıksa begenininiz! 

İnce ince elenmio ve külle kanştmlmı~ halis toprak! .•• Talihime acı 
acı güldüm ve benden evel ve sonraki taliheizlik.leri de düoündilm. Ha· 
kikaten bu hadiıeden sonra orada burada derd yanarken bu vak'aoıo 
aynen başkalarının da haeına geldiğini öğrendim. Hiç olma&1a bundan 
ıonra başkaları da ayni akıbete uğratılmasın diye ıiılere de aulatmı&ı 
faydalı buldum. Artık öte tarafını siz bilirsiniz. 

Aleancak karakol ııokak No. il 
M. Ali Hookan 

Bu mektubu neıretmckle kariimizin a11l istediğini, daha doğruıu 
menfaatinin ic.abıoı yerine ıetirmiı olduk. Bundan öteıiai de allkadar 
makamlar bilir. •• 



iayfa 2 ANADOLU" 6 bktepiıi ,.,, 

Don Kişot 
irfan Hazar 

Yamanlardağiylc Jkiçeımelik kahnlerinden birinde buluşıuk. Dere· 
den tepeden .epiygc konaıtuktan ıonra, ıöz üatadın istanbul seyahaıine 

Cumhuriyet 
bayramı 

Yer değiştirme 

Partinin okuta
cağı talebe 

imtihanlar bugün 
yapılacak 

Maarif Cemiyetinin Talebe 
Yurduna bu ders yılı ıçın 
masrafları Cumhuriyet Halk intikal etti; • --••&-• ... ---

ve nüfus işleri 
- •vet, dedi. Tam allı aydanbf!ri lıtuıbuldaydım. lııiz güçsüz tam 

altı ayı, eıniyerek:, ve atlı: romaolan okuyarak geçirmek gü:ıel bir ıey! 
Yalnız aon aamaalardı ltaııma ı•Ieo hwdiee lıeoi o kadar yıprattı ki .. 
Bak., bili o bidiıe dolayuile yü:ıtlm kıpkırmızı . Yüzlmün kırwmlıiı on 
ıaudenberi yü:ıııımden çekilip gitmedi. 

Fevkalade merasim- Evlenmelerde yapılacak muame-
le kutlu/anacak l t 7 k "'l b ·ıd. ·ıd. 

Partisi tarafından verilmek şar· 
tile alınacak talebenin imti-
hanları yarın aaat 1 G,30 da 
Dumlupınar ilkokulunda yapı· 
lacaktır. Talebe Yurduna ka· 
bul için müracaat müddeti, 
dün akşam sona ermiştir. Mü· 
racaat eden talebe pek çoktur. 

Bu yıl cumhuriyetin ilanı e Y e a etten l lrl l 
Üıtad, on bir but•kluk ıiğarayı takma diılerioiu arasına aıkıttırdı: 
- Sana da anlatayım bun•, dedi; bir gün hi:ııim 1atanbuldaki teyu, 

beni 9ocuğil• birlikte ltüyük bir deTlet müe111eıe!ine gönderdi. Bn mü· 
eıHrcyi idare edenlerin hepıi bayandır. O gön benimle beraber oraya 
mü ..;aat cdenlıriıı adedi de oldukça fazla. Ayakta duruyoruz. Masalar· 
da ı, Lışuı. bayau şel ler biribirinden güzel şeyler. Derken, hunlardan 
bir taneai bana ıüagfin sGzıln baktı, Ilemen kendime çeki düzen \'or· 
dim. İhtiyar aılelelerime birer Yeıin, düşük oınuslarınıa gergin ve ahen~· 
ıar kafiyeler buldum. Bu hayan, ~ni bir lilızada ıevmi~ olacaktı. Bır 
tlalt.a ıözlerimin içine haktı. Durlaklarından yavana şu mini aıini <'ümlc 

yıldönümünde şehrimizde fev- Evlenme suretile yapılacak dahilinde müseccel çiftlere 
kalade merasim yapılacaktır, nüfus ve yer değiştirme işleri aiddir. 
Cumhuriyet bayramı hazırlık· hakkında Dahiliye Vekalefin· Tarafları başka başka kaza· 
lanna şimdiden başlanmıştır. den vilayete bir emir gelmiş· lar halkından olan evlenme 
Zengin bir program hazırla· tir. Talimatnamenin Evlenme· muamelelerinin tescilinde ka· 

Yurd ücreti Parti tarafından 
verilmek suretile lzmirdeki 
muhtelif okullarda tahsili te-nacaktır. Parti himayesindeki ler fıkrasının (B) maddesinde dının kocasının yanına veya 

işçi ve esnaf kurumları birliği yazılı evlilikte kadının erkeğin erkeğin kadının hanesıne, ya· 
tarafından 200 fakir çocuk yanma nakli esas olduğundan hud tamamilc başka bir hane· 
sünnet ettirilecektir. Bu ÇO· bu nakil için muhtar ve ihti- ye nakli için ötedenberi oldu· 

mm edilecek talebenin, aile
leri lzmirde olurmıyanlardan 
tercih edilmeleri kararlaıtırıl· 

çıktı: 

- Yaıınız? 
cuklara elbise ve ayakkabı yar heyetlerinin veya belediye· ğu gibi pullu bir değiştirme 
tevzi olunacaktır. lerin verdikleri pulsuz evlenme ilmühaberi alınması lazımdır. 

mış gibidir. Çünkü İzmirdeki 
aileleri nezdinde oturan talebe, 

Ji:ynb! bu suale nasıl cenb T~rebilirdim! Aııl yaoımı, yani ihtiyar· 
lılımı ıöylcmek mimkünmlydü? I..ikin tueddid ıtmeden "atmak,, lü· 
aumonu biucuinı: 

Av tüfekleri ilmühaberlerinin kafi olduğu Yer değiştirme suretile nüfus 
ve bu ilmühaberler üzerine bir artış ve eksilişlerinin istatistik· 

nasıl olsa mektebe devam et· 
mek imkanını bulmaktadırlar. 

- Kırk dört; dedim. 
O güzel Te narin ağız heyecanla titredi. Bu defa, 
- Eıinis? Dedi. 

Maliye Vekaletin- taraftan evlilik muamelesi, di· lere tesiri vardır. Kız Talebe Yurdu, bu yıl da 
açılmıştır. Yurd direktörlüğü 

Gene tereddüdaüz, fakat gidenmiyen bir ıevinçle cevab Ter<lim: 
- Yok uiz bayauım! 

den satış emri geldi 
Taşınması yasak olmıyan 

silahlar arasında bulunan av 
tüfeklerinin 2637 sayılı kanu· 
nun 4 üncü maddesi mucibin
ce hükümetçe zabt ve müsa· 
deresi halinde askeri fabrika
lara gönderilmek üzere Milli 
Müdafaa Vekaleti emrine ve· 
rilmesi evelce tebliğ edilmişti. 
Maliye Vekaletinden Vilayete 
gelen yeni bir emirde askeri 
fabrikalara izabe edilmek üze
re ancak hurda olan malze· 
menin sevkedileceği ve kulla· 
nılmıya elverişli av tüfeklerinin 
satılmalarının muvafık olacağı 
bildirilmiştir. Satılmak üzere 
Maliyeye devrolunan av tüfek
leri teslim alınarak 2490 sa· 
yılı kanuna göre satılacaktır. 

-Naaıl, coiniz yGk mu sizin? Eııiz nasıl hayatınız geçiyor. 
Hakikati söylemenin lilumunu duydum. 
_ Bayançıgım, nrdı enlce, dctiim. Lakin ıizlere ümür, on iki yıl 

önce füccetea vefat etti. 
f ıt• oğlum, bu cümlemden ıonra komedi bıılııdı. Bütün masalar· 

daJd yüklek tahıilli bıtyan1ar kahkahadan bayıldılar. Benimle konut~n 
ıeTgili bayan asabiyetle yerinden kalktı. Yanıma geldi. Bütün kunetıle 
kulaklanmın dibinde haykırdı: 

_ Sa&ır mıaınız kuzum ıiz? l~iniz nedir diye ıize ıoruyorum. Ya· 
ıınıadaa, eıinizden kim bahıetti ıize? Şimdi aöyleyioiz iciniz nedir~ 
~ e ile meşgullilnüz? 

Sa~ki. ye~ ;arıİdı. d~ y;ri~ dibine geçtim oğlum. (Jmrümde bu ka· 
dar bozulduğumu bilmiyorum. Esniyerek altı ay sırt üstü yatmanın ve 
Don Kişot gibi kütüphaneler de,irerck ahmak.laıtıktan ıoora yelde&ir· 
menlerine hftcum etmenin cezasını çekiyordum. 

Bir daha fatanbulun adını anmıyacağım. 

En ser i adam 
Arzın en seri adamı unva· 

nını kazanmış bir insan var· 
dır; bunun adı Jakop Taylör· 
dür. Saatte 960 kilometre 
katedebilmiştir. 

960 riı{'tre değil, kilometre .. 
inanılmaz bir rakam değil mi? 

Bu tereddüd haklıdır. Çün· 
kü Jakop Taylör, bu mesa· 
feyi yeni icad ettiği bir tay· 
yare ile katedebilmiştir. Ma
lüm olduğu üzere mevcud 
tayyarelerle saatte 500 kilo· 
metre güç katedilmektedir. 

Resmen ölen adam ... 
İtalyanın Padoa şehrinde 

Antonyo adında bir adam, bir 
sabah gazet{'sini okurken ken
di vefat haberini de okumuştur. 
Ticaretle m('şgu l olan bu adam 
haberin bir yanlışlık üzerine 
çıktığını sanmış, fakat yaptığı 
tahkikatta şehrin hastanesinde 
Antonyo adında bir adamın 
öldüğünü anlamıştır. 

Nüfus kaydında yalnız ken· 
disi olduğu ıçın, hastanede 
ölen adamın vefat muamelesi 
tüccarın nüfus kütüğü üzerin· 
de yapılmıştır. Tüccar An· 
tonyo, bu sebeble hayatta ol· 
duğunu hiçbir makama anla
tamamıştır. 

Resmen ölen zavallı adam
c ğız, şimdi hakiki ölümünü 
lıeklemektedirl 

Panik nelet yapar? 
Londrada bir berber salo· 

nunda çok harikulade ve ga
rib bir hadise olmuştur. 

Bir adam traş olurken, di
ler bir adam salonun kıpı· 

ıane ıelmiı: 

Çal tütünleri 
gayet nefistir .. 

Çaldan yazılıyor: 
Bu sene havaların kurak ve 

- Bay · Dagerni.. Bay Da- sıcak gitmesi, Çal tütünlerinin 
gerni, ne duruyorsun?.. Evin geçen yıllara nisbetle daha 
yanıyor! Diye bağırmış ve ko· olgun, daha nefis ve her türlü 
şarak oradan ayrılmıştır. hastalıktan salim olarak ye-

Traş olan zat yüzünün ya· tişmesine yardım etmiştir. 
rısı traşlı, yarısı sabunlu, boy· 

Toprağın kabiliyeti, iklimin 
nunda havlu asılı olduğu hal-

yuksekliği bu olgunluk ve ne· 
de yerinden fırlamış ve koş-

fasetin büyük amili olduğu 
mağa başlamıştır. Fakat oir 
müddet koştuktan sonra dur- gibi bu yıl içinde teşekkül 

eden Tütüncüler Birliğinin ha· 
muş ve: riçten celp ve tedarik ettiği 

- Ben neye koşuyorum 
ustaların tarla, tarla; ev, ev 

böyle?. Benim adım Dagerni 
dolaşmaları, tütün ameliyesi

değil.. Delirdim mi?. Demiş 
nın muntazam ve yolunda 

ve ayni halde ve kendisi, 
kendi haline kahkahalarla gü . gitmesini temin etmiştir. Bu 
!erek berber salonuna dönmüş şartlar altında satımın da yo· 
traşını da tamamlattırmıştır. lunda ve tath gideceği kanaati 

Bu, paniğin nasıl husul bul· vardır. Ekilişe göre az, fakat 
duğuna ve nel~r yaptırdığına çok nefis olan Çal tütünleri, 
bir delildir. hem zürraın, hem de tüccarın 
Aşk mı, budalahk mı? yüzünü güldürecek derecede 

Cezairde, Kostantin şehrin- ve ihmal edilemiyecek mabi
de Andre Luizerane adlı bir yettedir .. 
adam vardır ve tam yirmi Binbaşı B. Hulusi 
senedenberi bir odadan dışarı teftişten döndü 
çıkmamıştır. Kuşadası ve havalisinde 

Bu halin sebebi, bu adamm Jandarma teşkilatını teftiş eden 
22 sene evel bir kız sevme· ' Vilayet Jandarma Komutanı 
sidir. iki sene süren bir aşk Binbaşı B. Hulusi şehrimize 
macerasından sonra bu kızı dönmüştür. 
kendisine vermemişler, yalnız l•••••-------m!-• 
kız, Andreye: r.şmıştır. Maamafih biz de tıı-

- Eğer sen beni bekler ve rih'i bir bir düellodan bahse-
üzerime kadınlarla münasebet deceğiz: 
peyda etmez isen ben ne Arzın üzerinde yapılmış dü-
vakit olsa senin olacağım.. elloların en ziyade devam 
Sabret ve bekle! demiştir. edeni Trua surları dibinde 

işte o zamandanberi Andre Hektör ile Aşilin yaptıkları 
kendi kendisini böylece hap- düellodur. Maamafih buna ya· 
setmiştir. kın bir düello da son zaman-
En ziyade devam etmiş larda Peştede olmuştur. Ma-

hir dUellol kinist Laçlo ile Piriler adında 
Düello artık bir çok mem· birisi arasında yaapılan düello 

leketlerde yasaktır; tarihe ka- 2 bnçuk saat sürmüştür. 

ğer taraftan yer değiştirme llmühaberlere tescil sırasın· 
muamelesinin birlikte ikmal da beş kuruşluk harç pulu 
olunacağı hakkındaki kaydın yapıştırılacaktır. 
bazı nüfus idarelerince yanlış Ayni lc:aza dairesinde bulu· 
tefsir edildiği görülmüştür. nan nakil muameleleri, istatis-
Hatta bu muamele, ayrı ka· ler üzerinde bir artma ve ek-
zalar halkından olan çiftlere silme arzetmiyeceği cihetle bu 
de teşmil edilmiştir. Talimat- gibiler için ayrıca yer değiş· 
namede kayıt, bir nüfus me· tirme ilmühaberi alınmasına 
murunun, memuriyet havzası lüzum yoktur. 

Talebenin 
kasketleri 

·--•++·----
Okul direktörlükle

rine tebligatta 
bulunuldu .. 

Bu yıl lise ve ortaokul tale
besinin giydikleri kasketlerin 
kokartları, kasket talimatna· 
mesının 7 inci maddesinin C 
fıkrasındaki izahata uygun ol
madığı, talimatname hilafına, 

başka şekilde kokart taşın· 
makta olduğu görülmüştür. 
Kültür direktörlüğünden, okul 
direktörlüklerine, yapılan teb-
ligatta talebenin talimatnameye 
aykırı kokart taşımamaları bil· 
dirilmiştir. İlkokullar talebesi 
de kep yerine kasket giyemi
yeceklerdir. 

Öğretm_e_n-le-r-~rasmda 
Kültür direktörlüğü katiple

rinden Bay Şerif, Buca orta
okulu katipliğine, Bayan Be· 
hice İzmir Kız lisesi tabiiye 
öğretmenliğine, Bayan Feriha 
Buca ortaokulu tabiiye öğret
menliğine, Giresun ortaokulu 
resim öğretmeni Bay Arif Kar
şıyaka ortaokulu resim öğret· 
menliğine, Kula Zafer okulu 
öğretmeni Bay Zafer Barlas 
Kız öğretmen okulu Fransızca 
sitajyerliğine tayin edilmiş
lerdir. , 

İzmir halkı 
Eylülde ne kadar 

et yidi 
Eyliil ayı zarfında lzmir 

mezbahasında kesilen hayvan 
miktarı şudur: 

4906 Karaman, 2587 dağ· 
lıç koyunu, 361 lc:eçi, 1625 
kuzu, 225 oğlak, 17 manda, 
388 öküz, 1007 inek, 851 
dana, 2 malak, 3 deve olmak 
üzere l 1972 baş hayvan, 

lskAn işleri 
Vilayet iskan Müdürü B. 

doktor Ziya Fuad, dün Foça 

kazasına gitmiştir. Orada 
göçmen vaziyetini tetkik ede
cektir. 

8. Mümtaz ve 
8. Bade geldiler. 

lktısad Vekaleti iç Ticaret 
umum müdürü B. Mümtaz dün 

akşamki Ankara treni ile An· 
karadan şehrimize gelmiştir. 

B. Nümtazla birlikte Vekalet 
standardizasyon mütehassısı 
profesör B. Bade de gelmiştir. 

B. Mümtaz, üzüm 
vaziyeti ile meşgul 

bugiin tetkiklerine 
caktır. 

ve incir 
olacak, 

başlıya· 

vazifesini Cumhuriyet Kız Ena· 
titüsü öğretmenlerinden Bn. 
Aliye Doğan deruhte ctmittir. 
Parti tarafından Yurdda 20 
kız himaye edilecektir. Aile
lerinin fakrü halleri sebebile 
tahsiJe devam imkanım bula· 
m1yan bu kızlar, Yurda alına· 
ralc tahsillerine devam ede· 
ceklerdir. 

Çocuk esirgeme 
Eyh'.il ayı içinde Çocuk 

Esirgeme Kurum• diıpanse· 
rinde 331 hasta çocuk mor 
yene ve tedavi edilmiı, ilaç· 
)arı da parasız verilmiştir. 

Alb ikiz çocuğun sütleri 
devamlı olarak temin edil· 
miştir. 

Çok çocuklu ailelere 
liralık gıda verilmiştir. 

ııs 

Turgutluda 
ilk tahsil durumu fecidir 

Turgutlu, 4 (Hususi) - Ka .. 
sahamızda, senelerdenberi ço· 
cuklar mekteplere namzed olr 
rak kaydediliyor, fakat mek· 
tebe alınmıyorlar. Bu hal; te· 
amül şekline girmiştir. Bu ıu· 
retle bütün kasaba çocukları• 

nm tahsil bayatları bir aen• 
geriye kalmaktadır. 

Tahsil çatına giren çocuk 
mikdannın daha evel alaka· 
darlarca tesbit edilip kadrola· 
rının ve mektep vaziyetinin 
ona göre tanzimi lizımgelir 
lc:en bunun vaktinde yapılaıa" 
ması, çocukların birer ıenelt" 
rinin heder olmaıma yol 
açıyor. Sonradan yapılan şi• 
kiyetler de kadronun müsd" 
deıizliği cevabile karşılaşıyor· 
Yeni Maarif müdürümüzün bit 
müzmin derde çare bulaca" 
ğına hiç şüphe etmiyoruz. _.. 

Yarın akşamdan itibaren 

TAYYARE Sineması 
Saym 

Dünya edebi
yatının incisi 

müşterilerine gene iki filim takdim ediyor . 

ANTONi ADNERS 
TUrkçemize Kalp mücadeleleri deye ad konulan bu bUyUk filim 

FREDRIC MARCHE -- HERVEYALLEN · 
Gibi iki dahi artistin temsilinden çıkmıştır. 

SEVENLERLE •• SEViLENLERE ITHAFEN FiLME 
ÇEKiLEN BU MÜRIM ESER: 

ASALETiN IFHAM ETTIGI MANAYI GAYET AÇIK VE V AKIFANE 
BiR SURETTE T AHLIL ETMEKTEDiR. 

AYRICA: EPIE CANTOR -- ZAFER GÜNÜ filminde 
~------~----------------------~~--------------------------------~~ 

BiR HAFTADANBERi BÜYÜK BiR RAGBETLE DEVAM EDEN 

ALÇAKLIK ve PARiSLi KIZ 
Filimlerinin son gUnUdUr. istifade ediniz _J> 

----------------------------------------------------------------------------SEANSI.AF: 12,20- 3,35-7,20 de Parilli kız 2-5,45-8,~SAlçaklık Fiatler: 30 - 40 - SO ........ııııı 
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- Uluslar Sosyetesinin işleri 

1 jlq,ıi.?1/ ~~~ 123 ıer komitesi 
1 Mechul durmadan 1 V • 

Si higil erenın fevkalade 
lahlanmış olması lazım 

Aksi takdirde, acil ve netayicini öğrenmek gayri 
kabil tehlikelere n1aruz kalabilir 

Londra, 4 (A.A.) - Amele 
fırkasının 37 inci konferansı 

bu sabah Bournemouthda me
saisine başlamıştır. Haftanın 

pek muazzam olan ruzname
sini müzakere etmek üzere 
600 den fazla murahhas bu 
konferansa iştirak etmiştir. 

Reis B. Hughs Dalton kon
feransı açarak şöyle demiştir: 

- Silahlar ne kadar kuv· 
vetli ve ne derece zaruri olursa 
olsun hiçbir hal sureti vermez 
ve silahları Milletler cemiye
tine yeni bir hayat nefhe· 
decek hukuku düvele ria· 
yet kaidesini iade eyliyecek 
olan harici siyasete tabi tutul· 
mak İcab eder. 

B. Da\ton halihazırdaki va· 
him vaziyette f ngilterenin fev· 
kalade müsellah olması lazım 
olduğunu aksi takdirde acil 
ve netayicini öğrenmek gayri 
kabil olan tehlikelere maruz 
kalacağını beyan etmiştir. 

Konferans ittifakla bir karar 
sureti kabul etmiştir. Bunda 
Japonyanm Çine karşı yapmış 
olduğu tecavüz doJayısile nef· 
ret izhar edilmekte ve İngiliz 
vatandaşları Japon malJarı sa· 
tın almamağa teşvik olunmak
tadır. 

Türk tarih sergisi 
Ya,.1.ndan itibaren umuma 

açıktır. 
f stanbul, 4 (A.A.) - Türk 

T arib sergisi genel direktör
lüğünden tebliğ edilmiştir: 

Dolmabahçe sarayındaki ta· 
rih sergisi 7 /10/937 den itiba
!en 10 dan 16 ya kadar cu
nıartesi, çarşamba günleri 
ıtıekteblere, diğer günler de 
halkın ziyaretine tahsis olun
nıuştur. 

Ziyaret kaftları hergün öğ
leden evel Topkapı sarayı 
ltıüzesi ve öğleden sonraki 
ıiyaretler için de Asarıatika 
Ye Ayasofya müzeleri kapıla· 
tlnda verilmektedir. lstiyenler 
kartlarını bir gün evelinden 
alabileceklerdir. 

-~ 

Filistinde son vaziyet 

Arap komitesi 
yardım istiyor 

Hayfa-Kudüs yolu kesildi. Çete
ler, trenleri uçuracaklardı 

Filistin, 5 (Radyo) - Ammandan gelen bir telgrafa göre, 
Musul petrol borularını patlatan Arap çetesi, ayni zamanda 
ba !J yerleri de ateşe vermişlerdir. Yafa ile Kudüs arasındaki 
yollar inkıtaa uğramış bulunuyor. 

Son haberler, Ramlede şimendıferi uçurmak için bazı te· 
şebbüslere tesadüf edildiğini bildirmektedir. 

Beyrut, 5 (Radyo) - Filistin Arap komitesi, Mısır, Hicaz, 
Mavereyişeria ve Yemen krallarına birer telgraf çekerek yar· 
dım istemiştir. 

Kudüs, 5 (Radyo) - Vaziyetin nazik olması sebebile zabıta 
teşkilatında bütün polislerin izinleri kaldırılmıştır. 

lngiliz torpidosuna 
taarruz edildi -·-

Hadise mahallinde yapılan araş
tırmalar, netice vermemiştir 

Londra, 5 ( Radyo ) - lngilterP. Deniz Bakanlığı, bugün 
neşrettiği bir tebliğde, açık deniz torpidolarından (Bazilik) in 
meçhul bir tahtelbahirin taarruzuna uğradığım bildirmekte ve 
torpidonun, hiçbir zarar görmediğini ilave eylemektedir. 

Londra, 5 (Radyo) - İngiliz donanmasının Valansiya açık· 
larında meçhul tahtelbahirler tarafından maruz kaldığı hücum, 
burada mühim bir tesir yapmıştır. 

Vak'a mahallinde yapılan bütür. araştırmalar, hiçbir netice 
vermemiştir 

Şeyh Rıza 
Vaziyetinin ciddileştiğini 

anladı 
lstanbul, 5 (Hususi) - Şeyh 

Rızanın hazırlık tahkikatı bit· 
miş gibidir. 

Şeyh Rıza, vaziyetinin cid
dileştiğini anlayınca: 

- Biz eskiden bir mazbata 
ile padişahlara idam mahkum
larını affettirirdik. Şimdi ben 
yakamı kurtaramıyorum. De
miştir. 

B. Zekeri-
yanın otomobili 
Bir hamahn ölümü· 
ne sebebiyet verdi .. 

İstanbul, 5 (Hususi) - De· 
niz işletme müdürü Bay Zeke· 
riyanın otomobili, dikkatsizlik 
yüzünden bir hamala çarp· 
mıştır. Hamal derhal öldü· 
ğünden, gerek Bay Zekeriya 
ve gerekse şoförü tevkif edil· 
mişlerdir. 

ltalya matbuatı 
Almanyanm müstemleke 
talebini doğru buluyorlar 

Belgrad ticaret bankasının 
Tiran şubesi 1 

Belgrad, 5 (Radyo} - Bel· 
grad ticaret bankası Tiranda 1 

bir şube açmıştır. 1 Roma, 5 (A.A.) - Bütün 
İtalyan gazeteleri, Almanyanın 
müstemleke taleplerini Hitle· Tekirdağlı 

1 
1 

• çalışıyor Japonyanı_n_a_ç-1k-ş1-e~h ..... i~rl_e_r_i-bombardıman 
Beli tabancalı ve kayışlı, edip etmediği tesbit olunacak 

eli deynekli değil, sııtında ------
top ve tayyare ile on binlerce Cenevre, 5 (A. A.) - Mil- teklifi müzakeresiz kabul et-
müsellah · nefer taşıyan polis letler cemiyeti asamblesi pak· 
donanma, Nyon konferansı tın tensiki hususunda aza ol· 
ile beraber Akdenizin üstünde mıyan devletlerle de istişarede 
faaliyete ve dolaşmıya başladı. bulunulmasına dair Şili tara-
Bazan zeki bir hırsız, cür' etkar fından yapılan teklif netice· 
ve küstah bir gangster, bur· sinde komisyonca hazırlanan 
nunu soktuğu bir şehri nasıl ve aza olmıyan devletlerin ne 
yerinden oynatırsa, suların şekilde mütalealarmın alına· 
altına gömülmüş, serseri, kül· bileceğinin tetkikine Milletler 
hanbeyi bir denizaltı da um- cemiyeti konseyini memur 
manian altüst eder. Sinek, eden karar suretini tetkik 
küçüktür, fakat mideyi boz· ettiği sırada Sovyet delegesi 
duğunda herkesin ittifakı var- Litvinof bunun müessir olabi
dır. Tahtelbahir de, eti budu leceğinden şüphesi olduğunu 
bir gülle veya torpille sularda ve Milletler cemiyeti bugün 
eriyebilecek bir nesnedir. Fa- aciz bulunuyorsa bunun yega· 
kat dünyanın siyasi midesini ne sebebinin bizzat aza dev-
if sada kafi ve vafidir. letler arasındaki ihtilaf oldu· 

Bu beynelmilel küçük, fakat ğunu kaydetmiş ve Sovyetler 
korkunç haydudun karakteris· delegasyonunun müstenkif ka-
tik taJii de, kendisine kimse lacağını söylemiştir. 

miştir. 

Cenevre, 5 (A.A.) - T es· 
vid komitesi ne tecavüz ne de 
abluka kelimelerini kullanmak
sızın Japonların Çinin bazı 

aksamlarını işgal etmiş olduk
larını, Çin sahillerinde seyri-

sefaine karşı çtkarılan mania· 
lan ve Japon tayyarelerinin 

a,çık şehirleri bombardıman 
etmelerini tesbit etmek husu
sunda itilaf etmiştir. 

Cenevre, 5 (A:A.) - Uzak 
Şark iş/erile iştigale memur 

olan 23 ler komitesinin tesvid 
tali komitesi dün akşam saat 

20/30 dan 23/15 e kadar bir 
içtima akdetmiştir. 

Çin mümessili Milletler ce
miyetinin Japon istilası hak· 

tarafından isim verilmeğe ce· Bunun üzerine reis karar kında bir karar vermesi ve 
saret edilememesidir. Köyler- suretinin bir müstenkife karşı 
de yılanın kıvrılıp yattığı ha- ittifakla kabul edilmiş oldu
smn ucunu, kimse kaldırıp ğunu bildirmiştir. 

bakmıya cesaret edemez. Müteakıben asamle harb 
Çünkü yılanın ne yapacağı veyk harb tehlikesi halinde 
meçhuldür. Esmayı üstüne Milletler cemiyeti azası olmı-
sıçratmamak hususundaki ti- yan ve fakat bunlara Paris -
tizliğin ta kendisidir ki, bugün Rio De Janeiro paktlarile 
o meçhul tahtelbahire daha bağlı bulunan diğer devletleri 
fazla cesaretle çalışmak imka- sulhun muhafazası gayretlerine 

cemiyet mukavelenamesinin 
10 uncu maddesi mucibince 
memleketine hiç olmazsa menfi 
bir yardımda bulunması lüzu
munda ısrar etmiştir. 

Bir karar sureti tanzim et· 
mek üzere 4 azadan mürek· 
keb bir tali komite teşkil edil
miştir. Bu karar sureti bugün 
saat 11/30 da tesvid komite-

nını vermiştir. Mantık onu teşrik için Ariantinin yaptığı sine tevdi olunacaktır. 
teşhis ediyor. Fakat politika 
endişelerinin ve meçhul ihti· 
mallerin önünde bulunan dün· 
ya, mantığı boğarak tahtelba
hirin bayrağım sislere gömü
yor .. 

Dün de yepyeni bir hadise 
ile karşılaşıldı: 

Bir İngıliz filosu,_ manevra 
yaparken ansızın suların içinde 
patlıyan torpille karşılaşmış .. 
Yani meçhul tahtelbahir, filo
nun burnuna kadar sokulup 
torpillerini sallamış. Şimdi, 
lngiliz Bahriye Lordluğunun 
neşredeceği tebliğ bekleni-
yormuş .. 

Bu bakımdan Londranın 
burnuna, Parisin ense köküne 
patlatılan bu tokatlar, acaba 
tevlid ettiği acı ile mütenasip 
bir aksülamel şiddeti göstere
bilecek mi? O meçhulün adı 
konabilecek mi? 

Ben, kendi hesabıma hiç te 
zannetmiyorum. 

Röyle bir tebliğ neşredilse 
bile sadece ve sadece, bir 
torpil atma hadisesinden ve 
yapılan taharriyattan bahsolu· 
nacaktır. Bunun ötesine ayak 
basmak cesareti, henüz kim· 

Amerika 
İşçiler birliği kon. 

gresi toplandı 
Nevyork, 5 (Radyo) - iş

çiler birliği senelik kongresini 
Nevyorkta akdetmiştir. İlk 
defa olmak üzere Mesai Na-
zırı, toplantıya çağırılmamıştır. 

İşçiler, Japon emteasına boy
kot ilan edilmesini, Amerika-
nın ihtilafa karışmaması ve 
1940 cumhur reisliği intihabım 
kazanmak için çalışılmasına 
karar vermiştir. 

Edirnede atyarışları 
Edirne, 4 (A.A.) - Bütün 

Trakyaya şamil olmak üzere 
dün Edirnede yapılan büyük 
at yarışları çok kalabalık bir 
halk tarafından büyük bir 
alaka ve heyecanla takib edil
miştir. 

1200 metrelik birinci tay 
koşusunda birinciliği Hüseyin 

Rus balonu 
130 saat havada kaldı 
Moskova, 5 (A.A.) - Sov

yet mamulatından ve üç mo· 
törlü 19,600 metre mikabın· 
daki yarı sabit S. S. S. R. V. 
balonu kat'iyyen yere inmeksi· 
zia havada 130 saat kaldık· 
tan ve l>u müddet zarfında 
çizilmiş olan rotayı takib ede· 
rek en fena hava şartları 
içinde 5000 kilometre yol 
aldıktan sonra arızasız Mos· 
kovada yere inmiştir. 

Bu balon 1935 te Alman 
l.z. · 127 balonunun tesis et· 
tiği rekoru kırmakla kAlmamış 
bütün balonlara mahsus ben· 
zin almaksızın uçuş rekorunu 
da kırmıştır. 

Meksika 
Uluslar sosyetesinden 

çekilecek mi? 
Meksiko, 5 (Radyo} - A· 

sablede, cumhuriyetçi ispanya 
lehine gösterdiği haklı temayü· 
[ün nazarı dikkate alınmamasm· 
dan dolayı Meksikanın Ulus· 
lar Sosyetesinden çekileceği 
söyleniyor. 

Mekteblerin ziyareti için kül
tür direktörlüğü ayrı bir prog
ranı tertlb etmiştir. Talebe 
kendilerine tahsis olunan 
Riinde toplu olarak tarih öğ
retrnenlerinin refakatinde ser· 
Riyi gezebileceklerdir. 

rin tekrar teyid etmiş olma· 
sını ehemmiyetle kaydederek 

Şampiyonluk kemerini aldı 
İstanbul, 5 (Hususi) - Te· 

kirdağlı Hüseyine bugün Halk· 
evinde merasimle şampiyon· 

luk kemeri verilmiştir. 

' seye gelmemiştir. Hadisenin 

Yenilmezin Mesudu, 2000 met· 
relik at koşusunda biriniciliği 
Halil Akgüneşin Çakalı, 3500 
metrelik koşuda birinciliği Ah· 
med Sadıkın Doğanı, 1200 
metrelik dördüncü tay koşu· 
sunda birinciliği Ahmet Ke
sebirin Boyartı kazanmış ve 
1200 liralık mükafat sıra ile 
birinci, ikinci ve üçüncülere 
verilmiştir. 

Romanya 
Fransaya silah ısmarladı 
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....__Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
!)j_~nıumi neşriyat ve yaZl işleri 

Udiirü: Hamdi Nüzhet Çançar 
ld -ıırebaneei: 

İznıu Jkinci Beyler sokağı 
C. O:alk Partisi binası içinde 

'l' Telgraf: lzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

l ABONE ŞERAiTi 
ıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 
~ ylığı 500 kuruştur. 
ahancı memleketler için senelik 

aboue ücreti 27 liradır 
IIeı yerde 5 k.uruetur 

clltı. . -~ geçuıış nüshalar 25 kuru~t~ 

~al !IA'!'BAA&INDA j 
"" BASJUUŞTIB 

nutuktaki Alman müstemle· 
kelerinin meşru sahibine iade
sinin beynelmilel bir adalet 
meselesi halini aldığına dair 
olan kısmını bilhassa tebarüz 
ettirmektedır. 

Samsun borsasında 
Hararetli muameleler oldu 

Samsun, 5 (Hususi) - Sam
suna 206 vagon zahire gel
miştir. Borsada hararetli mua
meleler olmakta, tüccaılar ih
racat için hazırlanmaktadırlar. 

Mareşalımız 
Ankaraya hareket etti 
İstanbul, 5 (Hususi) - Ge

nel Kurmay başkanımız Ma
reşal Fevzi Çakmak, bu akşam 
Ankaraya kareket etmiş, is· 
tasyonda merasimle uğurlan· 

mıttır. 

Arif Orucun beraet 
kararı 

İstanbul, 5 ( Hususi ) 
Müddeiumumi, Arif Orucun 
beraet kararım temyiz etmiştir. 

Üçler konferansı 
Akim kalmış gibidir 
Londra, 5 (Radyo) - İn· 

gilterenin, İspanya işlerini 
müzakere için teklif ettiği 
üçler konferansı, akim kalmış 
gibidir. 

İngiliz matbuatı, bunun için 
ümid kalmadığım yazmaktadır. 

İtalyanın, İngiliz notasına 
bu hafta cevab vermesi muh· 
temeldir. 

görünüşü, Habeşistan harbi 
sırasındaki vaziyeti aynen mu· 
hafaza ·ediyor: 

Hiddet, patırdı, gürültü 
ve hiçi. 

Bana öyle geliyor ki, deniz 
polisleri, boyluboyuna dola
şıb duracaklar ve hiç ı . i hiç 
bir şey yapamıyacaklardır .. Bu 
tahtelbahirlerden herhangi biri 

suyun üstüne bile çıksa görme
mezliğe geleceklerdir. 

Görülüyor ki, dünyamızın 
tahammür devresi henüz bit
memiştir. Bunun diğer bir ma
nası da, mevcut teslihatm müs· 
takbel facia için kifayesizliği· 
dir. Vakti gelince, maskeler 
inecektir, bu muhakkak .. 

Ve o vakit, artık bir meç
hul kalmıyacaktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

B. Van Zelan.d 
lstirahrt iÇin ltalyaya 

gidecek 
Brüksel, 5 (Radyo) - Bel· 

çika Başbakanı B. Van Zeland, 
istirahat için bir ay mezuni· 
yet almış ve Başvekalet vekil· 
!iğini Maliye Nazın B. Do· 
manda bırakmıştır. 

B. Van Zeland, istirahatini 
ltalyada geçirecektir. 

Varşovada 
Bir yolcu tayyaresi 

düştü 

Varşova, 5 (Radyo) - Bu
gün bir yolcu tayyaresi kazaya 
uğrayarak düşmüştür. Yolcu
lardan dört kişi ölmüştür. 

Bükreş, 5 (Radyo)-Roman· 
ya Harbiye Nezareti, Rumen 
ordusunun teslihi için Fran· 
saya mühim miktarda silah 
ve mühimmat ısmarlamıştır. 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ' Arabi-1356 

EylUl 23 Recep 29 

- İlkteşrin -
t 6 i 

_ Çarşamba _ 
Evkat Ezan \ asat Ev kat Ezan V .ısat 

Güneş 9,26 4,54 ;k'Şam 12 18,44 
öğle 4,51 12,20 yatsı 1,36 20,19 
ikindi 8,48 16,1 l ims;ık 8,55 3,40 . .................. . 



ANADOLU 

Asturya cebhesinde kanlı lhraca:.;;;;enid;~;mh ve ~~:nalacaklar 
muharebeler oluyoi- durluklu ol'!rak arllyor 

istatistik umum müdürlüğü; Nisan sonunda 15.2 milyon li-

Cephenin birçok yerleri insan cesedlerile doludur. 
,..,__....~~ IHer iki taraf, yeni hazırlıklara aŞladı -

sonkanun · Haziran aylan dış raya kadar yükselen ihracat 
ticaretimize aid rakamları top· fazlası, bundan sonraki iki ay 
lu bir ha1de neşretmiştir. Bir- içinde bir taraftan ihracatın 

$ ----
çok yeni anlaşmaların yapıl- mevsim dalııyısile azalmasın· 
dığı bu miiddet içinde, dış dan, diğer taraftan ithalatın 

ticaret im iziıı aldığı seyir, çok nisbetcn ink işaf etmiş bir seyir 
d kkat değer bi r mahiyettedir. tRkib f"tmesinden dolayı Ha· 
Dış t i cı:ır e t i ın •zin 1936 da ziran ~omında 8 .3 milyon lira 

göstt'rdiğ i w· l ışme yri, hu az~ lnıış olarak gö r ülııı~k t e<lır. 
ı;ı•ıwııın ilk a lt ı ayırı <l a daha .l\şa~ dr.ıki tahlodarı da an-
:•ı; k b r şt•k ilde dt va ·ıı C'lın ı ş IHşıl a cı:ı er i gıhı geç ı 11 ~ç ~t> n P · 
t r Pu, a l ı ayl ık ıl k dcvrtde rıırı ı ı k a lt ı n)la ı ı sonunda ih-
ı ı tıcaı et yekü ıu (ıttrnlat v~ r~catıııı, z le l ıııH· bir fark eld~ 

ıh rnca l k ıymet l ' ll mecmu ı ) eld,. edilc-rıwnıi ş ;ı ks int· ıııii · 
i 9 )6 ııın ayni <h vr oıı e rıı'!i· hırıı ııh.ı liıt Ja ı <.ıs ı kaydt•di l· 
ı et le ylı zde 20. Z g ıı ,ı ı .ıulı . ın ıııişl ı. Buııııııl ii beraber St'rıe 
bir ı ı i.:.bd dah ılıııde a ıl .ıra k son .arı ıtibn r ıle t ıcard muva-
85.56 7 .000 liradan 102.9 18 000 zen esi, bahis mevzuu send~r-

ispanya cephelerine bir bakış ve kızılhnç faaliyeti liiaya yükselmiştir. de de mühimce farklarla {1935 
Paris, 5 (Radyo) - Havas diği hatırlatılıyor ve deniyor ki: diniz. Sizin harekl'tiniz bizim Bu suretle dış ticaret ye· de 7.0, 1936 da 25,2 milyon 

Ajansının verdiği haberlere "B. Dö Valeıa, siz ne rnerd, milletimiz gibı bir millete asla kunu, ilk altı aylık devreler lira) muntazaman lehimize ka-
göre; ihtilalciler, Asturya cep- ne de cesaretle hareket etme· yaraşmaz . ., itibarile 932 denberi en yük- panmıştır. 

hesinde 50, 51, 53 ve 800 
rakımlı tepeleri işgal eylemiş· 
!erd ir. Bundan başka, Peneya· 
relli ve lnkasas köyleri de 
işgal edilmiştir. · 

Mısırı heyecana veren hadise 
sek haddine varmış bulunuyor. Aşağıdaki taplo son altı 

Ticaret muvazenesi senenin Haziran sonları itiba· 

Kudurmuş! 
İlk altı aylık ticaret muvazene· rile ithalat ve ihracat kıymet· 

si ihracatımız lehine 6,900.000 lerile ticaret muvazenesi du· 
liralık bir farkla kapanmıştır. rumunu göstermektedir: 

.!Sabahtanberi devam eden 
muharebede, her iki taraftan 
miihim zayiat kayded :lmiştir. 

Kaynanasını, iki kardeşini, 
1000 Türk Lirası 

bir 1937 
54.909 
48.009 

+6.900 

1936 1935 1934 1933 
37.413 
34.065 

+3.348 

1932 
43.463 
39.608 

+3.855 

hizmetcisini öldürdü 
ih. 41.007 34.161 28.409 

Cephenin birçok yerleri c~
sedlerle doludur. Havalar son ' Kahire gazeteleri emsaline sırada eve dönmüştür. 

İtha. 
Fark 

44.560 43.392 41.922 
-3.553 -9.231 -13.513 

derece fırtınalı ve yağmurludur. pek az tesadüf olunan feci Geniş bir arazi içinde bu- ihracat ve ithalatın seyri 
Paris, 5 (Radyo) - General bir cinayetten bahsetmekte- lunan bu evin etrafında diğer Yukarıki tabloda altı aylık 

Frankonun, yakında umumi dirler. evler yoktur. Fahimin geldiği· ihracatımızın son be~ senenin 
bir taarruz hazırlamağa baş- Cinayetin saiki çok mana· ni evde bilen yoktur. Bunun ayni devreleri ihracatından 
ladığı söyleniyor. sız bir kıskançlıktır. için bu bir kişi, ani bir bas· mühim bir nisbette fazla ol-

v l A • da l h b K h" k · t h kın şeklinde, evvela kaynana· a ansıya n ge en a er- a ıreye ya m zıraa sa a· dugw u görülmektedir. Geçen 
1 h · · f d sını, sonra iki erkek kardeşi-er, cum urıyetçı spanyanın ların a geniş ar3ziye sahip senenin ilk altı ayına göre, 
d · h 1 kl b l d F h ı b dl b f il h nidve en son hizmetçisini öl-a yenı azır ı ara aş a ı· a imü a it a ı ir e a dürmüştür. 13.9 milyon liralık bir ihracat 
ğını bildirmektedir. vardır. Bu adam Mısırın ek- Gözlerini tamamile kan bü- fazlası mevcuttur ki, yüzde 

Sen·Jan·Doloz, 5 (Radyo) - seri arazi sahipleri gibi yük- rüyen Fahim, bu dörtlü cina- 33.9 nisbetinde bir inkişafı 
Fransadan ihraç olunan İspan- sek ve kibar sınıfa mensub yeti işledikten sonra, maktul· ifade eylemektedir. 
yol milliyetçilerinin bir kısmı, değildir. Gençliğinde zengin !erin her birinin kafa taslarına Bu nisbet, Nisan sonunda 
general Franko İspanyasına Mısır paşalarının arazisinde ikişer tane de büyük çivi çak- yüzde 54.5 iken ihracat faali· 
gitmek arzusunu göstermiş· bir avuç Ful ( Mısıra mahsus mış ve hiç bir şey olmamış yetinin azaldığı son iki ayın 
lerdir. bir nevi küçük bakla) ile ça- gibi çekilip gitmiştir. Fakat tesirile düşmüş bulunmaktadır. 

Paris, 5 (Radyo) - İhtilal- lışan fellah (arabça ekici de· hadiseyi gören hizmetçilerin İthalat kıymeti itibarile de 
cilerin, havaların müsaadesiz· mektir) iken yavaş yavaş zen· ihbarı ile yakalanmıştır. geçen senenin birinci altı ayı-
liğine rağmen ilerlemekte ol- gin arazi sahibi olmuştur. Eski muharibler na göre 3.5 milyon liraya ya-
duklarını ve Asturya cephe· Fahimin güzel ve çok genç kın bir fazlalık görülmektedir. 
sinde yeniden dört köy aldık· bir karısı vardır. Bu zavallı Amerikadan Romaya Altı aylık dış ticaretimizin 
)arını iddia ediyorlar. kadıncağız, henüz yirmi iki geldiler ülkeler itibarile bölünmesi, 

Barselon, 5 (Radyo) - Ga· yaşında iken verem olup Roma, 5 (Radyo) - Ame- son senelerde ihracatımızın 
rikadan bin eski muharib bu-zetelere mevzu sansör, bu ge· ölmüştür. Buna rağmen Fahim azalmış olduğu mahreçlere 

ceden itibaren kaldırılmıştır. karısının anasını yanından raya gelmiştir. ltalya eski mu- doğru yavaş, fakat emin 
Barselon, 5 (A.A.) - Ka· bırakmamıştır. haribleri, maluller kulübünde bir ihracat inkişafı olduğunu 

Amerikalılara bir ziyafet ver· d 
talonya vatanperverlerinin en Fahimin kaynanası henüz göstermekte ir. 

mişlerdir. G 
eski cemiyeti olan La Fala 35 lik, etine dolgun, beyaz erçekten, 1936 senesi ilk 

ı Amerika eski muharibleri, 
Irlanda delegasyonunun mil· ve güzel bir kadındır. ki se· altı ayına nisbetle bu senenin 
!etler cemiyetindeki hattı ha- nedenberi de sabık damadı· öğleden sonra Floransaya ha· ilk altı ayında vaki 13,9 mil· 

reket etmişlerdir. ı reketini protesto eden bir nın evinde yaşamaktadır. yon iralık ihracat fazlasını 
mektubtJ lrlanda başvekili Dö Fahim son günlerde fazla Fransız frangı bir çok mahreçler arasında 
Valeraya göndermi.,.tir. bir titizlik göstermeğe ve kay- Vaziyet değişmiyor bölünmek suretile son senelere 

Bu mektupta mezkur cemi· nanasını kardeşlerinden kıs- Paris, 5 (Radyo) - Fr:ınsız iÖre bariz bir hususiyet ar· 
yetin ötedenberi İrlanda mil- kanrnağa başlamıştır. Bu kıs· frangı düşmekte devam edi- zetmektedir. Bu vaziyet, ge· 
Jeti lehinde hareketlerde bu- kançlık nihayet azami bir yor. çen senenin ilk altı ayına nis· 
)unmuş olduğu ve bu yüzden haddi bulmuş ve Fahim bir lngiliz lirası 15-15, Dolar da betle ihracatımızın arttığı baş-

miktarlarını gösteren aşağıda· 
ki tabloda açıkça görülmek· 
tedir: 
Memleketler 
Almanya 
Belçika 
İtalya 
fngiltere 
Çekoslovakya 
İsviçre 
Rusya 
Fransa 
Amerika 

1,000 T.L. 
3 003 
2 002 
1828 
1 778 
1552 
1.093 

954 
913 
381 
205 
179 
100 

Avusturya 
Yunanistan 
İsveç 
Brezilya 69 

+ 14 057 
ihracatın azaldığı mem. -155 

+13 902 
Almanya gerek ihracatımız

daki ehemmiyet sırası, gerekse 
geçen seneye göre, satış mik· 
tarı itibarile başta gelmekte 
ise de bu vaziyet 1937 takvim 
senesinin başlarında bu mem· 
lekete vaki ihracatın ehem· 
miyetinden değerli olup son 
aylarda Haziran ayına aid 
ihracat rakamında gösterdiği 
veçhile Almanyaya ihracatımız 
azalmış bulunmaktadır. Bin· 
netice Almanyanın ihracatı

mızdaki hissesi 1936 nın il~ 
ayında yüzde 50,8 iken 1937 
Haziran sonunda yüzde 43,4e 
inmiştir. 

Romanya reji heyeti 
İzmire geldi 

Romanya reji heyeti, Ege 
mıntakası tütünlerinden satın 
almak üzere dün İstanbuldaıı 
ekspresle şehrimize gelmiş ve 
lzmirpalasa inmiştir. Heyet 
bugünden itibaren piyasada 
tetkiklt!re bışlıyacakl ır. Ro· 
manya reji heyetinin İzmir 
piyasasından mı, yoksa istih· 
sal mıntakasından mı ınüba· 

yaa t yapacağı heniiz belli de· 
ğdd ir. Müsait fiatl e mahsul 
h11 ld11ğ"u takdirde geçen seni' 
mahsu ! iinrlt·ıı d ı· miibayaat 
yapm.:ı~ ı muhtemeld i.-. 

Von Ribentrop 
Derline vardı 

Berlin, 5 ( Radyo ) - Al· 
manyanın Londra sefiri l:J. 
Ribentrop, buraya gelmiştir· 
Seyahatinin, ispanya işlerilt 
ve İngiltere, Fransa ve İtaly• 
arasında cereyan eden müı•· 
kerelere taalluk ettiği sÖY' 
!eniyor. 
B. Koryen talimat alara~ 

Londraya döndü 
Paris, 5 (Radyo) - Frııı· 

sanın Londra sefiri B. Korye
nin Parise dönmesi, ehemıJl1 

yetle telakki olunmaktadır. 
B. Koryen, Fransa HariciY 

Nazırı B. Delbosun talimatın 
hamilen tekrar Londraya do 
müştür. 
~~~~~--~~~~ 

ihracatımızın ülkeler itib 
rile dağılışı hususunda kay~ 
değer olan diğer bir nokta 
1937 nin ilk altı ayında b 
memleketlere vaki ihracat 
1936 nın senelik ihracat k1 

metini . tecavüz etmiş olıJJ 
ve diğer bazı memleketlere 
gene 1936 nın senelik ihr• 
tına yakın ihracattajbulunııı 
olmamızdır. 

ithalata gelince genel ol 
rak 1936 ilk altı ayına ııt 
betle 3,5 milyon liralık 
fazla arzetmekle beraber ıııe 
leketler arasındaki inki~ 
itibarile geçen seneye 
mühim farklar göstermekte 
Gerçekten bazı memleketi 
hisseleri azalmış, bazılar1 
çoğalmış bulunmaktadır. 

Almanyadan ithalat, kıY 
itibarile 700 bin lira k~ 
fazla olmakla beraber Y. 
itibariyle biraz gerilefJJ1ş 
İkinci derecede gelen Ao> f 
ithalatı (2,811,000 lir• 
ile) 7 ,380,000 liraya var; 
geçen seneye göre ço"· ıe 
lıdır. ltalyct zecri tedb1~ 
kalkmış olması neticesı 
ilk altı ayda geçen se 
göre 3.2 milyon liralık 
ithalatta bulunmuştur. birçok gençlerin hapi~ de edil· gun hiç beklenmediği bir 32,28 franga alınmıştır. lıca memleketleri ve artan 

..... B11 ...................................................... lllCllmD1 .. 11111 .............................................. ..... 

~----------------------'• dan: rinde şehirler, nehirler, dağ· 

1 (i I• z ı •ı c 1• han g 1• r 1 Ne konuştuklarım işit· lar, ova ve denizler resmi 
mek ister misiniz? geçid yapar gibi geçmeğ'e 

Diye sordu: başladı: 
--••••-•A•,k-/•d-•F•Ş---•d•d•.-1118-~1~.•ğlll Ve ikinci bir manivelayı - işte.. Tehlike altında 

69 na e en: . emse m en ıo u d h h k · d" T b•A b - - __ a a are et ettır ı. a ıı ir şehir .. 
payitahtını görmek ister mi· 
siniz? 

Boris, mahud kürreye doğ· 
ru yürüdü. Kürre üzerindeki 
bazı rakamlı ayarları hareket 
ettirdi. Bir kolu çekti ve duvar 
bir safiha harekete geçti. 
Bunun üzerine Boris, bu ha-
reketi deniye sayesinde te· 
şekkül eden parlak sathı gös· 
terek: 

- Şu levhaya bakınız! 
Dedi. 
Evet, safiha üzerinde Ar· 

..!nyanm payitahtı göründü. 
S · emacılığın bu kadar tc• 
kımmülü çok hayret edilecek 

bir neticedir. 
- Başvekili şahsen görmek 

istiyor musunuz? 
Boris bunu söyledi ve bir 

manivelayı hareket ettirdi. 
Evvela başvekalet dairesi, 
sonra başvekilin hususi kabi
nesi ve bizzat başvekil görün· 
dü. Yanında birkaç kişi daha 
vardı. 

Profesör Roz: 
- Başvt:kil, yanındakiler 

de iktısad vekili, devlet ban
kasının direktörü ve birkaç 
ta banger. 

Dedi. 
Boriı vaziyeti hiç bozma· 

bir halde bir ses aksetti. Bu Lidya, Boris ve Roz levha 
Ardenya başvekilinin sesi idi, üzerine ıstırab ve dikkatle 
ve: 

- Vaziyet azami derecede 
vahimdir. Eğer tedbir ittihaz 
etmezsek bütün işlerimiz ve 
vücude getirdiğimiz şeyler 
tehlı keye düşecektir. 

Diyordu. 
Borisin üçüncü bir mani· 

velayı tahriki üzerine safihada 
hiçbir şey kalmadı. Ve: 

- Şimdi başka yerleri gö· 
relimi 

Dedi. 

baktılar. Boris: 
- Müdahale etmezsek bun· 

!arın hali çok feci olacaktır. 
Dedi ve masanın diğer ta

rafına süratle gitti. Şiddetli 
bir sademe hissedudi. Volt~ 
metre şiddetli bir hareketle 
100,000, 500,000, 1,00,000 
voltu gösterdi. Laboratuvar, 
en şiddetli bir zelzeleye uğra· 
mış gibi sarsılıyordu. 

Lidya, çok büyük bir korku 
içinde mahud ıafihaya bakı· 

Boriain harekete getirdiği yordu. Boriı, en ağır bir it 
bir manivela ile safiha üze· yapıyormuı ıibi yorıun, kan 

ter içinde idi. Fakat safiha 
üzerindeki fırtına, kükremiş 
deniz yavaş yavaş sükunet 
buluyordu. Nihayet safihada 
sakin bir deniz, sakin ve 
müsterih bir şehir göründü. 
Boris, alnının terini silerek: 

- Kurtuldular! 
Diye bağırdı. 

Manivelayı aşağıya kadar 
indirdi; voltmetredeki voltaj 
da düşmeğe başlıyarak tabii 
dereceye indi: 

Cidden güç ve zahmetli 
oldu. 

Evet, gördünüz ya iki 
milyon volt ile hareket ettim. 
Bunun müthiş bir kuvvet ol· 
duğunu siz de bilirsiniz, tabii. 

Boris birden ve sıkıntılı bir 
halle: 

- Lidya, ne oluyorsun? 

Diye sordu. . 
- Bilmiyorum, kend

1 

bir rahatsızlık hissediyor 

Hakikati Lidyanın ti 
limon gibi sapsarı olJJlıJf 

Boris: 
1 

- Buradan ç ıkahOI· 
detli ve yüksek elektrik 
yanı atmoıferi bozdu. 

Dedi. 

Lidya, yorgun •!~.ı1 
laboratuvardan çıktı. JjO'~J 
Roz da kendisini takib 
Boris: 

- Şurada 
Lidyal 

Dedi. 
- Hayır. Buraya,)' 

daha açık bir yere, d ~ 
miz bir havaya çık1111 

yorum. ,1p 
- SONU,. 



Almanlar nazarında Uzak Şark: 

lngiltere, Şa kta Japon; 
ile çarpışamazmış! 

--·--
Çün •• u kdeniz ese lesi varmış 
Bir Alman gazetesi de, Rusya ve Fransa ara

sındaki pakta şiddetle hücum ediyor 
Son g · lı· rı Almaıı g-azd( 1 j 

riniıı cl ı k~ at'er i nı ç vir~lıkler: 
<l ıiY"r hir ıne,e'e le, N ınk 1· 

o 

de11 Ş ıı g~ı aya g ıı1 ~ t o' ı 

İ ıgı'ız seri ı B Kıı, c lıl ıl H.ı 
g\.'.s:.~n in J::ıpon layy<ırc c.lt rı 

hraf ı ıd ıcı <ıçıla:ı ateşt y rcı· 

lanma,):d. r. 
A 1man gazete l erı buııun ~a· 

yanı teessüf bir sui t efdılı li nı 
den ileri geld ığiıı i, J.ı p .rn tuy· 
yarecilerinin, otomob~lde "{İ · 
den adamın İ rı gil :l sdi ri ol· 
duğunu herhalde tahmin ede· 
medı klerini, esasen, otomobi
lin üzerinde İngiliz bayrağı 
göründükten sonra ateşe der-
hal nihayet verildiğini temin 
etmekle her. o r hadisenin 
ehemmiyetini d oizlemiyorlar. 

Deutsche Allgemeine Zei· 
tung diyor ki: 

"Herhalde İngiltere, bu ha· 
<liseyi büyültmek ve vaziyeti 
büsbütün müşkül bir safhaya 
sokmak niyetinde değildir. 
Sonradan pişmanlığı mucip 
olacak vaziyetlerin kolayca ih· 
das olunduğu zamanlar artık 
geçmiştir. İngiltere, Japonya 
ile herhangi bir kavgaya gi· 
rişmeğe taraftar değildir. Uzak 
Şarktaki durumun vehamet 
kesbetmesi, gerek meselenin 
mahiyeti, gerek zamanın çok 
erken oluşu itibarile, kat.'iyyen 
İngilterenin işine gelmemek
tedir. Zira Akdeniz vaziyeti, 
henüz düzelmemiştir. Amerika 
hükumeti, her türlü mes'uH· 
yetten kaçınmaktadır ve İngil
tere, herhangi bir Şark poli· 
tikasına girişmek için kafi 
derecede hazırlıklı değildir.,, 

28 tarihli Frankfurter Zei· 
tung, Japon hükumeti tara· 
fından Londraya verilen iza· 
hattan bahsederken, lngiliz 
hükumetinin biraz daha uysal 
davranması veya Japonya tara· 
fından ileri sürülen delaili 
kafi bulması bazı manilerin 
mevcud bulunduğunu hatırla· 

tıyor. Bu gazeteye göre mes
elenin kolay kolay kapanma· 
sını güçleştiren sebeplerden 
birisi de, Japonya Çine karşı 
resmen harb ilan etmediğine 
göre, bitaraf bir devlet mü· 
messilinin, hayatını tehlikeye 
koymadan, akredite olduğu 
bir memlekette seyahat ede· 
meyişinin bilfiil anlaşılmasıdır. 

* * * Fransa • Rusya paktı: 
Dt. dipl.-politische Korreı· 

pondeaz namındaki gazete 
de bir Fransız generalinin, 
Fransız gazetelerinin birinde, 
Rus-Fransız paktı hakkında 

çıkan makale serisini ele ala· 
rak tenkit ediyor. 

Bültene göre general, pak
tın, askeri bakımdan hiç de 
Fransa lehinde olmadığını ileri 
sürdükten sonra meselenin bir 
de siyasi cephesini tetkik et· 
mekte ve Sovyet Rusyanm 
Milletler cemiyetine girmek 
suretile Avrupa ahengindeki 
yerini yeniden işgal ettiğini 
söylemektedir. işte mevzubahs 
bülten bu noktayı ele alarak 
idyor ki: 

Fransızların son ordu manevrasında General Hering 
F1ansız ve lngiliz Milli Müdafaa Nazırlarının 

önünde manevranın umumi kritiğini yapıyor 
"Böyle bir iddia Sovyetlerin 1 manya tarafından her işaret 

itibarın artırmaktan ziyade, M. olunuşta Fransanın çıkardığı 
Cemiyetinin ne kadar yanlış yaygara hatırJanacak olursa, 
bir yola saptığını gösterir. muhterem muharririn bu id· 
Generalin bundan sonra, bol- diasına bilhassa ehemmiyet 
şevik tehlikesinin nasıl olsa vermemek, elden gelmez. An· 
mevcut olacağını ileri sürmesi, cak bir Fransız generalinin 
öyle bir boş fikirdir ki, hatta böyle birşeyi inkar ve reddet· 
bizzat Fransada bile tutuna· mek şöyle dursun, bilakis onu 
mamıştır. Her halde muharrir paktın en kıymetJi tarafı olarak 
de bunu anlıyarak, paktın en görmesi, bütün Almanlarda 
kıymetli tarafını Almanyayı haklı bir infial uyandırmalıdır. 
"tehdit,, edişinde görüyor. işte Eğer bu nevi metodlar, bey· 
"Milletler cemiyetinin çevresi nelmilel politikanın esasını 
içinde vücut bulan bu mmta· teşkil edecekse, o zaman, 
kavı paktın 11 imzalanışından· sağlam bir devletler arası mÜ· 

beri Almanyanm mütemadi- nasebatını imkanlaştıracak olan 
yen tekrar edip durduğu fikir- emniyet atmosferini beklemek, 
]er de budur zaten. herhalde büyük bir cinnet 

Paktın hakiki çehresine Al- olur. 11 
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Manisa da 
Spor faaliyeti 

Manisadan yazılıyor: 
İki yüz bin liraya yapılacak 

olan stadyom faaliyeti kısa 

bir durgunluktan sonra tekrar 
başladı. Yer düzeltilme işi 
bitmek üzeredir. T. S. kuru· 
mundan alınan bir emrıle bu 
sene birinciliklerin burada 
yapılacağı bildirilmiş olduğun· 

dan işlere yeni hız verileceği 

tabiidir. Stadyom dört senede 
ikmal edilecektir. 16-40 eba· 
dında bir yüzme havuzu, 4 
tenis sahası, voleybol yeri, 
manei kısmı, antrenman 
sahası, banyo, soyunma yeri, 
atış dairesi ve tribünleri idare 
odası ile Madisaya bir yenilik 
verecek olan bu stadyom yal· 
nız bir boşluğu doldurmakla 
kalmıyacak belki Manisada 
dolgun, canlı bir spor muhiti 
de uyandıracaktır. 

Vali Lütfi Kırdarın takdire 
değer bir eseri olan bu stad· 
yom karşısında yeni bir faa
liyet daha lazımdır ki, o da 
bölge ve kulüb idarecilerine 
düşüyor. Kulüblerde ıslahat 
ve bu müesseselerde· yeni va· 
ridat lazımdır. Temaslar artı
rılmaldır. Yani kulübler ve 
sporcular vaziyetini de ayni 
düşünerek gençliği harekete 
getirmek ve halkın alakasını 
artırmak gerektir. 

§ Manisa muhteliti pazar 
günü Balıkesirde Balıkesir 
muhtcliti ile karşılaşacaktır. 

Sporcular mchafili bu teması 

Etlinin teklifi 
B. Çemberlayn tarafından 

reddedildi .. 
Londra, 5 (Radyo) - Baş

veki] B. Çemberlayn; Avam 
kamarasının, Çin-Japon mese· 
lesinin müzakeresi için fevka· 
iade toplantıya çağırılması hak· 
kında B. Etli tarafından vuku· 
bulan teklifi reddeylemiştir. 

Çin-Japon meselesinin mü
zak"resi, mutad içtimadan bir 
gün evel toplanacak olan 
Avam kamarasında konuşula-

caktır. 

Avrupa sulhu 
Şimalden gelecek tehlike 

ile karşı karşıya imiş 
Londra, 5 (Radyo) - Deyli 

Telgraf gazetesi, yazdığı bir 
makalede hulasatan diyor ki: 

"Dört garb devleti arasın
da bir ittifak olmazsa, Avru· 
pada sulhun tesisine imkan 
yoktur. Zira şimalden gelen 
tehlike, günün birinde dünyayı 
altüst edecek derecede tebli· 
kelidir." 
..... ..,mm .......... ._ 
alaka ile beklemektedir. 

936-937 devresinde birkaç 
maça inhisar eden_ Manisa 
spor durgunluğundan ve buna 
inzimam eden Y ıldırımspor 
kuJübünün muhte1it takıma 
iştirak etmemesi ile ve pek 
kısa bir zamanda derlenen 
Manisa karışık takımının bu 
pazar Balıkesirde yapacağı 

temas bura spor sevenlerini 
merakla bekletmektedir. Ne· 
ticeyi ayrıca bildireceğim. 

Mısn. 

namındaki 

adını muhakka 
dur. Resmini ev~ . 

niz ise bil t- son gün ı

laka görmüşsünüzdiir. 
Yetmi;: yaş ı nda, belki 

daha fazla şişm rın , yağ l ı bir 
ad am Sı•nı i1l ığ·i ya l nız vi.icu
cliindt· d,,ğıJ , b_ 5;ı sın d;ı da 
::ıyni ş('y v :n. S i:ıirı an lı y acn

ğıı ı·:• , :ı' tı •1 h;ıh:ı">ı .. L ıgi liz lira· 
I Mıı ıı s cuk g ibi d Jid ıırmu ş . 

İ :;;tt> hıı znt , yt.>l nıİ ~f' n~t>rdi
VPll chya rl· kta n soiıra lıır.:ı 
p i ı iye tululırnış, sarışın, genç, 
güzt· I ve o ·ı } t· t~ i yaşında lıas
na ve ıniist <·sna hr Avuslurya 
di lbt> ti i!P nişanlanmış .. 
Yetm işi " on yedi yaş ara· 

sındaki mesafede, bir batın 
vardır. Bu zaman içinde insan 
ana, baba, nine, dede bile 
olabilir. 

Amma, bizim ihtiyar Nesi· 
mi paşanın gönlü herdem taze 
olacak ki, bütün bu hakikat· 
leri bir tarafa atmış ve bu 
Avusturyalı kıza nişan]anmış .. 

Hani bir gazıı..1 vardır: 
Gönlümüz benzer bahara 

ihtiyar olsak ta biz. 
Geçmeyiz gülden güzelden 

haksar olsak ta biz. 
Derler ya, Nesimi paşa da 

böyle düşünmüş ve nişanlısını 

Kahireye çağırtmış. Kız, tay· 
yareye atlıyarak Kahireye gel· 
miş. Gazetelerde gördüm: 

On yedilik baharın bir fidan 
üstündeki bütün çiçekliğini 

taşıyor. Bizim Nesimi paşa, 
kelleyi, kılığı düzelterek koş-
muş istikbal etmiş. Fakat er· 
tesi gün gördük ki, kuş ka· 
festen uçuyor. Sebeb ne imiş 
bilir misiniz? 

Genç kızın Müslüman işi 
nikahı kabul etmemesi .. 

Bilmem, buna siz inanır 
mısınız? Bana kalırsa, Avus· 
turyalı, genç ve Müslümanla 
evlenen bir kız, böy]e bir id
diada bulunmaz. Çünkü bun· 
lar, daha evelden konuşulup 
halledilir. Bu meyanda çıkan 
diğer bazı şayialara da benim 
akhm yatmıyor doğrusu .. 

Diyorlar ki, son dakikada 
Nesimi paşanın doktorları, 
kendisini izdivaçtan menet· 
mişler. 

Gene diyorlar ki, Nesimi 
paşa kıza . vadettiği on bin 
lngiliz lirasını vermekten çe· 
kinmiş. 

Bana kalırsa, bu derhal ay· 
nlışın sebebi başka olsa ge· 
rekl 

Avusturyalı kız, mazısım 
yakından görüp te arada bu· 
lunan dağlar kadar yaş far· 
kını kavrayınca, ne nikahı dü
şünmüştür, ne paşanın altınla· 

rını, ne de liralarını.. Genç· 
likte mide ve servetten evel, 
kalb gelir. Bir kalb ve onun 
marifetleri uğrunda, dünyalar 
sarsılıyor .. 

GeçenJerde eski · n lngiJiz 
krah Dük dö Vindsor, sev· 
diği kadına malik olmak için 
tacı, tahtı, serveti, haşmeti ve 
dünyanın en büyük impara
toru unvanını fırlatıp gitmisti. 
Avusturyalı kız da, ömrünün 

:sonuna yaklaşan paşaya bak· 
mış ve ayağa ' kalkıp ısyan 
eden kalbinin sesını dinle· 
yince, pılıyı pırtıyı toplama
dan hemen ertesi :gün kaçıp 
gitmiş olsa gerek. Ne dersiniz; 
bu cihet akla daha yakın de-
ğil midir? Çimdik 

\ / · 
t ............... ~ .. ... . 

Madmozel Mobel 
Talak, modern hayatın en 

büyük bir me!)elesid ir. Talak 
sebebleri o kad ar kan~ ı k Vt· 

garip oluyor ki, hakim ler bi le 
bunlar karşısında şaşırıp ka l
maktadırlar. Bilhassa " Talak 
sebebleri hazırlamak ,, büyük 
bir san' at olmuştur. 

Bunlar arasından bir tane
sini, Londrada geçen bir ha· 
diseyi biz de yazıyoruz: 

Lçmdranın en büyük kon· 
serve fabrikalarından birisinin 
sahibi olan Mister Rişar Bey
ting, bir talak davasmm mev
zuudur. Dava, Bay ve Bayan 
Beyting ve Bayın sevgilisi 
Mayel Bek arasındadır. 

lngiliz gazeteleri bu üçüzlü 
davanın sebeb ve esasları hak· 
kında şu malumatı vermek· 
tedirler: 

Mister Beyting, Maye! Belki 
hiç beklemediği bir zamanda 
görmüş ve tanımıştır. Bir sa
bah, Leht Stritte bulunan ko· 
nağına asansörle çıkarken, ga· 
rip bir hadise olarak asansör 
bozulmuş ve Bay Beyting de 
beklemek mecburiyetinde kal· 
mıştır. Bu asansörde Madma· 
zel Blek te vardı; asansörün 
ani olarak durduğunu görünce, 
konserve fabrikatorunun elle· 
rine sarılmıştır. 

İşte bu dakikadan itibaren 
konserve fabrikatorile Madma· 
zel Mayel Bek arasmda hissi 
bir münasebet başlamış, yaşlı 
Bayın kalbi genç kıza tama· 
mile akmıştır. 

Böyle bir tesadüfe can kur
ban diyeceksiniz, değil mi? 
Halbuki bu hadise bir tesa· 
düf eseri değildir. Madmazel 
Mayel Blek te, tesadüfün ha
zırladığı bir kız değil, fakat 
fabrikatorun bababasının en 
yakm dostudur. Hadise tama
men ihzar edilmiş ve B. Bey· 
tinği aile hukukuna ademi 
riayet suçundan cürmü meşhud 
halinde tutmak için tertib 
olunmuştur! 

Bu plan veya tuzaktan ha
beri olmıyan fabrikatora, genç 
ve güzel kız randevu verirken: 

- Umumi yerlerde buluş
mak bizim için çok tehlike
lidir! Demiştir. 

Zengin bir adam olan fab
rikator, genç kızla rahat, ra
hat ve haşhaşa kalmak için 
hemen hususi bir ev kirala· 
mıştır. 

Fabrikatorun karısı çoktan 
istediği talakı, artık kolayca 
elde edecek vaziyete varmıştır. 
Ayrıldıktan sonrl'l da, seviş· 
mekte olduğu geP-" delikanlı 
ile serbestçe yaşıyacaktır. 

Bayan Beyting ile madma· 
ıel Mayel Blek, aralarında şu 

Rolü oynıyan zevce 
suretle anlaşmışlardır: 

Matmazel, fabrikatoru baş· 
tan çıkaracak ve zevcesinden 
ayrılmasını temin edecek fa
kat fabrikatorla ·isterse- evle· 
nebilecektir. 

İş mahkeme salonuna ka· 
dar plan dahilinde ve mü
kemmel surette yilrü,mütür. 
Kadının kalbine taalluk etme
miş olsaydı, bu işin plan da· 
bilinde neticelenmesi belki 
mümkün olacaktı. 

Mahkeme safhalan evvela 
fabrikatorun aleyhinde devam 
etmiş, fakat sonlarında cephe 
değiştirmiş ve maznun sandal· 
yesindeki fabrikator, müddei 
mevkiine geçmiş, müddei mev· 
kiinde olan bayan da maznun 
sandalyesine oturmağa mec· 
bur kalmıştır. 

Bir sihirbaz eli değmiş gibi 
vukun gelen bu tahavvülün 
sebebi nedir? Çok basit: 

Bayan hesabına, ihtiyar 
bayı baştan çıkaran matmazel 
Maye), bayanın genç .işıkını 
da baştan çıkarmış, daha 
doğrusu bu aşıkı çok sevmlŞ 
ve neticede, bayanın kocası 
aleyhine kurduğu planı haki· 
me izah etmiştirl 

Patronlar 
Zam yapmağa mecbur 

oldular 
Şikago, 5 ( Radyo ) - Şi

mendifer idareleri, grevin önü
ne geçmek ıçın memurlarla 
amelenin maaşlarına zam yap
mak mecburiyetinde kalmış· 
tardır. Kumpanyalar, bu zam 
dolayısile senede otuz beş 
milyon dolar fazla vermeğe 

mecbur kalıyorlar. 

Yalanmıs .. 
Paris, 5 (Radyo) - Fran· 

sanın, Cumhuriyetçi lspanyaya 
tahtelbahir göndereceği hak
kındaki haberler, resmi bir 
tebli2'1e tekzib edilmiştir. 

Milano - Bükreş 
Hava seferleri başladı 
Bükreş, 5 (Radyo) - Mila

nodan, Belgrada uğrıyarak 
buraya gelecek olan ve ayni 
yolu takiben Milanoya döne
cek tayyarelerin ilki bugüıı 
Romadan buraya ielmiş ve 
karşılanmıştır. 

1 
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- Gene içmişsin İrini .. 
irini alnını pencerenin ca

mına dayadı. Boşluklara dal
gın dalgın baktı: 

- Seni yavaş yavaş içki
den menedeceğim gibi görü
nuyor .. 

- Yok, bu kadarı da mer
hametsizlik olur. 

lrini başını çevirdi: 
- inanır mısın Doğan; ben 

artık çok yorgunum. Bitkin, 
kın)mış, zedelenmiş bir halim 
var. Adeta hasta gibiyim .. 

- Sıhhatine bakmalısın iri· 
ni.. Bana aid hadiseler seni de 
fazla yormıya başladı. istersen, 
bir müddet için malikanene 
çekil, istirahat et.. 

irini çok dalgındı. Masaya 
yaklaştı. iki kadeh doldurdu 
ve birini Doğana uzattı: 

- İç Doğan.. Malikaneye 
çekilecek zamanı ben bilirim. 
Şimdi anlat bana bakayım, 

bu akşam nerede idin, neler 
yaptın ve verdiğin karar nedir? 
Doğan bir kanapeye adeta 

uzanır gibi oturdu, gözlerini 
tavana dikti: 

- Öyle tahmin ediyorum ki, 
beyaz gemi yarın akşam Ve
nedik açıklarında bulunacaktır. 
Cezayirli kaptanla konuştum. 

Gizlice hazırladığı yangın bom
basını yarın bize verecektir. 

Sana söylediğim gibi, bu 
öombaların imalini yalnız o 
leaptan biliyor. Sağ gözünün 
kör olması da ilk tecrübeler
den birinde yaptığı hatadır. 

Bom ha, gayet hafif bir ses 
çık:ardıktan sonra evvela bir 
duman neşrediyor. Bundan 
sonra bir nevi mayi ortalığa 

yayılıyor ve derhal yangm 
çıkıyor.. Şu da var ki, patla
yış esnasmda etrafa sıçrıyan 

mayi, yangım derhal genişle
tiyor. Bunun üstüne su da dö· 
külemez, toprak vesaire de .. 

- Bunu nerede lCullana
caksın? 

- Dokanm sarayıma kar
şısındaki boş ve eski kilise 
binasında ... Fakat daha evel 
senden bir şey rica edeceğim .. 

- Söyle Doğan ... 
- Ben bu bombayı, ta kar-

şıda duran Cezayirli gemiden 
gece yarısında Mancınıkla oraya 
atacağım. Yarın Dokayı göre
ceksin ve ona, kararımın ga· 
yet kat'i olduğunu söyliyerek, 
yann akşam, gece yarısı, pen
ceresinden kilise binasına bak
masını ve orada göreceğini 
aynen kendi sarayının üstünde 
vukubulabileceğini, yani ilk 
hareketlerimin bu suretle baş
lıyacağını söyliyeceksin. 

- Peki, ona bir insan gön
dermiyecek misin? 

- Hayır, hepsinden vazgeç· 
tim. Hiç bir arkadaşımı böyle 
düzenbaz ve maskara bir ada· 
mın dişlerine veremiyeceğim. 

Çünkü eminim ki, yeni bir 
plan hazırlıyor. Fakat karımı, 
muhakkak kurtaracağım. Sa
na birş"y söyliyeyim mi? 

Sarayı basacağım. 

- Sen çıldırdın mı? 

001.U 

RUS}'Q Tribuna 
Çini teşvih gazetesiniıı 

edi vormuş • · k l · 
·r k 5 (R d ~ N b ı r ın a a es ı .. o yo, a yo1 - an 

kin Rus sefirinin Moskovaya Roma, 5 (A.A.) - Tribuna 
gitmesi, burada muhtelif şe- gazetesi İspanya meselesi hak-
killerde tefsir edilmektedir. kındaki Fransız-İngiliz notasına 
Bazı mehafil, Çinin Rusyadan dair Londradaki muhabirinin n r anla

emen sildi ~I yardım istediğini iddia etmekte bir makalesini neşretmektedır. 
EBZ3C!DBJ:ı•Dm:5iEiill~ ve bazıları da Rusyanın, Ja- Bu makalede ezcümle denili· 

hala gözlerini 
tavandan ayırmıyan Doğana 
dikkatJe baktı. 

İrini, onun, en tehlikeli 
kararlarında böyle gayri 
tabii denecek şekilde çok so· 
ğukkanlı bir hal aldığını bi· 
lirdi .. 

- Bana yardım edecek mi· 
sin irini? 

- Şüphen mi vardı Doğan. 
Neden böyle söyledin? 

- Hiçi.. Seni çok rahatsız 
ettim de ... 

- Çocukluğu bırak!.. Bu 
gece ne iş gördün, onları da 
söyle ... 

- Bir Yunanlı genci kur
tardım ve senin mahud mey· 

haneye de ilk defa olarak git
tim. Daha doğrusu, yaralı 

genci sırtıma alıp •)raya ka· 
dar götürdüm. Bu genç, galiba 
asilzadelerden biri imiş. Ho· 
şuma gitti, merd bir çocuk. 
Uzun boylu, siyah saçlı, be
yaz, güzel bir genç. 

irini birdenbire: 
- Tanıdım, tanıdım -dedi

zavalJı gencin bir Venedik 
generalinin kızını sevdiğini de 
bilirim .. O gencin bütün aile 
efradı da kahraman, muharib, 
faziletli, meziyetli, herkes 
tarafından çok sevilmiş ve 
çok hürmet gören bir ailedir. 
Sevdiği kızı çok iyi tanırım. 
Şımarık, müstehzi, zalim bir
şeydir. Aşk hakkındaki telak
kisini bildığim gibi, servet ve 
haşmete olan temayülünü de 
çok işittim. Halbuki diğer bi
çare bütün servet ve varlığını 
kaybetmiştir. . 

- SONU VAR -

Askeri fabrikalar Izmir silah 
tamirhanesi satın alma komis
yonundan: 

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

2 - Satın alınacak kömüre ait şartname: tatil günleri dı· 
şında kalan çalışma günleri içinde saat yediden on 
altıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesinde gö· 
rülür. 

3 - Açık eksiltme 11/10/937 pazartesi günü saat 14 de 

4 

Halkapınarda sllah tamirhanesinde müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 
Belli kömürü vermeğe istekli olanlar 124 liralık temi· 
natlarını İzmir mal sandığına yatırarak alacakları mak-
buzlarile ve bu hususa ait 2490 sayılı kanun muci· 
bince icab eden vesaikle birlikte belli edilen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 24-28-2·6 3334 

lzmir vakıflar müdürlüğünden 
Kıymeti 

Lira 
650 
300 
200 
300 
400 
700 
500 
500 
300 
400 

Mevkii 

Arap fırını caddesinde 
Faikpaşa mahallesi 
Namazgah 

u 

ikiçeşmelik 
Uzunyol 
Uluyol 
lngiliz bahçesi üzerinde 
Dolaplı kuyu mahallesi 
Arap hanı içinde 

ismi 

Arnavut oğlu mescidi. 
Çiçek mescidi. 
Balıkçı mescidi 
Tahtalı mescid 
Hasanho~:a mescidi. 
Akçalı Rumkuş mescidi. 
Batçı mescidi. 
Niğbolu mescidi. 
Dolaplı kuyu mescidi. 
Merzifoni Mustafa paşa 
mescidi. 

Yukarıda yazılı hayratın mülkiyeti peşin para ile sahlmak 
üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 9 1101 937 cumar· 
tesi günü saat 10 da vakıflar idaresinde yapılacağı ilan olu
nur. Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. 23, 26, 6 :3310 

Izmir gümrük muhafaza ta
buru satın alma komisyonun
dan: 

1 - Tabur ihtiyacı için açık eksiltme suretile münal<asaya 
konulan 4767 kilo makarnaya verilen fiat pahalı görüldüğün-
den 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi ahkamına göre 
münakasa on gün temdit edilerek ihalesi 8 /10/ 937 cuma 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. Umum teminat tutarı 1191 
lira 75 kuruş olup muvakkat teminatı 90 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte İzmir Alsancak Bi
rinci kordon 364 numarada tabur satın alma komisyonuna 
müracaatları. 3506 

lzmir vakıflar müdürlüğünden 
Mezarhkbaşında Vakıflar gazinosu üzerine inşa edilecek 

3477 lira 52 kuruş bedeli keşifli ikinci katının münakasasına 
talip çıkmadığından on gün müddetle temdit edilmiştir. iha
lesi 15 1101 937 cuma günü saat 15 tedir. Vakıflar müdürlü· 
ğünde yapılacaktır. isteklilerin her gün keşif, proje ve şartna
meyi görmek üzere Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. 3475 

ponyaya ilanı harb için Çini yor ki: 
teşvik etmekte olduğunu ileri lngiliz matbuatının Hariciye 
sürmektedir. Nezaretinden mühem olduğuna 
ltalyada iktisadi otarşi şüphe olmıyan ve İtalyaya ve-

Roma, 4 (A.A.) - Merkez rilen notaya menfi bir cevap 
korporasyon komitesi 11 ilk· verilmesinin çok ağır neticeler 
teşrinde Mussolininin riyase· doğuracağına dair bulunan 
tinde toplanarak milli bir ik- neşriyatına rağmen İtalyan ce-
tısadi otarşi planı hazırlıya· vabı menfi de olsa öyle iddia 
caktır. edildiği gibi bundan vahim 

/spanyol çocukları neticeler çıkamıyacağı intibaı 
Moskova, 5 ( Radyo ) - mevcuttur. 

Cumhuriyetçi ispanyadan iki Lavaro Fascista gazetesinin 
bin çocuk daha getirilmiş ve Londra muhabirine göre de 
Leningrad havalisine gönderil· Fransız· fngiliz teşebbüsünün 
miştir. ehemmiyeti daha şimdiden 

Şimdiye kadar ispanyadan azaltılmak isteniyor. Taki ftal-
Rusyaya getirilen küçük ço- yan cevabı menfi çıkarsa va-
cuklar, on bini bulmaktadır. ziyet ciddi bir şekil almasın. 
Yunan manevraları Ayni gazetenin Paris muha· 

biri de diyor ki: 
m_uvaffakıyetle de. Fransız-İngiliz notasının ha-

vam ediyor vaya kılıç sallamaktan başka 
birşeye yaramıyacağı burada 

Atina, 5 (A.A.) - Gazete· yavaş yavaş anlaşılmağa baş· 
ler, kralın, veliahdın, prens- lamışbT. 
lerin ve Başvekil Metaksasın 
huzurile Makedonyada yapıl- Romanya 
makta olan askeri manev a· TUrk dövizini kuvvetli dö· 
ların ehemmiyetini kaydet- vizler meyamna koydu .. 
mekte ve manevralar netice· Ankara, 5 (A.A.) - Ro-
sinde Yunan ordusunun siJah, 

manya idhal reiimi idhalatçı 
talim ve terbiye bakımların· memleketler paralarını kuv-
dan elde ettiği muazzam te· 
rakkilerin tebarüz edeceğini 
yazmaktadır. 

Matbuat Yunan ordusunun 
Balkan orduları içinde kendi· 
sine layık olan mevkii tekrar 
elde ettiğini ve millet tara· 
fından bu hususta yapılan 
fedakarlığın yerinde olduğunu 
ilave etmektedir. 

• •? • ' ' • • - • '. 
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Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

1 
Devrim 

Kitabevi 
Sahibi: MİTAT 
Bütün mektep kitaplarını 

en müsait şartlarla satışa çı-

kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler soka· 
ğında 85 numara. 

ZA Yi 
Müflis J. M. Tarantoya ait 

lzm!r Esnaf ve Ahali Banka· 
sının yüz liralık 33 numaralı 
hisse senedinin zayi olduğu 
anlaşıldığından, yenisi çıkarı
lacağı ve eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

J. M. Taronto iflas idaresi 
Avukat Cemal Çançar 

vetli ve zayıf diye ikiye ayır•
yor ve kuvvetli dövizi saydığı 
memleketlerden gelecek mal· 
lar için idhalatçıdan yüzde 38 
nisbetinde bir prim alıyordu. 

Türkiye dövizi kuvvetli 
memleketler arasına konmuş· 
tu. Bu suretle resmi kuru 80 
Jey olan bir Türk lirası primle 
beraber 110 ley ediyor ve 
binnetice Romanyaya ihraca· 

tımız ve zayıf dövizli memle· 
ketler arasına giren rakible-

rimiz karşısında vaziyetimiz 
güçleşiyordu. 

Bu vaziyete nihayet vermek 
için hükumetimizce yapılan 
teşebbüsler semeresini vermiş 

bulunmakradır. Halen Türk 
lirasının Romen milli banka· 

smdaki kuru ahşta 81, satışta 
85 Leydir. 

Selahiyetli bankalardaki kur 
ise alışta 84,5, satışta 85 
leydir. Yani eski resmi kura 
yakın bir kur teessüs etmiştir. 

Bu vaziyetin aşağı yukarı 
durmuş olan Romanyaya ih
racatımızı yeniden temin ede· 

ceği ve kliringin işlenmesini 

kolaylaştıracağı tabiidir 

Yugoslav kabiTi esin
deki son tadilat 

- Başı 1 inci sahifede -
Belgrad, 5 (Radyo) - Samovt· 

ra gazetesi. B. Stoyadinoviç kabi· 
nesinde yapı lan tadiliittau bahse· 
derken yeni kabioeoin vazifesini 
görmeğe her cihctçe muktedir ve 
kuvvetli olduğunu kaydediyor. 

Kabinedeki tadilat, dış politi
kaoın takviyesi maksadile yapıl· 

Buldan belediye reisliğinden 
Proiesine göre yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedeli 

keşifli içme su yolunun boru ferşi ve sair inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konularak 29 Eylut 937 çarşamba günü 
ihale edilecektir. Müşteri çıkmadığından pazarlıkla yaptınl
ması kararlaşmıştı. Taliplerin 1 Teşrinisani 937 pazartesi 
güriü saat 15 şe kadar Buldan belediyesine ve Denizli vila
yeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları ılan olunur. 

6 10 14 19 3478 

6 ·~~etrin 9S1 ~ 

Çin.Japon harbi 
- tlti~ı, l inci ~ahi/ene -

Ş.rnglı ~· l t \ \ .) - Cıı· f,.ı · 
J;ıki Çin u.ı>rıııııları liıı .ııııl.ıki bll' 

tün eeııdı: lııırlı ~L· rııılt!rilc \ ,ı)''•r 

larımıı 48 sauı zarfıu.la lıarı·kel 

etmeleri lazım gdwekte olJuğuPU 

bildirmiş.erdir. 

Çinlilerin japoa harlı gemile· 
rinin limana girmelerine mani ol· 
mak için dalgakıranı berhava el• 

mek tasavvurunda bulundukları 

tahmin edilmektedir. Beş Aoıeri· 

kan harb genıiı1i ile bir çok İngi· 
liz ticaret gemileri hali hazırd• 
Cbefooda bulunmaktadır. 

Şaoghay, 5 (Radyo) - Şid· 
detli muharebeler olmuşsa da 
iki taraf mevzilerinde de hiç· 
bir değişiklik yoktur. Mühim 
miktarda Çin askeri daha 
Şanghay cephesine gelmiştir. 
Şanghay merkezinde bulunan 
ve 30,000 kişi olduğu tahmin 
edilen Çin kuvvetlerinin taar· 
ruzu 13 saat sürmüş ve çok 
kanlı olmuştur. Zayiat mü· 
bimdir. 

Japonların, Şanghayda ka· 
raya çıkışlanndanberi yapılan 
harpJerin hepsinden dehşetli 
olan bu harpte Japonlar, mu· 
kc..vemet göstermişlerdir. Ja· 
pon gemileri de bombardı· 

mana iştirak etmişlerdir. 

Şanghay, 4 (A.A.) - Çin· 
lilere bilhassa cenub limanla· 
rmdaa gelen çok miktarda 
silahlar Japon makamlarınca 
endişe~i mucib olı:paktadır. 
Malum olduğu veçhile Japon· 
lar ablukayı tatbik etmekle 
beraber taşıdıkları yük ne 
olursa olsun ecnebi gemileri
nin serbestçe seyrüsefer et· 
melerine müsaade etmekte· 
dirler. 

Bazı mahfillere göre, Ja· 
ponyanın yakında tarzı hare· 
ketini değiştirmesi ihtimalden 
uzak değildir. 

Nankin, 4 (A.A.) - Resmi 
bir tebliğde l>iJdiriJdiğine gö· 
re, dün Lotien Liuhangda 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. 
Çin kıt'aları merkezdeki köy· 
leri işgal etmişlerdir. 

Çin liava kuvvetleri Yangt· 
sepooya bir akın yaparak Ja· 
pon takviye kuvvetlerini imha 
etmişlerdir. 

Japon kuvvetleri şimal is· 
tasyonuna bir hücuma teşeb· 
büs etmişler ise de İngiliz 
müdafaa hattının mukavemeti 
ile karşılaşmışlardır. Sevkul· 
ceyş sebebler dolayısile Çin 
kıt' aları Lotien Liuhong bo· 
yunca bin metre kadar gerı 
çekilmişlerdir. Bu suretle ya· 
pılan hareket Şanghay cep· 
sinin umumi vaziyetine hiç bir 
fenalık getirmemiştir. Japon 
kuvvetleri de merkezden ger~ 
çekilmişlerdir. Fakat Chapeı 

Pontung üzerinde şiddetli bir 
bombardıman hüküm sürmek· 
tedir. Japon bombaları baıı 
Çin askeri müdafaa noktala· 
rma düşmüştür. 

Poasing yolunda şimal is: 
tasyonu taraflarında şiddetlı 
bir çarpışma vardır. Fakat 
Japonların hücumları geri püs· 
kürtülmüş ve bu suretle düş· 

man taanuzu muvaffakıyeti 
bidayette kırılmıştır. 

Şanghay, 5 (A'..1\.)- Bütün 
Şanghay cephesinde sabahtan 
akşama kadar çok şiddetli 
muharebeler devam etmiş fs· 
kat Çin-Japon mevzilerinde 
kayde değer bir değişiklik 
husule gelmemiştir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Polis 
halkçı cephe lehine pMpa· 
gandada bulunan Tokyo umuifl 
münakal&t sendikasl reisini 
tevkif etmiştir. 
Geçe~ Nisan bu sendika. 

gürültülü bir grev ilan etcniş 
fakat bu grev hükumetin şid· 
detli müdahalesi üzerine ya
rıda kalmıştır. 

t 



Orman Müdürlüğünden: IMekteb 
kitabları 

Beher kentalinin 
Teminatı muhammen bedeli 
Kuruş Kuruş Kental Cinsi 

23 5 638 Pırnar çalısı 
65 6 144 Kuru çam odunu 
89 5 237 Çalı 
27 4 88 Mahlut odun 

235 5 626 Pırnar çalısı 

216 5 577 " " 
516 28 246 Mahlut kömür 
647 28 308 " ,, 
587 36 217 Meşe kömiirü 
270 36 100 " " 
481 28 229 MahlUt kömür 

Köyün ve ormanın ismi 
Seydiköyün Çatalkaya 
Bulgurcanın Kapaklı sarnıç 
P . .ıarbaşının Tenhelli 
Balçovanın ılıca deresi 
Pınarbaşının Meryem suyu 
Tahtalının Merseki 
Palamut arası Çakaltepe dereıi 

" ,, Hacı Ali tepesi 
Kara çamın mezar boynu 
Kuru derenin deliklitaş 
Çiçeklinin Karagöz 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

~ Bütün mekteb ki
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müşte· 
rılerine arzeder. 

İzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

60 4 200 Mahlfit odun 
J " " 
zmir merkez~ilçesinin yukarıda yazılı Devlet ormanlarından hizalannda iÖsterilen meşe ve 

lzmirin Bucada Halk soka· 
tında 13 sayılı evde otururken 
öldürülen Ali oğlu Hamidin 
varisleri kardeşleri Ali, oğlu 

~ahlut kömürler, kuru çam odunu ve mahlut odun ve pırnar çalısının 27/ 9/937 tarihinden 
ıtıbaren onbeş gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Hüseyin iie tlbrahim ölü Ha· 

midin mırasını kayıtsız ve 
şartsız olarak reddettikleri ve 

Mukavele ve şartname projeleri Orman başmühendisliğinden parasız alınır. İhale 11/ 10/ 937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat onda İzmir Orman başmüheRdisliğinde yapılacağı ilan 
~nur. 6 7 9 10 3498 işbu reddin tesciline 2-10-937 

tarihinde mahkemece karar ve· 
rilmiş olduğu ilan olunur. 3496 Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri 
PEŞiN 

No.su Depozitosu 
T. L. 

Zayi 
Nev'i 

671 Akçalı Mescit M. Damlacık Yokuşu Ada 
Ye. 59/1 Arsa 27 M2. 

f zmir belediyesinden aldığım 
otomobil ehliyatnamemi kay
bettim. Yen isini alacağımdan 102 parsel 57. 16.20 

733 lkincı ~ ileymaniye Refah sokak. Ada 596, 
Taj 4 Ev. eskisinin hükmü olmadığını 

parsel 5. 75.-
1132 Toraman Mah. Çirkin sokak. Ada 417, par· 

ilin ederim. Vashburn 
W.F.H.Vanderzee 

sel 8. Ye. 48 .. 180.-
1133 Hasanhoca M. Kızlarağası hanında Ada 337, 

acentesinde 
6 7 3477 parsel-. 25/17 Oda. 8.-

1135 Bayraklı • Burnava caddesi. Ye. 5 Ev. 100.- /zmir Belediyesinden: 
1136 Hurşidiye M. Tilkılik caddesi. Ada 358, Belediye varidat dairesinde 

parsel 17. 71 Dükkan 1/4 His. 20.- açık bulunan bazı memuriyet-
1090 Üçüncü Sultaniye M. Şabaniye Sokak. Ada lere müsabaka ile memur alı· 

65, parsel 12. Ye. 5611 Arsa. 2.04 nacaktır. imtihana girebilmek 
1093 Çorakkapı M. Piliç Sokak. 15,41 Evin 321/36864 Hii. 3.48 için Orta mektep mezunu olup 

TAKSiTLE 
586 Hurşidiye M. Sadullah efendi S. Ada 51, askerliğini bitirmiş olmak ve 

Parsel 21. Ye. 31, Taj 15 Ev. 52 M2 90.- yaşı otuz beşi aşmamış bulun· 
1130 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. mak şarttır. Lise mezunu olan-

ada 8 parsel 17. Ye. 141, 14 ,, 50.- lar tercih edilecektir. Bu ev· 
. izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile peşın veya tak- safta bulunanlar 11/10/937 

sıtle satışları 8/10/937 cuma günü saat on birde yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. Pazartesi gününe kadar her 
k istekli olanların karşılarında ğösterilen depozito akçesini veznemize yatırarak yevmi mez- ı gün Belediye hesap işleri mü· 
~da artırmaya girmeleri ilan olunur. 29 6 3318 dürlüğüne gelsinler. 3505 

1 

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

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: ihtiyacı için (256180) kilo yulaf kapalı zarf ile müna· 
lzmirde ciheti askeriyenin göstereceği yerde (2998) kasaya konulmuştur. 
lira 20 kuruş bedeli keşifli bir iskele açık eksiltme 2 - Şartnamesi bedelsiz olarak kasaba asker\ satınalma 
suretile tamir ettirilecektir. komisyonunda görülebilir. 

2 - ihalesi 9/Birinciteşrin/937 Cumartesi günü saat 1 lde 3 - ihalesi 25 Birinciteşrin 937 puzartesi günü saat 16 da 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda kasaba askeri satınalma komisyonunda yepılacaktır. 
yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

3 - Teminat muvakkate fakçası 225 liradır. 5 256180 kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 
4 - Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görü· 5 kuruş 25 santim ve muvakkat teminatı 1008 lira 

lebilir. 70 kuruştur. 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 6 İstekliler Ticaret odasından mukayyet oldnklarına 

göstermek mecburiyetindedirler. dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 7 Muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektupları 

3 uncü maddelerinde ve şartnames·nde yazıh vesika· münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir saat 
ları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel kasaba askeıi satınalma komisyonuna verecek· 
f'vvel komisyona müracaatları. 23 28 2 6 ferdir. 1 6 l 2 17 

1 
lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 1 
B · k ilk 'h · k k zmir Levazım amirliği Sa. Al. Ko. dan: ergama garnızon ıtaatının yı ı ı tıyacının açı e • 
siltme usulile eksiltmeye konulan 13500 kilo patatesin 7-10-937 Perşembe günü saat 15 de İstanbul levazım amir· 
beher kilosuna teklif olunan sekiz kuruş elli santim !iği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı 
pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun maddesi Anadolu gazetesinin 19/ Ağustos/937 5-19-Eyliil/937 ve 3/Bi-
mucibince ihale on gün uzatılmıştır. rinciteşrin/937 tarlihli nüshalarile ilan edilen ordu ihtiyacı için 

2 - Malın tahmin bedeli 1215 hradır. yüz elli adet büyük ve yüz adet küçük portatif yazı makine· 

1 

3 - Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. sinin alınmasından vazgeçildiği ilan olunur. 
4 - ihale 9/10/937 Cumirtesi günü saat 10 da Bergama lzmir Levazım amirliği satın-a-lm_a_k_o-.-re-is-l-iğ-in_d_e_n_: ___ _ 

askeri alım satım kamisyon binasında yapılacaktır. 1 _ Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı 
5 - Patates evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde zarf usulile ekıiltmeye konulan (430000) kilo kuru 

yazılıdır. k otun beher kilosu için te lif olunan 3 kuruş otuz san· 
6 - istekliler muvakkat teminatlarını ihale saatından evvel tim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı 

Bergama maliye veznesine teslim edeceklerdir. 
7 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için Pazartesi Çar· maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek-

şamba ve Cumartesi günleri komisyon açık olduğu siltmeye konulmuştur. 
ilan olunur. 3503 2 Malın tahmin edilen bedeli 17200 liradır. ..........________________________ 3 - Muvakkat teminatı 1290 liradır. 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 4 - ihale 23/10/937 Cumartesi günü saat 11 de Bergama 
Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
zarf usulile eksiltmeye konulan 80000 kilo sığır etinin 5 - Evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazı-
beher kilosu için teklif olunan 22 kuruş 75 santim hdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyo-
bahah görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 kıncı nundadır. 
maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 6 - Teklif mektupları 23110/937 günü saat 10 kadar satın 

2 - Malın tahmin bedeli 20000 liradır. alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saaitan sonra 
3 - Muvakkat teminatı 1500 liradır. mektuplar kabul edilemez. 
4 - ihale 23/10/937 Cumartesi günü saat 10 da Bergama 7 - Şartnamesinin 4 cü maddesinde. istenilen vesikalar 

askeri alım satım komisyon binasında yapılacaktır. muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisinde konula· 
S - Evsafla teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılı· caktır. 

dır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonun· 8 - Komisyon haftanın Pazartcii Çarşamba ve Cumartesi 

6 
dadır. günleri açıktır. 6 9 12 17 3001 

- Teklif mektupları 23/10/937 günü saat 9 za kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saattan İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
sonra mektupları kabul edilemez. 1 - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için açık 

7 Ş t · · 4 d" .. dd · d · ·1 "k ı eksiltme usulile eksiltmeye konulan (250000) kilo odu-- ar namesının uncu ma esın e ıstenı en vesı a ar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisinde konula- nun beher kilosuna teklif olunan 1 kuruş 35 santim 
caktır. bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun maddesi 

8 - Komisyon haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi mucibince ihale on gün uzatılmıştır. 
günleri açıktır. 6 9 12 18 3500 2 Malın tahmin bedeli 3750 liradır. 

3 - Muvakkat teminatın 281 lira 25 kuruştur. 
4 - ihale 9/ 10/937 Cumartesi saat 11 de Bergama askeri 

alım satım komisyon binasında yapılacaktı r. 
5 - Odwnun evsafile teslim mahal ve şartları şartname· 

mesinde yazılıdır. 
6 - istekliler muvakkat teminatlarını ihale saetından evel 

Bergama maliye veznesine teslim edecektir. 
7 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için Pazartesi 

Çarşamba ve Cumartesi günleri komisyon açık olduğu 
ilan olunur. 3502 

/ zmir harici askeri satın alma i /anları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin 

edilen bedeli 54600 lira olan 75,000 Kilo sadeyağı 7 Birinci 
teşrin 937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 de pa· 
zarlıkla alınmak üzere münakuaya konulmuştur. 

2 - Muvaakkat teminatı 3980 Liradır. Şartnamesi 273 ku· 
ruş mukabilinde komısyondan her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 30 6 3384 

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

tesisatına talip çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 4 

maddesi mucibince pazarlığa bırakılmıştır. 
2 - Pazarlık 22/ 10/937 Cuma günü saat 16 da belediye 

encümeni tarafından yapılacaktır. 
3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata ait fenni tarifname, 

fenni şartname ve projeleri Ankara, istanbul, lzmir ve Ber· 
gama belediyelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabi· 
!inde Bergama belediyelerinden istiyebilirler. 

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

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 meskun 
kısmın beher hektarı 15 lira olmak üzere muhammen 
keşif bedeli (1050) liradır. 

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

hazır haritalarının alınmasına ait şartname, 
lstiyenlcr 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. 

S - 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 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge· 
cikmcler kabul edilmez. 28-2-6-10 3371 

!''------------------~--·-----,~~ i Türk Hava Kurumu 
i Büyük p·yangosu 

5 inci keşide 11 T eşrinievel 193 7 dedir 
Büyük ikramiye 200,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. ,, ....... , ............................ .. 

Açık eksiltme ilanı 
Menemen urbaylığından 

1 - Çarşı dahilinde 620 metre murabbaı sahada 1990 
lira 82 kuruş keşifli parke taşı ile kaldırım inşası 

işi 2 /10/ 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme işi 18 / 10/ 937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü 5aat 15 te belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işe ait fenni ve mali şartname muhasebeden be
delsiz olarak verilir. 

4 - Taliplerin tayin edilen gün ve saatte urbaylıia müra· 
caat etmeleri ilin olunur. 3479 

1 



~.,,. 8 ANAUOLU ' ltkte.,:in 9S7 

Fratelli Sperco Pu·· r·e Şaha Tesiri tabii, eşsiz. bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler .. 

Vapur Acentasımm ..... Emı_.~ ... ----.. .-mr:.m ..... 11ımm 
ROY AL NEERLANDAıs Doktor J111ıuınnnnmnın1111111ı 

KUMPANYASI -
" DEUCALlON " vapuru A Kemal Tonay §a 

10/10 gelip yükünü tahliyeden M ETALLU M • ~ 
sonra BURGAS, V ARNA ve Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ 
KôSTENCE li manları ıçın "D lambalarım Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
hareket edt>cektır. '' alırsanız: --(Verem ve saire) := 

" DEUCALlON .. vapmu Basıuabane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 eayılı ~ 
26/ 1 O ROTTERDAM, AMS- Hem bol ışık almış e,· ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam eaat 6 ya §§ 
TERDAM ve HAMBURG li- olur, hem iktısat et- = kadar hastalarını kabul eder -;: 

manlarına yük alarak hareket miş olur, hem lamba fillllllllllllllllfllllllllflfllfllJflfllllUlllllJllJllllflilJfll Telefon: 4115 11111111• 

cd:J~~~" Vdpuru 16/ 10 da L L u ~er~tt!:~:ıe::.~;~: - EGE TAKSi -
ROTTERDAM, AMSTER- , tımzın eksildiğini ilk 
DAM ve HAMBURG liman- faturada görürsünüz. TEL 3 2 7 O 
!arına hareket edecektir. • 

SVENSKA ORIENT En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 
uNıEN ı·k Baykent Elektri~. telefon 

" BIRKALAND " motörü mafzemesı deposu. 
~-~~~~ GRr?vrJı;.ı:%4.JlMHAARM Siemens fabrikaları mümessilii 
KA, NORVEÇ ve BAL TIK 

••cm .... ._. ........................... ... 
Lise ve Ortaokullar satın al-

ma komisyon başkanlığından 
limanlarına hareket edecektir. Kızılçullu Öğretmen okulu elektrik tesisatı 8.1O.1937 cuma 

16··~~fa1}Pc5\~~gAM~1~t~- f 111111.. Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidi eri f~~i:;~~u1!u~:a ~~~~;ılı:rdJ~~e~~f;!~t~ir. odasında toplanacak 

BURG, DANZIG, GDYNIA, _ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 
DANMARK, NORVEÇ ve = _ Teminat pazarlığı müteakip ihale bedeline göre kat'i temi· 

~:e~:~~r. limanlarına hareket H c§l m d ö N lÜI ~it;) et Ç©ı ifil ç a tr ~, nak;'~~:c;7rt~~k istiyenler Nafıa bakanlığının ehliyet ruhsat-

VIKİNGLAND · - =ı namesini haiz olması şarttır. · 

2-~~ de ROTTERÖAM~
0

~A~ -s hat Eczalı an es.=· Mütaahhit bu mikyasta işler yaptığına dair vesika ibrazına 
BURG, DANZIG, GDY- =: .,, = mecburdur. Bu işe ait resim, keşif, fenni ve mail şartname 
NIA, DANMARKA NORVEÇ = ~ \ _ hergün Kültür direktörlüğünde i'Örülebilir. Şirketler 2490 sa· 
ve BALTIK limanlarına ha- - = yılı kanunda yazdı vesika ile bu işe girebilirler. 3 5 6 7 
rcket edecektir. = nde bulunur. - , . 

SER~~5 ~tı~ITIME = lllllllllll lllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll llllllllllllllll llJ . l 11lil1 it ıl! 
"ALBA JULIA,, vapuru 

10-lOda MA.LTA, CENOVA 
MARSIL YA ve ORAN liman
larma hareket edecektir. 

Yo1cu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

" LECHIST AN " motörü 
8/10 da ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare
ke~ edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için lkin-

ei kordonda FRA TELLi SPER 
CO vapur acentalağma mü
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 ...................... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTl 

"POLO,, vapuru limanı
mıı:da olup 28 EylUle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

11PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala· 
•ktır. 

,,LESBIAN,, vapuru 12 Bi
rincitc~rinde LONDRA, ve 
HULL için yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIANlt vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 
BRISTOL LEITH ve NE-W 

GASTLE HATTI 
"JOHANNE,, vapuru 28 

EylUle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardakide· 
ğişikliklerden acenta mes'u
tlive kabul etmez. 

1 
Göz Hekimi· · 

Mitat Orel 

1 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

1 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 
................. ..a. 

Kum...,, • 

1tiRK1YE 
CUMHU RİYETİ 

ll!ICilZIEm~~~--BBmll::Dlilll .. ll!ll!llmm:B .... lm! .. l!lllil .................. .__. ... ı_ 

Birinci Sınıf Mutahassıs• t- Dahiliye Mütehassısı -

Dr. f:::::~ Afi C:eıaf
0

Varkın 
Cilt ve Tenasül hastahk-
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tt:lefon : 3479 

İzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
,.- , ... • • - .:: "I Telefon ; 2545 

.. :.~( . ~ .·· .._ - " , . ! . . . . . . . . : ... ,,. • ' . - ~ ~: .• · ... 

Kız · Erkek t Z M l R Yatılı - Gündüzlü 

Kültür Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir. 

Talebe kaydlarına devam ediliyor. 

DEUTSCHE LEV ANTE 
LINlE 

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

İlkteşrinde bekleniyor. HAM
BURG ve BREMEN liman-
larından 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. 

"EXAMELIA,, 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 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
THE EAPORT STEAM

SHIP CORPORA TION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 8 Bi
rinciteşrinde PIREden BOS
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. 
KÖSTENGE, SULINA GA
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 18 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE.. vapuru 10 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlanndan yük çıkaracak 
ve BURGAZ, VARNA, KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve İBRAIL limanları için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE · 
ANVERS 

"ESPAGNE,, vapuru Ey· 
lul sonunda bekleniyor. AN· 
VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö. ü 27 
Eyhllde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanlan için yük ala· 
caktır. 

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

ARMEMENT H SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,. 
Birinciteşrinde 

ROTTERDAM, 
HAMBURG ve 

vapuru 28 
bekleniyor-

HAMBURG 
BREMEN li· 

manlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki deyişiklik· 

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. V. 
vapur acentalıtına müraca•t 
cdilmcıi rica olunur. 

Telefon : No. '200712001 


