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Manevra pazar sabahı şa
!akla beraber başlıyacaktır! 

Kahraman kızımız Sabiha 
Gökçen bugün geliyor 

Ege manevralarin·a· iştirak edecek .. -------------
Eski askerler diyorlar ki: ''Ah, biz de genç olup 

cumhuriyete askerlik edeydik.,, 

Telefon: 2776 

Atatürk 
Irak Hariciye Vezi

rini kabul ettiler 
Aukara, 6 (A.A.) - Jrak Ha. 

riciyc \'eziri B. Te\'fik .Essüveydi 
dün uat yarıınlla BıtŞH!kftlct '·ekili 
B. Celal Bayarı ziyaret etmiştir. 

Ô~le yeme~ini hu"U!İ olarak 
)İyen Vezir Hazretleri ö~leden 

eonra Merkez Vt• f ş hankalannı 
gezruiş ve saat 1 i de yanında Ira· 
kın Ankara dı;İiİ olduğu lıalıle 
Çankayada Rei~icumhur Atatürk 
tarafından kabul olunnııı~tur. Hu 
kabulde Hariciye \'ekili Dr. Tc\'· 
f'ik lHi~ılü Arns ıla hazır lıııluıı · 
muştur. 

Asamble 
Dün müzakerelerini sona 

erdirmiştir 

Bay Ruzveltin nutku 

Beynelmilel şekavetin 
önüne geçmelidir 

.4.merika reisicumhurunun nutku, 11ulhu 
ihlal etmek istiyenlere açıkça bir ihtardır 

liden bir husu 1 treu ıabrik olunu · 
cak ve halk lıu trenlerde ~·üzılc 

80 ıenzilaılı lıilt>tlerl~ f novaaırıa 
~ 

Saııt 18 ıle Bıı~vekıllet V<'kili 
R. C<'ltil Bayar Vezi r ll aırl'tleriuin 

ıİ) aretlerini iade elnıi~lnrlir. 

liigiik ~/imiz geçen r,aJcga 
manevralarını ta/cip 

bugururlarlcen 
lige manevralannın ceçeceti 

~ke, Aydm •e Kuoaduı .mıntaka· 
"-da, dfln de, daha eabahtan iti· 
~ baılıyan ve hiç durmadan 
4-.._ eden bOyik bir faaliyet 
~Gm ailrdyorda. Kıtaat, hiç dur· 
"-dan harekatta bulwaacağı ilk 
--.Oenle yerlerini almaktadır. 

Muhtelif •mtablardan hare· 
~ ederek muhtelif ıekil ve vau· 
L'-larıa tecemmO noktalannda bir· 
.,llllekte olan kıt'alar, bO.ylk bir sürat 
•e ilatiuma ilheten, tam bir ruh 
"'-gi, tam bir nf'oe, ••inç ve 
~degt içinde bulunmaktadırlar. 
~~ ba faaliyetin, Tftrk olan her 
~ nrdiAi gurur hakikaten çok 
~. Manaara, o kadar emni· 
hı •e infirah bahtetmektedir. 

lılanenalar paııar 1Abahı oa· 
~ beraber haıbyauk ve her iki 
~r kanetleri faaliyete geçecek· 

• Barekit, geceli, gftndGzll ol· 
~k lure, havada, kara ve deniz· 

lanı dört gln deYam edecektir. 

Yani ayın on dördlncö Jiln6 
"9-1111 Ege manevralan bitmiı ola· 
~ .'• ealihiyetli koaıandanlanmıa, 

tiklerini yaparaklardır. 

111 
.. _ lrteıi gfln, yani ayın on be· 
~ cuma gftnil, manevraya iıtirak 
~bulunan her iki taraf kuv· 
~ , Germencik ietaıyonuna bir 
~ 0ıaıetre meeafedeki lnovaaında 
'"'-~ bir reımi geçid yapacaklar· 
\İ Bu mıntaka He alikadar vali· 
4- tr •e Kısılay, ge9id resmine 
'-t~ttli olan balbmıaıo her Hlrlil 
'ııı~':'hati eebabıoı temin eyliye· 
'"'ltrdir. 

rı~111irden iki, Dinar •e Deniz· 

giı.lip gelecektir. Vaziyete göre, 
treııltriu 11t} ısı arıırılacak.tır. Mi sa· 

f ir ~alıııİ) eıler. usL:eri lıe.\·eılenl~n 

bir lı.ısmı ve digı>r muralılıaıılar, 

heyetler ıyoi gürıüo akşamı lzmire 
do om Üii bulunaC'ak.lardır. l>ü.o ıfe 

yazdığıoı11. gibi, misafirlerin büyük 
bir kıswı cumarte~i günü hareket 
edecek ve akıaru Sök.ede bulııııa· 

caklardır. 

Sevinçle haber aldığımıza göre, 
semalarımızın en parlak kadın yıl· 
dızı ve Atatürk kızı Sabiha Gök· 
çen de bava f ilolannın hareketle· 
rine ittira.k edecektir. 

Düımana kartı [Dereim dağla· 
rında) bomba ve makinelitüfek 
kullanmıo ilk kadın tayyareci ola· 
rak dlnyanıD takdir ve alakasını 

oyan.tıran kalaraman Sabiha Gök· 
çen, bq tayyarelik bir f ifo ile bu 
eabah eaat sekizde Eaki,ehirden 
Uf11cak ve 9 •• 40 geçe eulannda 
Gaaiemir meydanına inecektir. 

Mü.teakıben oehri dolaıma· 

ıı da ıayet tabiidir. Sabiha Gökçe• 
ni lsmiria kucagında görmek te 
bilim için ayn bir bahtiyarlıkbr. 

lsmirde çahımata baılamıı bu· 
lunan manevra komutanlık karar· 
gihı din de mevcud vaziyet ve 
vazifelerle meıgul olmakta devam 
etmiıtir. 

Aydın, (Huıuei muhabirimiz· 
den) - Manenalar dolayıeile Ay· 
dın bayram içindedir. Aylar ve 
yıllar eüren yftrOyilıleri yaya yapan 
eski askerler, cumhuriyet askerleri• 

~Atatürk kızı Sabiha Gök
çen harita üzerinde tet· 

kikat gapıgor 
nin motörlü vasıtalarla nakledildik· 
lerini gıpta ve hayranlıkla sey· 
rediyor: 

- Ah, biz de genç ve camhu· 
riyet askf'ri olsaydık. 

Diye bığınyorlar. Aydına her 
gün gelen kıt'alar manevra sabasına 
giderek yerlerini almaktadırlar. 
Diinden itibaren manevralarda mü• 
him öde• alan komatanlanmu: da 
gelmeje baılamıılardır. 

Aydın ve Germencikte bir çok 
taklar kurulmaga baılanmııtır. Ma· 
nevralara Bilyül Baıboğun ve 
Vekiller Heyetinin ıeref verecek· 
leri ilimizde çok büyük sevinç 
uyandırmııtır. 

Manevralara baılanacağı gün 
Nazilli basma fabrikaaı da a91· 
laca&ından açılma reemi için Aydın 
ve Nazillide büyük hazırlıklar de· 
vam etmektedir. .. 

Uzüm ve palamut ihracatının kontrolu 

Dün Ticaret Odasında 
bir toplantı yapıldı ·-·--Bugün de üzümcüler ve palamut

cular toplanarak görüşeceklerdir 
1 l>iln ö&leden eonra oehrimis •ihracatının kontroluodan eon za· 

Ticaret ve Sanayi Odası konferanı mandaki ıikiyetleri üzerinde ehem· 
ealenunda bir toplantı yapılmııtır. miyctle durulmuotur. ihracatçılar, 
Şehrimizde bulunan lktıead Vekıl· bu yıl üzüm ihracınıo kontrohına 
Jeti i9 ticaret umum müdürü 8. geç baılandıgından etandardize edil· 
Mümtazın riyasetinde yapılan bu memiı o.arak ietiheal mıntakaların· 
toplantıya tamirdeki O.zO.m ihrarat· dan gönderilen üzümlerin fazla 
çılerı iotirak etmiılerdir. kanıık olduğuna, bir k11mının top· 

tamir ihracatçılannın, üzüm rak üzerinde kurutulmaeından iç· 
......_ !erinde küçük taılar bulunduğunu, 

''ANADOLU,, 
' üzüm temizleme ve yıkama maki· 

nelerinde üzümler temizlenirken 
üzüm büyüklüğünde taolann da 
makinelerden ge9tiğini, ihracatını 

kontrol memurlarının bu gibi 
üzümlerin ihraeına müsaade etme· 
diklerini, müıkül vaziyette kal· 
dıklarını bildirmiolerdir. Bu meee· 
le üaerinde ozan müzakereler ecre· 
yan etmio ve ihracatçılann nokıai 
nazarlarında haklı olduklan anla• 
ıılmııtır. 

Yakında 12büyük sa
hife olarak çıkıyor 

~, Ôılcı ve bol haberler, salahiyetli kalemlerden çıkmıı makaleler 
~•lar, tarihi, edebi tefrikalar, macera ve zabıta romanlan, halk 
"- leri, muhtelif bfiyiik eabifeler ve tam manaaile olgun bir 

~te •• 

Yakında bekleyiniz! 

Bu meselenin kat'i ıekilde 

halli için Ulccarlann mütalealannı 
teebit etmek üzere bir encümen 
aeçilmiotir. Bu encümen bu eabah 
toplanarak çalıoacak ve ikinci top• 
lantıya raporunu hazırlıyacaktır. 

Palamut ihracının kontroln ni· 
zamnamesinin de tatbikine baolan· 
maeı sebebile palamut ihracatçıları 
da bugün öAleden ıonra B. Milm· 
tazın riy11etinde toptanacak 'H 

dileklerini bildirteeklerdlr. 

Hariciye Vekili Dr. l'e\ f ik 
l{ii~dü ,\ras akşam Har iı ·iyc kiiş· 
idim.le: bir ziyafı•t vı>rmi~ ,.~ lıtı 

ıiyııf..ıte Ba~~·ekfılt'l \'e kıli B. Cl'lfıl 

Bıı)ar, Riya etİ<'unılıur lb~ya\'t.!rİ, 

lıusuıoi kulem miiıl ıirıi, hııriı•iac Sİ· 
yasi mii~tı>,.arı B. Nuwıııı M··nl'ınen· 

cio~lıı, hariciye erkanı \C protokol 
şefi dt• hazır Lulunnıuşlardır. 

Ankara, 6 (AA.) - Irak 11.ı· 

riciye \'eziri hkselôns Tevfik .Fa· 
SÜ\'eydi bugün Gazi terbiye, f smet 
İnönü ve ziraat enstitülerini ziya· 
ret etmif, çubuk barajını, etadyo· 
mu, çiftliği gezmiş, öğle yemeğini 

otelde hueuıi olarak yemiştir. 

Ba,, Ruzvelt 
Paris, 6 (Radyo) - Ame· 

rika Reisicumhuru B. Ruzvelt; 
Şikagoda Elli bin kişilik bir 
kalabalık huzurunda verdiği 

( 

Atatürk Nazilliyi teş
rif edecekler 
---------------

Büyük Şef, basma fabrikasının açılma 
t6reninde bulunacaklardır 

lstanbul, 6 (Hususi muhabirimizden: Tele/onla)
Nazilli Basma fabrikasının açılma töreni, önümüz
deki Pazar günü parlak bir surette yapılacaktır. 

Ankaradan bildirildiğine göre, Büyük Şefimiz 
Atatürk, hazır bulunmak suNttile törene şeref vere· 
ceklerdir. 

°'\ 

~----------------------------------.,) Çin.Japon harbi 

Japon taarruzu, 
Çin ittihadını artlrdı 

---~--~~-----Harp, mütemadiyen 
L::J f iddetle devam 

artan 
ediyor 

Cephede bir Japon zabiti 

bir 

Şanghay, 5 (A.A.) - l\lubarc.be dan biri olan Kiatinge bir kaç mil 
mütemadiyen artan bir ıiddetle mesafede bulunmaktadırlar. 
devam etmektedir. japonlar, Çin· Cbapeide göğüegö~ilse yapıl· 
lilerin ıiddetli mukavemetlerine makta olan muharebeler gece gün· 
rağmen Lotienden garb istikam•· düz devam etmektedir. Bir çok 
tinde ilerlemekte olduklarını iddia telefat vardır. 
etmektedirler. Bu sırada jap<>n harb gemileri 

ldıiialarına göre, japonlar Çin Paotungu faeılaeız olarak bombar· 

madafaa hattının bayaıl aoklına· - Sonu 4 ncii. sahi/ede -

söylevde ezcümle demiıtir ki: 
- Bütün devletler silahla· 

nıyor. Bu silahlanma, hicbir 
zaman sulha hizmet demek 
değildir. Devletler muahede· 
lere sadık kalmalı ve aralann· 
daki ihtilafları, daima sulh 
yolil-=: halletmeli idiler. 

Bugün dünyayı dehşet için· 
de bırakn silahlanma yarışı, 
bir kaç sene evel başlamıştır. 
Bu bazı devletlerin, diğerlerinin 
dahili işlerine müdahale etme· 
!erinden doğmuştur, harb ilan 
etmeksizin bugün iki devletin 
biribirini boğazladığını görü
yoruz. Masum insalar öldürü· 
lüyor, istihkimsız ve açık ıe· 
birler top ateşi ve tayyare 
bombaları altında harap olu· 
yor. 

Hak Vf! hürriyet istedikle
rinden bahseden devletler, 
başkalarını esaret altında bu· 
lundurmak istiyorla'. 

Devletler, karşı karşıya gel· 
mek suretile değil, elbirliti 
ile sulhu temin edebilirler. 

Dünyada sulhu istiyenler, 
harbi terviç edenlerden çok 
daha fazladır. 

Bugünkü vaziyet karşısında 
harb, son derece sari bir has
talık halini almış bulunuyor. 
Binaenaley, Avrupada bir harb 
olursa, diğer devletlerin bun· 
dan masun kalmalarına imkan 
yoktur. 

Biz Amerikalılar, bundan 
sonra Avrupada zuhur edecek 
herhangi bir hadiseye karış· 

mamak ·niyetindeyiz. Fakat bu 
demek değildir ki, harb fela· 
ketine karşı seyirci kalacak 

Sonu 4 cü sahifede _, _____ _ 
Filistin de 

Bazı gazeteler mu
vakkaten kapatıldı 

Kudüs, 6 (Radyo) - Ma
halli hükumet, bugünden iti
baren matbuata ve telgraflara 
sansör koymuştur. Bazı gaze· 
teler, muvakkaten tatil edil· 
miştir. 

Kudüs, 6 (A. A.) - lngiliz 
makamatı hariçle yasak olan 
telefon mubaberatına yeniden 
müsaade etmiştir. 

Yahudi Davar gazetesi iki 
gün müddetle tatil olunmuı· 

tur .. 
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Gök boya niimıl" 
neleri 

Derdlerimizden biri daha Y. Ziraat Enstitü-
l\loktebli cençlerdcn bazılarının , mekteb haricindeki lıaynt ve hare· 

ketleri, nnoediyorum ki, hepimizin nıuarı dikkatini cclbetmeğe haşla· 

mııtır. 

Is kanunu , ___ _... ....... __ _ 
Bazı müesseselerin 
müracaatı tetkik 

ediliyor 

Kızılay haftası 
için hazırlıklar 

süne gönderildi 
- · Ziraat Vekaleti Yüksek Zi· 
raat Enstitüsü rektörlüğünden 
şehrimiz Ticaret Odasına ge· Türk mektebl.iıioin heyeti umumiye::1ini, benim kasdettiğim tipler· 

den tcmih eylerim. 
len bir mektubta; İzmir fua· 
rında Ticaret Odası paviyo· 
nunda sarı renkte gök boy• 
nümuneleri teşhir edildiği iÔ' 
rüldüğu ve Enstitücc şimdiye 

Bir nkitl~r, lıtonbul mııtbuatını, zabıta, maarif ve viluyet daireleri· 
ni aya&a kaldıran bu:ı h'di!eler olmuıtu. 'l'alebelorin kabvehanelere ıle· 

vamı da bunların ba~ında geliyordu. 
Kim ne r ders; desin,·· bu. hal, aynen laaıircle caridir. Gördüklerimiz 

n diulc<İikl~riaiz; yn~lnr;:bir- az yükselmi~ erkek talebeden bir k:ısmı· 
nın mekteb.haricinde_'çok:'.Jaübali ve_berke.si dü§ündiirmeğe yeter bir 
hayat_içinde yuvarlandığını _meydana çıkarmaktadır. 

iş kanunu hükümlerine göre 
sekiz saatlik mesaiye tabi mü· 
esseselerden bir k ısmı, İktısat 
Vekaleti iş dairesi dördüncü 
bölge amirliğine müracaat 

Kızılay merkez heyeti dün top
landı, yeni kararlar aldı 

Bunlar, ne büyüğe, ne de cemiyetin telfıl.:k.ilerine zerre kadar hür· 
met etmiyorlar. Kahvehanelerde tavla ve iskamlıil musaeı b:ı;ında lop· 
Janarak ya~larınıo, ba~lannın kaldıramıyaca~ı bir havanın zehirlerini 
yatuyorlar. 

~derek işçileri on bir saat ça
lıştırmak için müsaade iste· 
mektedirler. Bölge amirl i ği 
bu müracaatları tetkik etmek· 

Dün toplanan Kıztlay mer· 
kez heyeti, 20 teşrinievelde 
başlıyacak olan (Kızılay haf· 
tası) hazırlıklarını tetkik etmiş 
ve bir program hazırlamıştır. 
Bu yıl Kızılay haftasının ge· 
çen senelere nisbetle daha 
cazib ve alakalı geçmesi ıçın 
şimdiden faaliyete gcçile· 
cektir. 

lara daha geniş mikyasta yar· 
dımlarda bulunulacak ve bu 
hafta içinde fakir halkın yı· 
kanması için de rnuhteltf yer· 
lerdeki hamamlar kiralana· 
caktır. 

kadar yapılan araştırmalard• 
sarı renkte gök boyalara teı•· 
düf edilmediğinden boyanın 
nerelerden getirildi2'i sorul· 
maktadır. 

Oda, her nevi gök boya· 
lardan nümuneler ile bunlar 
hakkında malumatı havi bir 
raporu Enstitüye iÖnderecektir· 

Akıamlım kahYeLanelerde hunu ;öıtercn bir mekteblinin, terbiye 
Ye ruh bakımından bir tesir altında kalmıyaca~ını kim ııiiylerse, yalan 
ıöylemio olur. Muhit, bizim varlığımızda büyük roller oynıyan amiller· 
den biridir. Kahvehanede ayak ayak üstüne atıp, sigarayı dudaklnrıuın 
kcnanna yerle~tirip yarı kumarla vakit geçiren genç, korkunç bir itiya· 
dın pençesiuo kendisini kaplırm10 demektir. ~lektebli geııçlc kahvehane, 
meyhane gibi yerler arasında yüksek ve aşılmu bir terbiye duvarı, daha 
do~ruıu mektehliler üzerinde kuvvetli bir inzibat zarureti vardır, Çocuk 
yalnız mekteb dahilindeki bayatından mesul tutulmamalıdır. 

tedir. işlerin sekteye uğrnma
sına meydan bırakılmaması 

için cevaplar en kısa bir za· 
manda verilecektir. 

T. Yurduna 
Hazırlanan programa gore, 

, Kızılay haftası zarfında mek· 
teblerde müsamereler, konfe
ranslar verilecek, mektebliler Parti namına alına

cak talebe 

Kızılay haftasının son gunu 
olan 27 birinciteşrin çarşam· 
ha günü gençlik bir toplantı 
ve bir geçid resmi yapacaktır. 

Kızılaym faaliyeti 
Eylul ayı zarfında Kızılayın 

muhtelif dispanserlerinde 1988 
hasta muayene edilmiş, bun· 
lara lazımgelcn ilaçları mec· 
canen verilmiştir. Bundan baş· 
ka yardıma muhtaç olanlara 
da para yardımlarında bulu· 
nulmuştur. 

Müessif bir yangıtı 
General Rasim Aktuğun ika· 

met eLmekte olduğu Karanfr 
nada Tramvay caddesinde 568 

Bir gencin, sokaklardaki liiıhaliH~i, herkeı;c karfı gösterdi&! saygı· 
ıızlık vesairesi, onun_.inkioaf etmekte buluuan karakteri hakunından bir 
cemiyet ve terbiye hadisesidir. 

Bu mevr.u, bir.e çok acı görünüyor. Ililmem, fikirlerimde fazla mı 
Türk Maarif Cemiyeti tale· 

be yurduna ücretleri Cumhu
riyet Halk Partisi tarafından 

verilmek suretile alınacak yok
sul talebenin imtihanları, bu
gün saat ~ 16,30-da:-Dümlupı
nar ilkokulunda yapılacaktır. 
Talebenin •imtihanları, oku
dukları sınıfların derslerinden 

arasında iyi yazma müsabaka· 
sı açılarak muvaffak olanlara 
elbise, ayakkabı hediye edile· 
cek, sinemalarda Kızılaya aid 
filimler gösterilecek, muntaç· 

sayılı evde dün sabaha karşı 
saat 3,30 da yangın çıkmış "e 
itfaiyenin derhal yetişmesi üıe· 
rine ateş söndürülmüştür. ileri ;ittim? 

Holivudun hastabakıcısı 
Holivudda 17 sene hasta· 

bakıcılık yapmış olan Varvara 
Doker, tekaüde sevkedilmiştir. 
Varvara, bu münasebetle ha· 
tıralannı neşretmiştir. 
Varvaranın hatıralarına göre, 

Holivud yıldızları hastalıkla· 
rında. ister kadın, ister erkek· 
çok uslu ve sabırlıdırlar. 

Varvara, Çarli Çaplenin, 
Norma Şeıerin, Key Fransisin, 
Jan Krofordun, küçük Şirley 
Tampelin, Domores Kostello 
ve Con Parrimorun hastalık· 
larmda hemşirelik yapmıştır. 

Gazete miktarı 
Son bir istatistik neşredil

miştir. Bu istatistik, cihandaki 
gazetelerin hakiki adedini gös· 
teriyormuş; buna inanmak bi
raz güçtür, çünkü gazetelerin 
her gün hirçoğu batar, bir· 

çoğu çıkar. 
Maamafih rakamları veri· 

yoruz: 
Almanyada 3353, Birleşik 

Amerikada 1942, Fransada 
1500, lngilterede 255 gazete 

vardır. 
lsviçrede 500 gazete çık· 

maktadır ki 8000 nüfusa bir 
tane düşüyor demektir. Al· 
manyada 18,000, Birleşik 

, .merikada 61,000 nüfusa bir 
ga :!te çıkmaktadır. 

ıspanak düşmanll 

Bazı doktorlar, nebati gı· 
daları, ete tercih ederler. Fa· 
kat Japonyada bir doktor, 
doktor Gakozi Y osinta cihan
da mevcud gıdaların en iyi· 
sinin ıspanak olduğuna kanidir. 
Japon doktoruna göre, ıspa· 

nak her derde devadır. 
Doktor Gakozi bu sebeble 

ıspanaktan başka yemek yime· 
mektedir ve altı sene içinde 
4140 kilo ıspanak yimiştir. 

Pilav düşmanı tabiri yerine 
artık ıspanak düşmanı demek 
lazım gelecek! 

Uğurlu mu, uğursuz mu? 
Yugoslavyanm Rigiça şeh· 

rinde Marten Has isminde bir 
adam vardır. Bu adamcağız 
çok fakirdir; fakat piyankoya, 

Saime Sadi 

1 

yapılacaktır. 

~~~~~. Burnavalılar 
piyanko ile talih tecrübesine 
de çok meraklıdır. 

Marten Has, binbir güçlükle 
aldığı bir bileti, krşideden 
evel bir başkasına . hem de 
hakiki fiatten az bir para ile 
satmış, keşidede bu bilete 
ikinci büyük mükafat çıkmıştır 

İçme suyuna 
kavıtsacaklar ... 

Burnava Nahiye merkezine 
getirilecek ıçme suyu için 
60,000 liralık tesisat yapıla· 
caktır. Belediyeler bankası, 
bu iş için Burnava belediye· 
sine 40,000 lira ikrazatta 9u· 
lunacaktır. Burnava belediye· 
si de 20,000 lira verecektir. 
Kış mevsiminde tesisata baş· 
)anacaktır. 

Hurda incirler 
İnhisarlar idaresi 

Bu hadiseden çok müteessir 
olan Marten Has geçende bir 
bilet daha satın almış, birçok 
sıkıntılara uğradığı halde bu 
bileti satmamıştır. Fakat, ne 
çare ki keşidenin arefesinde 
24 saat aç kalmış ve biletim 
bir lokantacıya o günlük ye
mek mukabilinde devre mec- mübayaatı 

Yaş meyva 
ihracatı 

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

Yörük Halil 
12 yıl ceza yidi 

Yanırın, mutbak bacasındaki 
hatıUarın ateş almasından çık· 
mıştır. Mutbak ve kilerdeki 
eşya yanmıştır. Ev ve cşY' 

sigortasızdı. 

Sayın Generalimize geçıııi? 

Şimdiden esaslı ted- Sevgilisi F atmanın R · · h eti 
l l 

omanya reıı ey 
birler a ınacak başını sopa ve taş a 100,000 kilo tutun aıac•~ 

olsun deriz. 

Ankaradan şehrimize dönen vurarak parçalamıştı Romanya rejisi namına bir 
İktısad Vekaleti standardizas- İzmirin Narlıdere köyü civa· heyetin tütün satın almak üzert 
yon mütehassısı profesör B. rında Tırazlı mevkiinde sevgi· İzmire geldiğini dünkü sa)"1' 

Bade, dün üzüm kurumunda lisi Fatmayı sopa ·ve taşla ha· mızda yazmıştık. Heyet, yiiı 
meşgul olmuştur. Bu seneki şını parçalıyarak öldüren yörük bin kilo Akhisar tütünü satıi 
tecrübelerden istifade edilerek Halilin şehrimiz Ağırceza mah· alacaktır. Dün heyete muhtel• 
gelecek yıl yaş meyva ibra- kemesinde muhakemesi sona nümuneler gösterilmiştir. fı· 
catına erken başlanacak ve ermiş, dün karar tefhim edil- kat piyasada geçen senerıİ~ 
fazla ihracat yapılacaktır miştir. Akhisar tütününden mahsı.I 

Profesör B. Bade, bunun kalmadıg" ı için heyet satın aJ•· Bu müthiş cinayeti okurla· 1 
için şimdiden çalışacaktır cag" ı tütünü müstahsilden 8 ,. · rımız hatırlarlar. Halil, eski 

Sanat okuluna alı
nacak talebe 

imtihana giren 120 tale· 
beden 1 O u kazandı 

kocasından ayrılan ve talak caktır. 

Manisa yolları 
Jlsf alt döşenece~ 

bur kalmıştır. genişletmelidir 
Kaderin ne garip cilvesidir İnhisarlar idaresi, ilk zaman- olanların isimleri Kültür di· 

ki bu bilete de büyük ikra· larda büyük müstahsillerin e-1· rektörlüğüne bildirilmiştir. 

Sanat mektebinde açılan 
leyli meccani imtihanına iştirak 
eden 120 talebeden muvaffak 

kararı alan sevgilisi Fatma ile 
bir arada yaşamaktaydı. Talak 
karanndan sonra kadın, Hali· 
lin çadırından kaçmış, Osman 
adında birinin çadırma git· 
miştir. Halil, iki gün kadının 
eve gelmesini beklemiş, gel· 
meyince gidip onu Osmanın 
çadırında bulmuş. 

Manisa viliyeti dahilinôe~; 
yollardan bir kısmının as~ 
olarak inşası kararlaştmlmıştıf 
Manisa şehri içindeki yoll~ 
dan bazıları ve bu meyan 
istasyondan vilayet konak1~ 
kadar giden bulvar da aıf• miye çıkmıştır. !erindeki hurda incirleri satın imtihana giren bu 120 ta· 

Bu adamcağız uğursuz mu, aldığı halde son zamanda yal· leben ancak on kişi muvaffak D · F t d 
ugv urlu mu? Bize kalırsa, ken· emış, a ma a: 

nız küçük müstahsillerin hur· olabilmiştir. Muhtelif bölge- • 
disi için uğursuz olan bu adam dalarını almağa başlamıştır. }erdeki Sanat okullarına tak- - Seni istemiyorum. Usan· Pamuk vaziyet• ı 
başkalarına ugv urludur. b k h 11 dım senden. Ben rahat bir 1 

0 
... ı 

Bu yüzden üyü müsta si er sim edilecek olan bu talebe- ktısat Vekaleti mal ı•· 
Camdan çanta fena vaziyete düştügv ü gibi hayat yaşamak istiyorum. Ce· istedi ,, 

lerin isimlerini yazıyoruz b · · B d f d ~ Amerikalılar camdan el çan· hurda fiati de düşmüştür. İn· va mı vermıştır. un an ena lktısat Vekaleti, lzmir t, 
b 1 1 d 55 Lütfi Dere, lllv Mustafa h ld h.dd l H ı·ı l" -·•0 tası yapmaia aş amış ar ır hisarlar idaresinin hurda mü· a e ı et enen a 1 ' evve a pamuk stoku ve piyasa V" ~ 

B l k l d Olgun, 34 Nihad Gençer, 35 ·1 d b' t ] Jı~ u çanta ar, ırı maz (.'am an bayaatında daha geniş hare· sopa ı e, sonra a ır aş a iyeti hakkında alakadarlar ., 
1 k d k. ı İbrahim, 58 Necdet, 121 F b l · ti' yapı ma ta ve için e ı şey er ket etmesi lazım ve zaruridir. atmanın aşını parça amıştır. telgrafla malumat isteınıŞ .• ı 

d k 1 l Kadri, 6 Rahmi, 17 lbrahim bS" ışarıdan mü emme en görü · Çünkü bu seneki incirlerden Ağırceza mahkemesi HaJili Son hafta içinde yeni rna ·" 
mektedir. h d Çaypınar, 4o Emin Açıkel, 83 oniki sene agvır haps• mahkum pamuklar u"'zerinden az rni"t" 

A k d k d mühim bir kısmının ur a ye· Ahmed Fırıncı. 
meri a a i mo asına na· d etmı.ştı·r. d ı ı rine satılmak mecburiyetin e • a satış ar yapı mıştır. 

zaran; bu camdan çantalaT, kalınacağ\ kuvvetle söyleniyor. Def ter dar B. /brahim Torbalı mezbahasında Teftiş "r~ 
Bayanların elbiselerinin ren- B. Fahri Bozer lstanbula tayin edildi Torbalı belediye mezbaha- Karaburun kazasında 'f~~ı 
~~d~r. uygun olarak yapılmak· Bir müddetten beri şehrimiz· İzmir defterdarı B. İbrahim sında Eylul ayı zarfında 310 Hava Kurumu şubesi iş~e~i' 

Bu moda, bize biraz teh- de bulunan Milas müddeiumu· İstanbula tayin edilmiştir. İz· koyun, 26 kuzu, 25 keçi, 19 teftiş eden kurumun ı ıııi' 
misi B. Fahri Bozer dün ak- mire kimin tayin edildiği he· oğlak, 46 dana, 20 inek, 5 şubesi müdürü B. Şevki De likeli görünmektedir. Gayet 

süslü ~r Bayanın çan~~nda şa•m~•M•i•la•s•a~h•a•re•k•e•t•e•t•m•i•şt.ir•.~mn•u•z•m~a•lii•m~d•e•ğ•i•ld•i•~~• •~~ö•k•üz•1~l~m~a•la•k~k•e•s•il•m•i•~•ir •. ~~•f•zm~ir•e~d~ö•n•m~ü~ş•t~~·r.·~~~. 
ancak bir tramvay parası bu- I • .sıS 
lunduğunu göstermek nasıl Telefon: 3151 Bugünden itibaren Tıııeıılıeııfıllıfoıııııı, 
mümkün olacaktır, bilemiyoruz? 111111111111111111111111 • ı.ı 

s?.~"~:10 çı:~ce~:.:~ 12 • TAYYARE Si neması say•; /ü!ş~:t~e/:ın:dr;:: '~ 
gazetesi,, nin verdiği bir ha· 

bere göre, Sovyetler, Çarın Dünya edebi- A N T O N Y A D V E R S 
tacından yeniden on kilo mü· yatının incisi 
cevher çıkarmışlar ve satılmak TUrkçemize Kalp mücadeleleri diye ad konulan bu bUyUk filim 
üzere çelik kasalar içinde ya· F d • M h H AJI Gibi iki dahi artistin 
hancı memleket~.!re gönder• re rıc arc e • ervey en temsilinden çıkmıştır. 
mişlerdir. SEVENLERLE ·• SEViLENLERE İTHAFEN FiLME ÇEKiLEN BU GÜZEL ESER 

Bu mücevherat Londra, An· ASALETiN IFHAM ETTIGİ MANAYI GAYET AÇIK VE VAKIFANE BİR SURETTE T AHLIL ETMEKTEDİR· 
1 

vers ve Pariste satılacaktır. AYRICA Edd C t (Z f •• ••) f•ı• • d 
Sovyetlerin kendilerin·e ait : Y 80 Or a er gunU 1 imin e 

mücevheratı satıp satmama- İlaveten: PARAMOUNT JOURNAL 

- Haydi eve gidelim. 

döşenecektir. ----

larından Alman gazetesinin Seanslar: Antony 1,45 - 4,50 - 9 da Zafer GUnü 3,40 - 7,20 de Fiatlar: 30 - 40 - 50 
alıp vereceği var mıdır acaba?ı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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i
l ~Menemende 

~-Ei!ii Sf r kadın, aşıkını kandır-
Ul uslar Sosyetesı asamble-'-~sik~l?F_ ve_ _ dı, kocasını öldürttü 

1 polıtıka ----• •• k ı • • b • t • d • D·· b .. k.. Zavallı ihtiyarın ölümünü duyunca, oh, unyamızın ugun u vazi· Si muza ere erını I ır I ~e~inde. pisi~oıo.~i~in ve ener- çok şükür ondan kurtuldum, demiş 
ıınm oynadıgı muhım rol, bü- Menemen kazasının Çavuş ı danı ve içindeki beş lirayı 

---------------- tün kuvvetile, bütün çıplak köyünde tüyler ürpertici bir alarak doğruca köye dönmüş, 
ifadesile göze çarpmağa baş- cinayet olmştur.Muhacir Meh· Zelihanın evine gitmiş ve bı-
lamıştır. met oğlu Necip isminde bir çakla beraber cüzdanı kadına 

Çinin talebi terviç olundu. 1922 paktını imzalıyan 
devletler konferansa davet olunacaklardır Zeki bir politikacının veya ihtiyar, kendisini sevmiyen vermiştir. O vakit Zeliha: 

Cenevre, 6 ( A.A. ) -
Asamble ekseriyet olmadığı 
için mültecilere yardım mese· 
lesini tehir etmiş ve meclis 
meseleyi heyeti umumiyesile 
yeniden tetkik etnıeğe memur 
etmistir. 

Asamble, 32,682,000 altın 

franga baliğ olan Milletler 
cemiyetinin büdcesini kabul 
etmiştir. 

Bundan sonra 23 lerin ra
poruna geçilmiş ve Elliot ile 
Pol Bonkur 23 ler komitesine 
tevdi edilmiş olan karar sure· 
tinin derhal kabul edilmesini 
istemi~lerdir. 

Siam ve Polonya murah· 
haslan presip itibarile reye 
iştirak etmiyeceklerini bildir
mişlerdir. 

Litvinof Çine maddi bir 
yardım yapılamadığından do· 
layı teessür beyan etmiş ve 
Cenevrenin Çine karşı vazife
sini yapacağını ümitvar oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Çin murahhası Koo istişari 
komitenin tekliflerini Çin mu· 
rahhas heyetinin vakti mer
hununda ilk t~ebbüslerini 
tekrar edebilmesi şartile ka· 
bul ettiğini beyan etmiştir. 

Murahhasların talebi üze· 
tine karar suretinin kabulü 
Çarşambaya bırakılmıştır. 

Asamble bugün saat 17 de 
toplanacaktır. 

Cenevre, 6 (Radyo) - Ulus· 
lar sosyetesi asamblesi, bugün 
Ağahanın başkanlığında top· 
lanmış ve ruznamede yazılı 
llladdelerin müzakeresini ik· 
nıal eylemiştir. 

Asamble, Çin meselesini de 
tetkik etmiş, moral bir yardım 
olrnak üzere 1922 de V aşing· 
tonda dok1.1z devlet arasında 
akdolunan muahedeye imza 
koymuş olan devletleri bir 
konferansa çağırmağa karar 
Vermiştir. Bu devletler ara· 
•ında Japonya da vardır. 

Assamblenin ruznamesinde 
tetkik olunacak başka mesele 
01rnadığından, içtima devre· 
•ine .son verilmiştir. 

Asamblenin ne zaman top· 
lanacağı tesbit edilmemiştir. 

Cenevre. 6 (A.A.) - Dün 
a.kşam toplanan meclis Yalan· 
11Y• hükumetinin Akdenizin 

, ........................ Si 

ANADOLU 
--·--

~ünlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
'ıllınumi neşriyaı ve yazı ieleri 

fldürü: Hamdi Nüzhet Çançar 
ld - . •rehanesi: 

İtınir İkinci Beyler sokağı 
C. Ualk Partiei bina!l ic;inde 

l' l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
tlefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
•Uıgı 1200, altı aylığı 700, üç 

\' ylığı 500 kuruştur. 
'-hancı memleketler için eenelik 

ıtbone ücreti 27 lirarlır 
Ueı yerde 5 kuruştur 

~tl gcçmif nü;halar 25 kuruştur. 
~NADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

vaziyeti hakkındaki telebini ı kab Lll ettikten sonra içtima 
terviç eden bir karar sureti devresine nihayet vermiştir. 

Üçler konferansı meselesi 

Mussolininin oğlu ispan
yaya gönüllü gidiyor 

------------··~--------------İtalya, Frankoya yardım etmekte devam 
ederse, Fransa hududlarını ~çacaktır 

devlet adamının faaliyet ve genç karlSl Zeliha ile aşıkı - Nasıl yaptm? Diye sor· 
hareketi, hesab, teknik ve kuv- Hasan Çetin tarafından öldü- muş, Hasan da: 
vetle beraber, karşısındakinin rülmüştür. - Öldürdüm. 
pisikolojisine göre de değişi- Vak'a şöyle olmuştur: Cevabını vermiştir. Tahki· 
yor. Daha doğrusu bu faali- Muhacir Necip 55, karısı kat evrakına göre, Hasan, 
yet, masa karşısındakinin pisi· Zeliha 35 yaşındadırlar, üç de kocası Necibi öldürdüğünü 
kolojisindeki tezahürat nisbe- çocukları vardır. söyleyince Zeliha ellerini üç 
tinde şiddet, kuvvet ve tees· İddiaya bakılırsa, Zeliha defa yüzüne sürmü~: 
sür kazanıyor. ayJardanberi ayni köyden ço· - Oh! çok şükür yarabbi 

Son iki, üç senenin bütün ban Mehmet, muhtar Nurul- kurtuldum. • 
hadiselerinde, Çin, Habeş, Is- lah, sepet Ahmet ve Fehmi Demiştir. 

Paris, 6 (lladyo) - Üçler kon· 
fernıısı hakkında fngiltere tarafın· 
dan \'erilen notaya halya henüz 

Üzüm Kurumu 
muvaffak oldu 

panya, Akdeniz kavgalarında, adında dört kişi Üe alakadar Bu vak' adan bir hafta sonra 
· Versayların yıkılmasında, Mil· imiş. Son zamanlarda da Se· Hasan ve Zeliha iki ay bera· 

Jetler cemiyetinin müzakere- pet Ahmedin kardeşi Hasan ber yaşamak için bir muka-

cevab vermcmi~tir. 
halya vereceği notada ftpanyıı 

meselesinin ıı<lemi müdahale ko· 
mitesinıle müzakere edilmesini ileri 
sürecek olursa, hiç bir netice hasıl 

olmıyacaktır. 

Bura siyaeal mehaf ili, İtalya· 
nıo vakit kazanmak istediği kana· 
atindf'dir. Fransa, vaziyetin inkişa· 
fını bekliyccek ve milsbet bir ne· 
tice çıkmadığını anlayınca hudud· 
larını İııpaoyaya açacaktır. 

Zira ltalya, mütemadiyen fs. 
panyıtya asker göndermek euretile 
General Frank.oyu takviye etmekte 
ve gönüllüleri geri çekeceAine, B. 
.Mussolini, bilakis gönüllü olarak 
kendi oğlunu l•'rankOJn göndermege 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Almanya 
Müstemleke almazsa 

gönüllülerini geri 
çekmiyecekmiş 

Roma, 6 (Radyo) - lspan· 
ya meselesinin biran evel hal
ledilebilmesi için, Almanyaya 
müstemleke temin .etmek la· 
zım geldiği, Berlin siyasi me· 
hafilinden bildirilmektedir. Bu 
mehafi), Almanyanın, gönüllü
leri lskanyadan başka suretle 
geri çekmiyeceği kanaatini 
göstermektedir. · 

İtalya matbuatı da; Avrupa 
işlerine yalnız lngiltere ile 
Fransanm karşımasına şid-
detle hücum etmekte, İtalya 
ve Almanyanın hesaba ka· 
tılması lazımgeldiğini ve aksi 
takdirde hiçbirşey olamıyaca· 
ğını ileri sürmektedir. 

Mareşalımız An. 
karaya vardı 

Ankara, 6 (A.A.) - Yu
goslavya askeri manevrala
rında bulunmuş olan Genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak bu sabah Ankaraya 
gelmiş ve " istasyonda Genel 
kurmay reisliği ve Milli Mü· 
dafaa Vekaleti ileri gelenlerile 
vali muavini ve emniyet direk· 
törü tarafından karşılanmıştır. 

M. Voroşilof 
Rus donanmasmı 

teftiş etti 
Moskova, 6 (A.A.) - Mü

dafaa komiseri Voroşilof Sov· 
yet Baltık donanmasının Son· 
bahar manevralarını takib et· 
mek üzere Kronstada gelmiş
tir. Voroşilof limanda demirli 
bulunan donanmayı teftiş et· 
miştir. 

Saffıharb zırhlısı Oktiabro· 
kaya Novolitzia bir müddet 
sonra müdafaa komiserinin 
bayrağını çekmiş ve donanma 
açılmıştır. 

Bunun için bir de Fmdık 
Kurumu teşekkUI ediyor •• 

Ankara, t> (A.A.) - Evelisi 
yıl kuru üzüm piyasasında fi. 
at nazımlığı yapmak üzere lk
tısat Vekaletinin sevkiyle iş 
ve Ziraat Bankaları tarafından 
Üzüm Kurumu adlı bir te
şekkül vücude getirilmişti. Bu 
teşekkülün maksad ıçın müs
bet neticeler temin ettiği gö
rülmüş olduğundan, ayni tarz
da fındık için de bir teşekkül 
yapılması lktısat Vekaletince 
gene İş ve Ziraat Bankala
rından rica edilmiş ve muva· 
fakat cevabı alınmıştır. 

Fındık Kurumu önümüzdeki 
günlerde resmen teşekkülüne 
ait muamelatı ikmal ederek 
hemen faaliyete geçecek ve 
milli ekonomi İcablarına göre 
fındık fiat ve satışlarında na
zım rolü görecektir. 

Meksikoda zelzele 
Meksiko, 6 (Radyo) - Bu· 

gün burada iki dakika devam 
ededen şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Bir çok binalar çat· 
lamış iae de insanca zayiat 
olmamıştır. 

Akabe.Amman yolu 
Arabistanda heyecan 

uyandırmış 

lskenderiye, 6 (Radyo) -
Akabe ile Amman arasında 

inşa edilmek istenilen İngiliz 
şimendifer hattı, Arabistanda 
endişe tevlid eylemiştir. 

Bu sebeble Arabistanın her 
tarafında umumi bir heyecan 
vardır. 

İtalya İspan.Ja işini 
sonuna kadar takib 

edecekmiş 
Paris, 6 (A.A.) - Figaro· 

nun Roma muhabiri gazete· 
sine şöyle yazmaktadır: 

"İtalyanın Fransız · lngiliz 
notasına bilkuvve menfi bir 
cevab verdiği dün akşam an· 
}aşılmıştır. Son dakikada Ya
lansın iaşesinden husule ge· 
lecek neticeden evel Franko· 
nun muzaffer olacağı zanne· 
dilmekte olduğundan Pirene 
hududunun tekrar açılması 
gayrivarid veya hükümsüz 
addedilmektedir. 

ltalyanın işi sonuna kadar 
takib edeceğinin son zaman· 
}arda şüphe götürmiyecek bir 
Şekilde tezahür ettiği nokta
sında ayrıca işaret edilmek· 
tedir. 

lerinde, hulasa bütün siyasi Çetin ile görüşmeğe ve onu vele akdetmişler ve bir arada 
ve askeri ahvalin kaffesinde, evine almağa başlamış imiş.. yaşamıya başlamışlardır. On-
pisikoloji ve onun tezahüratı Zeliha kocasının köyde bu- dan sonra da evleneceklermiş. 
dediğimiz nesneler, bol bol lunmadığı ve işine gittiği gün- Fakat cinayeti örten esrar 
rol oynamıştır. lerde, sevgilisi Hasanı eve perdesi adliyece yapılan esaslı 

Bir murahhasın, bir devlet alırmış. Bir gün yine Hasanla tahkikat neticesinde tamamen 
politikacısının jestinde, sözün- buluşmuş ve onu, kocası aley- kaldırılmış, Hasan ve Zeliha 
de, kararlarındaki, dileklerin· hine tahrike başlamıştır. tevkif edilmiştir. Hasan; suçu 
deki enerji, şiddet ve ciddi· Bu arada kocasını öldür- nasıl istediğini, Zeliha tara· 
yetinde, mensub bulunduğu mesi teklifini yapmıştır. Ha· fmdan cinayete nasıl teşvik 
devlet ve milletin ruhi hale- san, ilk zamanlarda bu teklifi edildiğini başından sonuna 
tini, endişe, tereddüd veya reddetmişse de kadın, izdivac kadar anlatmışsa da Zeliha, 
azim, karar, enerıı vesairesini vadedince meselenin rengi herşeyi inkar etmiştir. Zeliha 
canlandıran bir hususiyet değişmiş ve Hasan, teklifi ka· ve Hasanın muhakemelerine 
vardır.. bul etmiştir: Bundan sonra yakında İzmir Ağırceza mah· 

Karşılıklı olarak bir işi mü· da zavallı Necibin nasıl öldü- kemesinde başlanacaktır. 
nakaşa ve müzakere edenler, rüleceği meselesinin müzake- -------
bu tezahürü daima nazarı iti- resine başlanmıştır. Çinde 
bara alırlar ... Blöflerin bir kıs· Zeliha, bir gün kocasının Japon otoritesi tesis 
mı ekseriya mülahazat hane· civardaki Musabey köyüne gi- olunacakmış 
sine alınmakla beraber, onları deceğini haber alınca bundan Tokyo, 6 (A.A.) - Japon· 
büsbütün yabana atmamak ta Hasanı haberdar etmiş ve: yanın Çin AtaşemiJiteri ıene· 
aklıselimin emirlerindendir. - Sen de b?raber git, yol- ral Kitan beyanatta bulunarak 
Çünkü orada pisikolojik bir da işini bitir. Demiştir. demiştir ki: 
vakıa cereyan etmekte veya Öğleden sonra Hasan, Ne- Japonya şimali Çinde yeni • 
mevcud bulunmajtadır. cibin evine gelerek kendisinin bir devlet kurmak fikrinde 

insanlığın bugünkü karma- de Musabey köyüne gidece· olmadığı gibi orada bir as-
karışık, berbad, hatta mülev- ğini söylemiş ve beraber git- keri İşgalde idame etmek ar· 
ves denebilecek şekildeki bü· mek teklifinde bulunmuştur. zusunda değildir. Fakat Çin 
tün işleri, işte bu pisikoloji Zavallı ihtiyar adam da, Ha· japonyaya karşı muhasım hattı 

l b·~ • b ki f k b ı hareketinde ısrar edecek olursa oyun arının ta ıı neticelerin- sanın u te i ini a u etmiş: 

den başka birşey değildir. - Yolda konuşa konuşa Japonya şimali Çin de kendi 
Karşısındakinin, ruhi tered- gideriz. otoritesi altında yarı müstakil 

d .. d.. ·· d' bir reı'im tesis edecektir. u unu, en ışesini, enerji, şid- Demiştir. Necib, eline bas-
d t . E1rer muhasamat devam e ve azım çerçevesindeki tonunu alarak çıkmış ve Ha- 6 

··ğ·· ı·· .. ·· ederse bütün mühim sevkul-z_u urt ugunü anlıyan her poli- san bu sırada kapı aralıg" ın· 
tıkac ı·t·k k ceyş noktarının da işgali icab 1 veya po ı ı anın ta en- dan Zeliha ile görüşmek fır· 
d" · d k"k d · ·b f edecektir. Şimdi muvakka-ısı, o a ı a an ıtı aren aal, satını bulmuştur. Zeliha: 
mütecaviz ve mütearrız bir ten işgal altında bulunan 
mahiyet alıyor. - Şu bıçağı al. Fakat hı· topraklar ilerde vaziyetin lü-

Eğer şu birkaç sene için· çakla vurma, sopa ile öldür- zum göstereceği rejime hazır· 
deki bütün hadiselerde, Mil- meğe bak, bıçakla vurursan lık olmak üzere daha şimdi· 
letler cemiyeti çatısı altında belki bağırıp çağırır, duyan · den hususi bir idareye tabi 
yer almış devletler, Amerika- olur. Hem de pantolonunun tutulacaktır. 
yı da kendi aralarına alarak cebinde bulunan beş lira pa- Araplar 
derhal, enerjik ve tereddüdsüz rayı alıp bana getir. lngiltereden şiklyet 
hareket etmiş olsalardı, bu- Diye tembihde bulunmuş· ediyorlar 
günkü vak'aların hiç olmazsa tur. Hasan, maşukasının ken· Cenevre, 6 (Radyo) _ U-
yarısını göremiyecektik. disine verdiği bıçağı aldıktan luslar Sosyetesi genel sekre· 

Yani, mesuliyeti sadece mü- sonra muhacir Necibe yetiş- terliği, bugün Filistin arap 
tecavizlerde değil, sulhperver miştir. Çavuş köy ile Musabey komitesinden gelen bir protes· 
devletlerin icabında, her ne köyü arasında büyük çillen· toyu almıştır. Bu protestoda, 
pahasına olursa olsun ve sulh bik ağacı vardır. Muhacir lngiltereden şikayet edilmek· 
namına harekete geçmek hu· Necib, buraya gelince Hasan· tedir. 
susundaki kararsızlık ve can· dan ayrılmış, yolun bir kena- •------------, 
sızlıklarında, daha doğrusu pi· rına çömelerek su dökmeğe TAKVİM 
sikolojilerinin sarsılmış olma- başlamıştır. Hasan, biraz iler· Rumi. 1353 ' Arabi -1356 
sında aramak gerektir. ledikten sonra yan taraftan };ylıil 2·1 Recep 30 

O. Rahmi Gökçe dolaşarak Necibin arkasına _ 
--- --- sokulmuş ve yere bırakmış 

Amerika olduğu bastonunu bir hamle· 
En çok Japonyaya mal de kaparak ihtiyarın ensesine, 

gönderiyor kulaklarına bütün kuvvetile 
Vaşington, 6 ( Radyo ) - vurmağa başlamıştır. 

Amerika Ticaret Nezareti, Zavallı ihtiyar, yidiği mut. 
umumi bir ihracat istatistiki hiş darbelerin tesirile kırılan -

İlkteşrin 

~ 7 ~ 
7 7 

Perşembe 
tanzim eylemiştir. Bu istatis· bastonunun fiıerine düşerf!k l•E•v_ka_t_E•z•a·n-.V·a•sa•t•E•,,kaı...t-E-z-an_V.11sa-1t 
tiğe gpre, Amerikanın birinci derhal can vermiştir. Hasan, Güneı 9,26 4']'i akşam 12 18,44 
müşterisi Japonya, ikincisi in· öldürdüğü ihtiyarın pantolonu öğle 4,51 12,20 yat11 ' 1,36 20,19 

giltcre ve üçüncüsü İtalyadır. cebinde duran sarı bir cüz· · "ndi 8·'8 16•11 imhk 8,SS 3,40 



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

Bay Ruzueltin nutku 

Beynelmilel şekavetin 
önüne geçmelidir 

Baıı 1 inci ıahi/ede -
ve cihan ıulhunun tehlikeye 
ditmeaine rıza iÖlitereceiiz. 

Amerika, ıulh iıtiyor ve 
sulhun mwhafa:zaaı için bütün 
kuvveti le çalışıyor." 

Tokyo. 6 (Radyo) - japonya 
matbuatı, Amerika Reiıicnmburu 

B. Runeltin ıon nutkundan bahiıle 
azuo makaleler yazmak.ta 'fe 11ra· 
ziye muhtaç uıe•lek.etler tatmin 
edilmedikçe barblerin önüne geçi· 
lemiyeco&ini 11rabatcn kaydeTle· 
•ektedir. 

Pariı, ' (A.A.) - B. RuZ'fcl· 
tin nutku hakkında mütalealar 
eerdeden jour gazeteıi diyor ki: 

"Bn nutuk ıulbu iblil etmege 
çalııan dHletlere açıktan açığa 

yapılm!.f bir ihtardır. Bu nutuk 
ı 919 cfan bugilne kadar Birleoik 
Amerikada teıekkal etmit olan 
bütfin hdkdmetlerin hallı hareketi 
olmuı olan tam bitaraflık. ııiyaseti 

ile allkayı kesmektedir. B. RuF.· 
.. eh Amerika milletinin huzuruna 
temin etmek için infirad siyaseti· 
•İn Uf i olmadıAını beyan etmiştir. 
Bu 16zler yeni dılnyada pek büyük 
akieler bani edecektir.» 

Ekogue g11zeteei de: •Son ıöziln 
kantıueo baıka bir kanun ta01ma· 
makta olan dnletlere kartı yerin· 
de kalıp kalmıyacağı ıualioi ıor· 

makta olan ıulbpener bedbinliğe 
daımek tlzere idiler. Şimdi yeni 
döoyadan aalibiyettar bir ıeıı on· 
lan biraz ümid hetirmioti.r. Uzun 
mGddet Anupa itleri ile meşgul 
elmaktan imtina etmiı olan Ame· 
rika, Reiıicumburu B. Rwneltin 
aeai ile yanlıı yola sapmıı olduğu· 

au " barbden kurtulmak matlôb 
oldoıu takdirde müaterek ıulh 

itine iştil'•k etmeleri lbımgelece· 

l'ioi itiraf etmektedir. 

Vaşinfton, 6 (A.A.) - iyi 
r; lfimat almakta olan meha· 
fil, Ruzveltin nutkunu dünya 
ıulhunun temin ve muhafazası 
yolunda yapılacak her türlü 
ıayrete, Amerikanın kayıtsız 
ve şartsız olarak yardıma ha· 
zır bulunduğu suretinde tefsir 
eylemektedir. Bu nutkun ez· 
cümle Milletler Cemiyetini 
mütecavizlere karşı daha şid· 
detli tedbirler almağa sev· 
ketmeyi istihdaf eylediği ve 
Amerikanın bu tedbirlere mü· 
zaheret edeceği de söylen
mektedir. 

Vaşington, 6 (A.A.) - A
yandan ve hariciye komisyonu 
azası demokrat Peper, Ruz· 
veltin nutku hakkında beya
natta bulunarak: Öyle sanıyo· 
rum ki bugün yapılagelmekte 
olan beynelmilel şekavetin 
önünü almak için dünya ef
kin umumiyesının elbirliği 
ile çalışması zamanı artık gel· 
miştir. Demiş ve ma'amafih bu 
hattı hareketin Amerikanın 
Milletler Cemiyetine iltihakını 

tuammun edemiyeceğini tas· 
rih eylemiştir. 

Viıfiniton, 6 (A.A.) -
Royter Ajaniı muhabirinden: 

B. Ruzveltin nutku Ame· 
rika iazetelcrinin uzun müta· 
lealarına mevzu teşkil etmek
tedir. Gazetelerin ekserisi bu 
nutkun Japonyanın Çindeki 
harekatını takbih mahiyetinde 
ve binnetice Amerikanın Mil· 
letler Cemiyeti tarafından bu 
bapta icra edilecek her hangi 
bir harekete müzaharet ede· 
cegınm bir işareti addedil· 
mektedir. 

Neyyork Times diyor ki: 
"B. Ruzvelt Amerikalılara hi· 

tab etmiştir. Fakat onun söz· 
lerini bütün dünya okuyacak, 
tartacak, tetkik edecek ve bu 
sözlerin neye delalet etmekte 
olduğunu anlamak icin bunları 
tahlil edecektir. Hiç olmazsa 
denilebilir ki, B. Ruzveltin be· 
ligatli sözleri Amerikada fü. 
tuhat siyasetine ve bu yolda 
irtikap edilen mezalime karşı 
derin bir infial uyanmış oldu
ğunu göstermektedir.,. 

Herald Tribuna gazetesi, 
Reisicumhuru müphem ve his· 
se ve heyecana müstenid be
yanatta bulunmuş olmakla it· 
tiham etmektedir. Cenevre is
tişari komitesi, Japonyanın 9 
devlet muahedesini ihlal etmiş 
olmakla muaheze edilmesi 
teklifini ileri sürmek cesaretini 
göstermiştir. Şikagoda sarfet· 
miş olduğu bütün belagate 
reğmen B. Ruzvelte bu kadar 
muslihane birşey isnad edi· 
lemez. 

Şikago, 6 (A.A.) Bay 
Ruzveltin dün elli bin kişinin 
önünde söylediği nutuk bütün 
devlet radyoları tarafından 
neşredilmiştir. Cumhur reisinin 
bu nutku çok alkışlanmıştır. 
Nutuk bütün hükumetlerin 
emrine amade bulundurulmak 
üzere Amerikanın bütün siyasi 
mümessillerine gönderilecektir. 

Londra, 6 (A.A.) - B. Ruz· 
veltin nutku Londra matbua
tında derin akisler hasıl et· 
miştir. Londra gazeteleri bil· 
bassa bu nutkun beynelmilel 
huzursuzluğa sebebi et veren 
memleketleri sulhu seven mil· 
letlerin karantinaya tutmaları 
lazımgeleceği fıkrasına ehem· 
miyetle işaret etmektedirler. 
Times gazetesi bu nutku Ame· 
rikanın cihan siyasetini akset· 
tirir mahiyette telakki etme· 
ktedir. 

Times şöyle diyor: 
"l)zlaşma yoluna girmekten 

Ciizli Cihangir 
- 70 - Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

Boriı elini uzattı, kendisine 
en yakın bir düğmeye par· 
mağile butı; duvar yerinden 
-hem de bir anda· kayboldu. 
Geniı bir hıyabanda bulun
dular. 

Temiz ve lekesiz bir güneş 
buralannı aydınlatıyordu. Man· 
zara çok güzeldi. Lidya, derin 
bir nefes aldıktan sonra: 

- Burası ne kadar güzeli 
Dedi. 
- Şimdi daha iyisin, de

tll mi? 
- Evet, iyiyim. Biraz ge· 

ıinmek, hareket etmek ibtiya· 
eındayım. Beni biraz yalnız 

bırakınız rica ederim. 
Boriı: 

- Ala .. Fakat çok uzak· 
laşma. 

Lidya, kısa fakat seri adım· 
larla, sıcak iklimlere mahsus 
çiçeklerle süslü koridordan 
ilerledi. 

Boris ve Roz arasında ciddi 
ve ilmi bir mübahase başladı. 
Bu sebeble, Lidyanın geç kal· 
dığını fark edemediler. 

Fakat birdenbire Boris aya· 
ğa kalktı ve endişe ile: 

- Lidya geç kaldı, ken
disini aramak zaruretindeyiz. 

Dedi. 

ANADOLU 

Dalmaçyada geçen hldise· y amanlarspor takımı Aydın-
Bi~.5.~~an da 3-1 galib geldi 

Bir buse uğrun
da katil oldu 
Dalmaçyanın Rasiç köyünün 

en dilber kızı bir çoban kızı 

olan Viljadır. Köyün bütün 
delikanlıları bu kıza aşıktırlar; 
bunlar arasındR zengin bir 
çoban, Marin Zapoııi, k ı zın 

en ateşli aşık ları ndand ı r. Fa· 
kat Vılja J el ikanlıların lı iç· 

birisine yüz vermemekte , yal
nız her akşam penceresi öniin · 
de söylenen sevda türkülerini 
zevkle dinlemekle iktıfa et
mektedir. 

Köyün en zengin bir deli
kanlısı olan Marin Zaponinin 
nihayet sabrı tükenmiş ve bir 
akşam Viljadan kendisine 
varmasını · hem de gözyaş· 

ları dökerek · rica etmiştir. 
Ricasının kabul edilmediğini 

gören genç çoban, Viljayı 
kucaklamış ve kaçırmağa te· 
şebbüs etmiştir. Fakat bayıl
dı~ını görünce ienç kızı bı· 
karak kaçmıştır. 

Biraz sonra kendine gelen 
kız, namusuna tecavüz edil
diğini sanarak kendisini ya· 
kında bulunan bir göle atmış 
ve ölmüştür. Cesedi bulun· 
duğu zaman - köylüler Marin 
Zaponiden şüphe etmişler ve 
tutulan çoban da hadiseyi şu 
suretle itiraf etmiştir: 

- Viljayı kaçırmak istedim. 
Fakat bayılınca korktum, ken· 
disini yere bıraktım. Yanakla· 
randan öptükten sonra kaçtım. 
Namusuna zerre kadar dokun· 
madım. Her ne kadar tabibi 

adlinin raporu delikanlının sözü
ne uygun ise de.. Yugoslavya 
kanunları "intihara icbarın da 
katil,, olduğunu kabul etmek
tedir. Şu hale göre, genç 
çoban bir buse için katil ol
muş demektir. 

imtina etmek ve münhasıran 
faaliyetlerinin ölçüsü olarak 
kuvvetlerini istimal eylemek 
istiyenler yalnız kendi komşu· 
!arını değil B. Ruzveltin de· 
diği gibi ayni medeniyeti teh· 
dit etmektedirler. 

Londra, 6 ( A.A. ) - B. 
Ruzveltin nutku Çindeki Ja· 
pon tecavüzünün ve İspanya
da ecnebi müdahalesinin Ame· 
rikada da tıpkı lngilterede 
olduğu iibi şiddetle takbih 
edilmekte olduğunu teyid ey
lemektedir. 

Londradaki kanaate göre, 
B. Ruzveltin ispanya mesele· 
sine temas eden sözleri ecnebi 
gönüllülerin geri alınması hak· 
kmdaki İngiliz - Fransız tale
bini manen takviye edecektir. 

• 
iki ilim adamı, Lidyayı ara· 

mak için hareket ettiler. 
Boris hem yürüyor, hem de: 
- Lidya ... Lidyal.. 
Diye sesleniyordu. 
Buna rağmen Lidyadan ses, 

sada yoktu. 

Aydın (Hususi) - Bu hafta 
Aydınspor kulübü Aydınlılara 
yine çok heyecanlı bir gün 
yaşattı. İzmirin en kuvvetli 
takımlarından Yamanlar ku· 
lübü oyuncuları evelki gün 
Aydın sahasında Aydın kulü· 
bü ile karşılaştılar. Hakem 
Naim Ôrsmenin idaresinde 
cereyan eden oyunda Yaman· 

lar bir gol çıkardı. ikinci 
devrede Aydının yaptığı bir 
iOle kar'şı iki sayı daha çıka· 
rarak oyunu 3 · 1 kazandı. 
Oyunu çok bitraf idare eden 
hakem ikinci devrede Aydın· 
spordan Muammeri oyundan 
çıkardı. Aydınspor oyunu on 
oyuncu ile bitirmek mecburi· 
yetinde kaldı. 

Japon taarruzu, 
c~n ittihadını artırdı 

- Başı 7 inci sahi/ede -
cıman etmektedir. 

61 inci Çia ordusu kumandanı 
General Lifuyin Cheoıi eyaleti 'fa• 

liııi General Yeohıiıhanıo emrile 
T• ıimali Chonsiyi zayi etmiı ol· 
mak töbmeıile idam edilmiıtir. 

General divanı harbin üç ıaat 
süren içtimunda Yenbsishan tara• 
fından isticnb edildi. en ıeora 

idama mah.lr.(ım olmuıtur. 
Tokyo, 5 (A.A.) - Tebli4: 
Şanchay merkezinde merkezi 

Çin orJulanoa menıub olan ve 
10,000 kadar tahmin olunan Çin 
kuvvetleri Lotienin ;arbmdaki mın· 
takada bulunan japon mevzilerine 
taarruz etmiol.rdir. 

3 ilkteşriade ııaat 20 Je haıla· 
mıı olan Çin taarruzu 4 ilkteırin 

sabahına kadar duam etmiştir. Bu 
taarruza makabele eden japon kuv
vetleri Çin taarruzuna üç ıaat karıı 
koymuılardır. Bu taarruz eınaeında 
çok tiddetli muharebeler elmuıtor. 
Bu muharebeler japon Jutaatının 

Şanıhayıo ıimaliade karaya çıka· 
rıldıklan tarihtenberi yapılmıı olım 
en ciddi :muhareltelerdir. 

4 ilkteorin günü aababm 9 un• 
da Çin kuvvetleri çekilmo&e baı· 
lamıştır. Bu vasiyetten istifade eden 
japon kıtaatı cephenin Loticoden 
Tachangcheoe [kadar uaanau kıe· 

mıoda mevzilerini bir kilometre 
kadar ileri götürmüalerdir. 

Bu taarruz eına11nda japoo 
tayyareleri 4~ilkteırin günü ÇinJi
lerin en ziyade mukavemet göster· 
mit oldukları nokta olan Tachangc· 
beni bombardıman etmişlerdir. Bu 
eehir hemen hemen tamamile ha· 
rab o!muıtur. 

Şansi Cephesi, 6 (A.A.) -
Japon kıtaatı, Taysov ile Yu
anpini arasında yarı yolda 
kain Kusien şehr!ne girmiş· 
lerdir. 

Şanghay Cephesi, 6 (A.A.) -

denizden çıkıyordu. Lidya bu· 
rada bir banyo almıştı. 

iki erkek derin bir heyecan 
ve ihtiras içinde kıvrandılar. 

Lidya, kendisini dört gözün 
seyrettiğinden habersiz bir 
halde, kumlar üzerine oturdu. 

Liusiahanga hakim bir tepeyi 
zapteden Japon kıt'aları, Tsa· 
isiatzi işgal ederek Çin mü· 
dafaasınm son hattı olan Kia· 
ting istikametinde bir kilo· 
metre kadar ilerlemişlerdir. 

Japon bahriye silahendaz· 
ları, beynelmilel imtiyaz mın· 
takası civarında kiin Sanyi 
Laneden Çinlileai tarderek 
Şaughay • Vusung demiryolu 
istikametinde 150 metre ka· 
dar ilerlemişlerdir. 

Şanghay, 5 (A.A.) - Teş· 
rii Yuan meclisi reisi Sunfo, 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Son Japon askeri Çin 
topraklarını terketmedikçe sulh 
avdet edemez. Harbin ne ka· 
dar devam edeceğini kimse 
kestiremez. Fakat Japonyanın 
tecavüzile ittihadı kuvvet bu-
lan Çin, muzafferiyeti elde 
edinciye kadar mücadeleye 
devam edecektir. 

Son on sene zarfında, bü
tün milletler, Çinin terakki
sine hizmet etmişlerdir. BJna 
mukabil Japon militaristleri, 
mütemadiyen Çini parçala
mağa, esir etmeğe ve onu 
diğer milletlerle teşriki mesai 
etmekten menetmeye uğraş

mışlardır. 

Dünyada nizam ve asayişin 
teessüsünü istiyen bütün mil
letler, bugünkü mücadelesinde 
Çine müzaheret etmelidirler. 
Japon militaristliği mahkum 
olacağı hezimete tahammül 
edemiyecektir. Memleketimizin 
yaşaması ve Uzak Şarkta de
vamlı bir sulh teessüs ede
bilmesi için yegane şans za
ferdir .. 

Boris te ayni şekilde hare· 
ket etti. 

Lidya memnuniyetle: 
- Çabuk giyineceğim. 
Dedi. 
Roz ve Boris, yüzleri Lid· 

yaya dönük olarak oturdular. 

1 bktepüa Hf 

Torbalıda 
göÇmen evleri ---.. ····----Tütün, pamuk ua. 
ziyeti de iyidir .. 

Torbalı, 5 (Huauıi) - Bu· 
raefan pamuk yükliyerek İzmire 
hareket eden ve foför Rifıtın 
idaresinde bulunan 19 numa· 
ralı kamyonda muavinlik yı· 

pın Torbalılı Mustafa o~-lu 
Süleyman fzmire kadar rahat 
gitmek için pamuk balyaları 

uzerıne çıkarak uzanmı,tır. 

Kamyon Hükumet önünden 
ieçerken Süleyman naaılsa mu· 
vazenesini kaybederek balya· 
ların üzerinden yere yuvarlan· 
mıştır. Neticede başından ve 
belinden yaralanmıttır. 

Yangın: 

Dün akşım Tepeköy ve 
Sağlık istasyonları arasında ve 
tren hattının sağ tarafında çı· 
kan yangın birdenbire büyü· 
meye başlamış ve yanım aa· 
hasında bulunan altı telgraf 
direği yanmıştır. Vak'adan ha· 
berdar edilen Tepeköy P.T.T. 
şefi Bay Alifan hat çavuşla· 
rını alarak yangın yerine git· 
miş, köylü ve Torbalı istaı· 
yonu kısım amelesi tarafından 
yapılan ıöndürme ameliyesine 
iştirak etmiştir. Tehlikenin bil· 
yiıimesinin önünü aldıktan ıorr 

· ra bozulan telgraf hatlarını d• 
sabaha kadar çalışmak ıuretile 
tamir etmiştir. 

Tütün w pam•k: 
Bu yıl tütün ve pamuk mıh· 

sullerimiz sevinç verici derr 
cede iyi yetişmiştir. Bir müd· 
dettenberi piyasada iyi bir yer 
tutan tütünlerimiz, yapılan tab· 
minlere göre, bir milyon kil~· 
dur. Nefaset itibarile de br 
rinci derecededir. 

Pamuklara gelince; köyli 
bu yıl devletin vermiı oldu!" 
akala tohumundan ekmiş, i~ 
netice almıştır. Verim itibarile 
dikerinden çok farkh olup il' 
tih1ali de dıba kolaydır. A~ 
tohumundan dönümde (~' 
kilo pamuk alınmaktadır k•• 
iyi ve kıymetli topraklar~ 
daha fazla artacafı ümit e<lı 
mektedir. 

Göçmen evleri: 
Geçen yıl ilçemize gel~ 

göçmenlere yapılacak evfe~~ 
inşaatı başlamıştır. Muhtel" 
mıntakalarda yapılacak ol 
bu evlerden Yeni köy yakıP~ 
daki 160 evlik köyün inşa:;,. 
başlanmıştır. Diier mın ,pi 
larda da taş vesair maize '/• 
hazırlıkları tamamlanmakt'!r 
Yakında itemel atmaları Y aı1 
lacaktır. iskan mimarı 17 

Bedri buraya gelerek iıe b'f' 
lamıştır . 

durdu. ti 
Bu suretle yerlerine dö11d ~ 
Yemekten sonra, Lidy~ )~ 

nız kalmak istediğini sof f/11' 
ve iki erkek laboratu 
geçtiler. tJ 

B . b'" " 1 1 .•. 
Boris, büyük bir ıstırabla: 
- Çok garibi. 
Dedi. Roz da: 
- Yoksa bir tehlike mı 

var?. 

Boris: 
- Lidyal. 
Diye kuvvetli bir şekilde 

seslendi. 

Lidyayı uzun zaman bekle· 
mediler. Lidya giyindikten sonra: 

- Hazırım! dedi. 

orıs, utun a et enll ~ 
tün teferrüatını Roza bi~ f" 
Roz, birinci derecede ~it uP 
adamı olduğu için bu ~ 
kolayca anladı. Nihayet .~ 

Diye sordu. 
Kaybolmasından kor· 

kuyorum. Adada az insan 
•ıardır, bunlardan tehlike yok· 
tur. Vahşi hayvan ise hiç 
yoktur. 
Epeyce ilerledikten sonra, ani 
olarak durdular. Ormanın 

ağaçlarının seyrekleştiği yer· 
den küçük limanı gördüler. 
Lidya, çırılçıplak olduiu halde 

Lidya bu sesi duydu, başını 
döndürdüğü vakit iki erkeği 
gördü, fakat hiçbir teliş eseri 
göstermeden: 

- Burası banyo ıçın ne 
mükemmel yeri 

Dedi, ve ancak bundan 
sonra çıplaklığını düşünebildi. 

Roz, arkaya döndü ve: 
- Lidya, sen elbiseni it· 

yinciye kadar bekleriz! 
Dedi. 

Lidya, henüz nemli olan 
aaçlarmı garip fakat çok cı· 
zip bir şekilde toplamıştı. 

- Doğrusu, dedi. Bu güzel 
denizi görünce bir banyo al· 
maktan kendimi menedeme· 
dim. Deniz bana yeni bir ha
yat bahşetti. 

İki erkek, güzel Lidyayı ıü· 
kunetle dinlediler. 

Lidyanın çenesi 
Birçok şeylerden 

açılmıştı. 

bahsedip, 

- Ben sahneden çek•~ 
zaruretinde kalırsam, siı ~ 
yerimi tutabilirsiniz artık~ ~ 

- Buna lüzum var JIJ1 ';! 
böyle bir lüzumu tab' 
bile edemem. "' 

- Cihangir de ol,.. it ı/ 
insan yakın veya uzak ~~ 
tikbalde ne olacağını ~~ 
ki .. Ben timdi Lidyayı ~ıl I 

...... SONU VJar 



ANADOLU 

Bankerler öldüren, gene
raller 'kaçıran gizli teşkil&t! Bir hocanın 

· marifeti 

Sağda 930 da Parisle kaybolan G. Kutupiyef, solda 
Polonya ormanında öldürülen iktısadiyatçı Navoşin 

Bu teşkilat kimin hesabına6-l v-e----..c:-:~~~:ı"n 
hangi hedef üzerinde çalışıyOr, 

diye sormayınız! -
~ünkü meçhuldür! -Yalnız eserleri meydandadır. Kanlı bir 

el ki, Garbi Avrupada bilhassa yüksek 
şahsiyetler üzerinde dolaşıyor 

Ü&tte ortaa ... 1 kaybolan G. 
Miller, altta G. Skoplin 

Garbi Avrupada, bilhassa 
Yüluek mevkili insanlar ara· 
••nda dolaşan kanlı bir el, 
Yahut gizli bir cemiyetin kor· 
kunç bir icra vasıtası var! 

Bu sarih iddianın ispatı için 
1\1 'hadiseleri sıralıyoruz: 

1917 senesinde, bir Fransız 
lbilJi müdafaaya ait bazı ev
takı düşmanlara vermek suçile 
hapishaneye atılmıştır. iki gün 
lonra bu adam hücresinde 
'•ılı ve ölü olarak bulun
.muştur. 

Müttebim acaba itiraf mec
buriyetinde kalacağı ağır suç
~tdan mı korkarak intihar etti? 

alum değil!. 
l itiraflarından zarar görecek
Ct tarafından mı intihar ad· 
~edilecek şekilde boğuldu? 

u da malum değili 
Bu adamın adı Almereyda 

"~ kendisi Bome Ruj gazete
:nin müdürü idi. Barreş Do

Cnin sulbperverlik propa
~•ndasımn ruhu, birçok rica
ın barimi ve dostu idi. 
Almereydanın yakini olmak 

tt felaket getirmiştir. Bu ada· 
lbın çok kıymetli vesikalara 
:•lik olduğu muhakkak idi. 
b·Unlar Madam Blank adında 
~r ebe kadında bulunuyor-
bdı. Bir iki sene sonra bu 

~ e kadın da evinde maktu· 
l •n bulunmuş, fakat katili bu· 
'Aııanıamııtır. 

Ebe kadının Rigoden adın· 
da bir oğlu vardı, bu da İs· 
tanbul veya Şark vilayetlerin
den Parise iltica eden Erme· 
nilerden Almaziyan adında 

bir adam tarafından feci 
şekilde katledilmiştir. Almazi
yan bariz delillere rağmen 

ademi mes'uliyet kararı al
mıştı!. 

Bu hadiseler, sade Frnnsada 
olan şeyler değildir: 1928 se· 
nesi Temmuzunun üçüncü gü· 
nü İngilterede KroydondanJ 
bir tayyare hareket etmiş idı. 

Bu tayyarede Lövensteyn adlı 
maruf bir zengin, biri Fransız, 
diğeri lngiliz iki daktilo kız, 

. katibi ve oda hizmetçisi var 
idi. Burjeye inecek olan tay
yare Donkerin civarında Mar
dik küçük limanına inmiş fa· 
kat banker locasında bulun-
mamıştı. 

Ne olmuştu? 
Rivayete göre banker, ab

desthaneye gitmiş ve oradan 
düşüb kaybolmuştu. 

Halbuki abdesthanenin ka
pısı içeriden dışarıya açılı

yordu, kendi kendisine bu 
kapı nasıl kapanmıştı.. Şu 

halde? 
intihar mı? Hayır. 
Cinayet mi?. Böyle bir id

diaya kimsecik cesaret ede
memişti! 

On beş gün sonra bir Fran
sız vapuru dalgalar arasında 

bir cesed buldu. Yüzü ezil
miş, karnı delinmiş idi. Yüzü 
pek tanınmıyan bu cesedin 
banker Lövensteyne aid ol
duğu iddia edilmiş ve mesele 
kapanıb gitmiş idi. 

Fakat muhakkak birşey 
vardı, bu banker büyük rüt
beli bir zatın siyasi düşmanı 
ve ayni zamanda kendisr de 
bir mukabıl casusluk teşkila
tına dahil idil 

* * • 
1930 senesi Kauunusanisi· 

nin 29 zuncu günü gene Pa· 
riste, mütevazı bir ihtiyar, 
bir cenaze merasiminde hazır 
bulunmak üzere Ruseli soka
ğından bir kiliseye gitmiş idi. 

Yolda IJurok Metro mev· 
kiinde uzun müddet durmuş, 

Yukarıdan aşağıya 1932 de 
ölü bulunan kibrit kralı 
lvon Kreuger, urtada 1928 
de tayyarede kaybolan ban
ker Lovenstin taygarege 
binerken, aşağıda Navoşi· 

nin son resmi 
birisini beklemiş idi. işte 
bu kadar! 

Bundan sonra bu ihtiyar 
adamı ne cenaze merasiminde, 
ne de başka bir yerde gören 
olmamıştı. 

Fransadaki teşkilatın reisi 
General Kutupiyefin macera
sının başlangıcıdır. Bu gene
ral, çarlık ordusunun son ba
kayasını idare eden Verangel 
ve Deniiinin mesai arkadaşı 
idi. 

General Kutupiyef, Bolşe· 
vik Rusların can düşmanı idi. 
Riyasetinde bulunduğu cemi
yeti kuvvetli bir cemiyet ol
makla beraber yalnız Yugos
lavyada 40,000 sabık asker 
azası vardır. Entellicens ser
vis ve Fransız mukabil casus 
teşkilatile sıkı bir münasebe
ti de mevcud idi. 

Bazı şahidlere göre, bu ih
tiyar general Odino ve Rus· 
sele arasında kırmızı ve gri 
bir otomobille kaçırılmıştır, 

İzmitte bir hocanın yaptık
larını bilmem duydunuz mu? 

Bu adamcık, bilmem nere
den, senelerce eve! bu köye 
gelmif, ycrlcşmii. Herhalde 
zeki birşey elacıkn:ııf ki, mal, 
mülk, para ve mıvki sahibi 
olmuş. Y ediii ekmelin ve 
kazandıiı muhitin hakkını 
ödiyebilmck için, köye bir 
cami yapmış. Fakat imamlığı 
da kendi üıtüne almıf. Bittabi 
evlenmiş, barklanmış ta .. 

Gel zaman, git zaman, ho
canın karısı, sizlere ömür, 
tanrısına kavuşmuş. O günden 
sonra bi:ı:im hocanın kafasında 
bir fikrisabit saplanmış. 

- Camiyi yakacaiım.. Bu 
l camii yıkacağım .. 

Herifçioğlu, bunu aöyler, 
başka birıey söylemezmiş. Köy 
halkı da, bu fikrisabit teren· 
nümü karşıaında: 

- Galiba - demiş - hoca 
delirdi. Vah yazık, iyi adam· 
cıktı .. 

Köylü böyle düşünmüı am· 
ma, hocanın, bu söylediklerini 
tatbik edeceğini hiç ummamış. 
Fakat bir gün ne görse beğe
nıriınız: 

Hoca, kazmayı, küreği, bal· 
tayı vesaireyi kaparak, Don 
Kişotun yeldeğirmenine sal
dırışı gibi, camiye hücum er· 
miş ve kendi eserini yıkmağa 
başlamış .. 
Köylü etrafını sarıp mani olmuş 
zabıtaya, hükumete başvurmuş 
amma, imam, hala bildiğini 
okumakta berdevam imiş: 

- Camiyi yıkacağım vea· 
selam .. 

Nihayet hoca, ağzından 
birşcy kaçınvcrmiş: 

- Ölen karım rüyama ii
riyor, camiyi yıkacaksın, diyor .. 

Hocanın bu sözüne ne ka· 
dar itibar edilir; bilmem. Ay
ni zamanda sabit olmuş ki, 
hoca, deli de değildir. 

Bana kalırsa, hoca, bunu· bir 
rüyanın ilhamından değil, köy
lüye olan hiddetinden yapı-
yor.. Adamcığın karısı ölüp 
gitmiştir. Eğer hocaya; birkaç 
köylü gidip te: 

- Hocam, karının ölümü 
ile için yanıktır, biliriz. Fakat 
biz seni böyle yapayalnız ıör
mek istemeyiz. Sen de zaten 
dünya evine alışkın ve hara· 
ma düşmansın. Gel, sana on 
sekiz yaşında bir taze kız 
alıverelim de, hem seni teselli 
etsin. hem de için açılsın. 

Demiş olsalardı, sizi kat'i
yetle temin ederim ki, hoca 
ne camiyi yıkmağa kalkar, ne 
'de rüyasında eski karısını gö· 
rürdü. Köylüye, bunu yapma-
larını ehemmiyetle tavsiye 
ederim. Çimdik 

İşte bu maceradan zabıta· 
nın elde ettiği malumat ve 
netice de ancak bundan iba
retti. 

Koskoca general ne olmuş· 
tu, nereye kaçırılmış ve kaçı
rıldıktan sonra akıbeti ne ol· 
muştu?. 

Muhakkak olan Beyaı Ruı 
generalinin f ev kala de bir teş· 
kilat ile mükemmel surette ve 
iz bırakmıyacak şekilde kaçı· 
rıldığıdır. Maksad ve hedef 
ne idi? Belli olmamıştır. 

• 
"' lfı 

Bu kadar mı? 
- Sonu 6 ıncı ıalıi/ede 

s .,,. 

Hitler ve Mussolininin nutukları 

"istikbal faşizmindir,, 
sözü nasıl karşılandı? -·--

Avrupa, fikir, kültür ve medeniye
tin alemi olmak vaziyetinden çı

kacak mı dersiniz? 

M. Mussolini ve M. Hitler 
Son posta ile gelen Avus- hurreisi Roosevelt tarafındaa 

turya gazeteleri, Mussolininin söylenen nutka temas ederek, 
Almanya seyahatine ve bu Alman ve ltalyan rejimlerinin 
münasebetle yapılan fevkalade bir diktatörlük olduğu hak· 
merasim ve içtimalarla teza· kındaki ittihamları reddetmiı, 
hürat ve hüsnü kabule ve bu rejimlerin daha ziyade 
söylenen nutuklara ait tafsi- hadim teşkilat ve kuvvetleri 
litla doludur. Gerek İtalyanın harekete geçirmiş oldutunu 
ve gerekse Almanyamn bu söylemiştir. Hitler Berlindeki 
kabil büyük tezahürat, içtima- muazzam içtimaı sulbü tarain 
lar ve resmi geçitler tertibin- ve temin yolunda beynelmilel 
de çok mahir ve pek muvaf- bir tezahür olarak tavsif etmiı 
fak oldukları, bu işlerde bü· ve fakat sulhün herşeyi yasak 
tün propaganda vasıtalarının eden bir korkaklıktan doğa-
gayet üstadane bir şekilde mıyacağını, faşi~t ve nasyonal 
tahrik ve vazı sahne edildi· sosyalist inkılaplarının birlik 
ği ve bunun ıçın mevcut ve beraberliğinden dünyanın 
teknik imkanların hepsinden her huafında hişsedilen tah-
istifade olunduğu ve böylece rip ve imha temayüllerine 
Mussolininin Almanyadaki se- kArşı koyacak bir fikir ve ha· 
yahati için hazırlanan progra- ·reket birliğinin vücut buldu
mın Berlinde Maifeldde ve ğunu söylemiştir. 
Stadionda tertib edilen muaz- Mussolininin Almanya ıeya· 
zam içtimalarla debdebe ve hatinin iki memleket arasın· 
ihtişamın, tesir ve heyecanın daki dostluk bağlarını takviye 
son haddini bulduğu ve böy- ettiğine şüphe yoktur. Nutuk· 
lelikle hüsnü tertip ve idare- !arda sulh severliğın teyit ve 
nin neler yapmağa muktedir sulhperver olmadıkça Avrupa 
olduğuna dair cihana müstes· için hayat imkanı mevcut ola· 
na bir misal verdiği stayiş ve mıyacağının beyan edilmesi de 
takdirle zikredilmektedir. çok mühimdir. Ümit ve te· 

Gazetelerde, Duçenin Münib menni ederiz ki beynelmilel 
ziyaretinin nasyonal sosyalist politika aleminde bu resmi 
partisine hürmet ve itibarı tezahüratın iyi tesirleri görül· 
ifade ettiği gibi, manevralara sün. Çünkü Akdeniz meselesi, 
iştirakinin de yeniden ihya ispanya dahili harbi, Uzak 
edilmiş olan Alman ordusu- Şarktaki harb gibi ciddi bir-
nun kuvvet ve satvetine iti· çok problemler karşısındayız. 
madı takviye edildiği ve Ber- Cihanın bugün her zamankin· 
!inde tertib edilen tezahürat den daha ziyade muhtaç ol-
ve içtimaların dahi Alman duğu şey karşılıklı anlaşma ve 
milletinin vahdet ve iradesini kendi menfaatlerimizin yanında 
gösterdiği tebarüz ettiriliyor diğer devletlerin ve diğer 
ve şöyle deniyor: Kendine küİtürlerin menfaatlerini de 
güvenen kuvvetli iki milli re· unutmak kabiliyetidir. Musso-
jimin ·yollarının birleşmesi, tininin nutkunda "istikbal fa. 
Hitler ve Duçenin nutuklarına şizimindir,, demesi birçok mü-
hayat vermiştir. Bu nutuklar· nc.kaşalar tevlit edecektir. Fa-
da muslihane bir eda ve en- kat muhakkak ve münakaşa 
dişeler tevlid etmemek arzusu götürmez birşey varsa o da 
hakimdir. Mussolini, seyaha- şimdiki kargaşalık içinde mus-
tinin tahtında gizli maksatlar lihane bir yol bulunmazsa ve 
olmadığınt kat'iyetle ifade et- mevcut gerginlikler akılane, 
miş ve bugün zaten parça- munisf ane ve geniş mikyasta 
lanmış bir halde bulunan tedbirlerle izale edilmezse Av-
Avrupayı daha ziyade parça- rupa fikir, kültür ve medeni· 
lıyacak gizli tertiplere girişil· yet alemi olmaktan çıkaçak· 
mediğini, Roma - Berlin mih· tır .. 
verinin başka memleketler 1·•-••••••••• 1

._ 

aleyhine müteveccih olmadığını Mekteb 
söylemiştir. k •t b[ 

Bununla beraber gerek Hit- l a arı 
ler, gerekse Mussolini temsil yavuz Kitabevi 
ettikleri, muvaffak ve muzaf- Sahibi Fahri Kitabçı getirtti ti 
fer kıldıkları sistemi diğer 
devlet telakkilerine karşı mü- Bütün mekteb ki-
dafaa etmişlerdir. Bu me anda tablarını en müsaid 
Duçe beyanatında Amerika şartlarla satışa çıkardığını 
teşkilatı esaaiyesinin 150 inci sayın öğretmenlerle mütte

rılerine arzedcr. yıldönümü münascbetilc Cum-
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Dağan, am k 
nin hizmetç 
- Buntarın bir icabına ba- • 

kamaz miyız? 
irini güldü: 
- Sen de çok tuhafsın 

Doğan!.. Kendi vaziyetini hal
letmeden başkalarını düşünü

yorsun .. 
- Ne olacak canım, hep

si de düzelir!.. Şimdi beni 
dinle irini!. 

Yarın öğleden evel Dokayı 
mutlaka ziyaret etmekliğin la
zım .. 

- Eveti 
- Bu biri.. ikincisine ge-

lince, sabah olunca artık sara· 
yına gideceksin. Senin de be
nim tehlikeli maceralarım için· 
de yuvarlanmaklığını istemi
yorum irini. Hele hele, benim 
hesabıma, böyle pis, berbad 
yerlerde ömür sürmekliğine 

hiç tahammülüm yok. Alışık 
olmadığın bir hayat, daha 
doğrusu varlık içinde olmak
lığına rağmen sefalet çeki
yorsun. 
Doğan doğruldu: 

- Şu evin kepazeliğine bak 
Allahaşkına.. Tavanlardan, 
neredeyse, sıçanlar başlarını 

uzatıb halimize kahkaha ile 
a-ülecekler .. 

- Emniyettesin ya, ona 
bak .. 
Doğan lrinideki fedakarlığa, 

gönül büyüklüğüne ve bütün
lüğüne hayret ediyordu: 

- Evet, emniyetteyim. Ben 
ıana, çok şeyler borçluyum. 
Ne çare ki, bu borcu ödiye
miyorum irini. Madem ki bu
rada her şeyden uzağım ve 
Dokanın burnu buralara gire
miyor. Sen hiç olmazsa, son 
vaziyet tebellür edinciye ve 
kararımızı verinciye kadar sa
rayında kalmalısın .. 

- Olur Doğan, kabul edi
yorum. Mademki sen istiyor· 
sun, ben de sarayıma dönü
yorum. Çünkü benim İçin hiç 
bir tehlike mevzuubahs olamaz. 
Fakat ben de seni, bana ha
ber vermeden, herhangi bir 
harekette bulunmaktan mene· 
diyorum. 
Doğan güldü.. İrini kadeh

leri duldurınuştu. İçtiler. Dışa· 
rıda artık tanyeri yavaş yavaş 
ağarmıya yuz tutuyordu. Sula· 
rın da sükuneti yırtılmıştı. Ya
vaş yavaş ayaz çıkıyordu. 

irini tekrar pencereye yak· 
)aştı: 

- Beni öğleden sonra ne
rede göreceksin? 

- Ne sen gel, ne de ben 
ıeleyim.. Ben biraz uyuduktan 
sonra gidib o yaralıyı göre· 
ceğim. 

- Ben de şimdi buradan 
çıkarken oradan geçmeği dü
§Ünüyoru:n. Çünkü buradaki 
her Yunanlının benimle ala
kası vardır.. Biz ayni hissin, 
ayni fıkrin, ayni kanın çocuk
larıyız Doğan: 

- HaklCın var. Ayni za
manda, bu genç için bir iyilik 
yapıp yapamıyacağımızı düşün! 

irini, yan kapıyı açtı ve 
hiraz sonra sırtında bir manto 
ile çıkageldi. Mantonun altında 
bir hançer ve kısaca bir kılıç 
ıözüküyordu. irini, tehlikeli 
zamanlarda ve bilhassa karan· 
lakta daima bunları taşırdı.. 

ANADOLU 
Yazan: M. Ayhan 

) 

OORSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Zavallı kocanın 

başına gelen! 

> 200 inhisar ida. 13 15 375 

Baskının sonu 
iyi çıkmadı 

Aydın ( Hususi ) - Köşk 
nahiyesine bağlı Eğrikaya kö-

Elini Doğana uzattı: 

Allaha ısmarladık!.. 
Doğan bu elın ateş gibi 

yandığını hiss tti. lrıni, ayni 
znmanda gözlerini de ondan 
gizlemişti Fakat Doğan bir an 
için, o gözlerin yaşla dolu 
olduğunu da görmüştü. 

Bir şey söylemek istedi, ya· 
pamadı. Olduğu yerde, şaşkın 
ve dimdik kaldı. 

Neden sonra geriye döndü 
ve demin irininin girdiği oda
nın tam karşısındaki oaanın 
kapısını açtı. Burada bir kre
vet vardı. Sırtındakileri çıkardı. 
Sonra kılıcını ve hançnini 
yanıbaşındaki masamn üstüne 
koydu. Kapıyı da sürgüledi. 
Krcvete boylu boyuna uzandı. 

- Bu kadını görmiye hiç 
tahammülüm yok. Beni sevdi
ğini bizzat inkar etse bile, ben 
gene inanmıyacağım. Fakat 
bunun sonu nereye varacak? 

Diye mırıldandı. Sonra göz
lerini yumdu ve uyumıya ça· 
lıştı. 

~arım saat sonra derin bir 
uykuya dalmıştı. 

* * Gözlerini açtığı vakit anla· 
dı ki vakit epeyce geçmişti. 
Kapı vuruluyordu. Bu, Yunanlı 
uşağının işareti idi .. 

- Geliyorum! 
Dedi ve çarçabuk giyind .. 

Uşak gülüyordu: 
- Efendimiz epeyce uyu· 

ı 

dular. Kahvaltınızı uzun uza
dıya bekletfın .. Baktım ki öğle 
vaktı yaklaştı .. Size ona göı e 
yemek hazırladım. Prenses de 
erkenden çıkmış olacaklar .. 

- Evet, işleri vardı .. 
Doğan derhnl yemeğe otur· 

du ve karnını iyice doyordu. 
İki bardak ta şarab yuvarladı. 
Mevsim artık sonbahardı. Ev· 
den çıkıyordu ki, köşeden 

birinin süratle geldiğini gördü 
ve durdu. Bu gelen, irininin 
uşağı idi.. Doğanı, hürmetle 
selamladı. Bir mektub uzattı. 

Satırlara süratle göz gezdirdi: 
irini şöyle diyordu: 
"Sevgili Doğan! 
"Müzakereye girişmediğin 

çok iyi oldu. Çünkü bu ada· 
mın herhalde bir fikri mahsusu 
var. Belki de yeni bir tuzak 
örmek istiyordu. Kendisine, 
bu akşamki planını gayet açık 
olarak söyledim. Venedik Do
kasının palavra ve tehdide 
kat'iyyen ı etelik vermiyece· 
ğini söyledi. Belki de, benim 
karşımda bulunduğu ıçın 
böyle balapervazane şekilde 
konuşmuştur. Belki değil, bu 
muhakkak .. Çünkü benim zi· 
yaretim, ona eski ümitlerini 
tazeletmek için kafi geldi. 
Hatta, bir aralık, seninle olan 
dostluğumun kendisini çıldırt
tığını söyliyecek kadar ileri 
gitti. 

- SONU VAR-

Banker er öldüren, generaller 
kaçıra g·z i teşkilat! 

- Sonll 5 inci sahifede -
General Kutupiyefi bulmak

tar. ümidini kesen Beyaz R,us
lar cemiyeti Vcrangelin mesai 
arkadaşlarından General Mil
leri, reis seçmiştir. 

General Mıller de 24 Eylfil· 
de, selefi gibi esrarengiz bir 
şekılde kaybolmuştur. Bu mes· 
ele üzerindeki polis tahkikatı 
hala devam etmkte, fakat müs
bet bir netice elde edileceği 
kat'i surette şüpheli görün
mektedir. 

General Miller, selefi gibi 
tuzağa düşürülmekten kork
tuğu için nereye giderse, ma
sası üzerine gittiği yeri ya
zarmış. Bu defa da, harb ar· 
kadaşlarından General Skoplin 
ile gizli bir müzakereye gitti· 
ğini bildirmiştir. 

Zabıta, ifadesini almak üzere 
General Skoplini komiserliğe 
davet etmiş, fakat bu defa 
General Skoplin de kaybol-
muştur. 

Ne güzel, ne 
zabıta romanı!... 

"' • • 

mükemmel 

General Kutupiyefin kaybol· 
duğu günün senei devriyesin
de, 25 Kanunusani 1937 de 
Bulonya ormanında iri ve sa· 
rışın bir adam maktul olarak 
bulunmuştur. 

Bu adam her sabah köpeği 
ile birlikte bir tenezzüh ya
pardı. Bir şahide göre, mak
tule sarışın bir adam yaklaş· 
mış, bir iki kelimeden sonra 
hançerini saplıyarak kaçmış

tır. Bu maktul de bir Rustur, 
en maruf ekomünistlerden 

Navaşiııdir. Fransız ve ya
bancı birçok ricalin hususi 
müşaviridir, düşm~rnı yoktur, 
sakin bir hayat yaşardı. Fa
kat, pek çok şeyler biliyor ve 
bunları da bir türlü unutamı· 
yordu. Öldürülmesinin tek se· 
bebi bu olsa gerektir. Katil 
hala aranmaktadır, buluna· 
cağı da çok şüphelidir. 

• • • 
Buna benzer hadiseler mi? 
Pek çok. 
Bunları da kısaca sıralı)'oruz. 
§ - Diktatöre· benzi yen bü-

yük bir general, ecnebi bir 
sefarethanede ziyafette bulun
muş, bir kaç saat sonra şid
detli sancılarla ölmüştür. 

Zehirlendi mi? Apandisit mi? 
§ - Büyük bir diplomat ' 

tifodan ölüyor. Böbreklerine 
bakılırsa, zehirlenmiştir. Maa
mafih yidiği istridyelerde de 
·mel'un bir tesadüf eseri ola
rak- tifo mikrobları bulun
muştur. 

Buna ne dersiniz? 

§ - Meşhur bir röportajcı 
Asyadan dönüyor, Avrupay1 
ateşe düşürecek mühim vesi
kalar elde etmiştir. Mel'un 
bir tesadüf vapuru yakıyor, 
muhabir dP. kamarasında kö
mür olup gidiyor. Tabii, vesi
kalar da ortadan kalkıyor .. 

§ - Lehli maceraperest, 
Fransanın cesur askeri, mil
yarder, çelik kralı, Montekarlo 
batakhanesınin bellibaşlı sa
hi l;>lerinden Prens Leon Rod· 
zivil 1927 senesi Martının bı· 
rinci gecesi bir sarışın şere· 
fine Monako Prensliği otelle-

147 Esnaf Ban. 12 18 
118 Beşikçi o. 14 25 15 50 
104 K. Taner 16 50 17 
90 Vitel 12 25 15 75 
75 O. L. o. Sab. 15 625 16 625 
60 A. R. Üzam. 14 15 50 
57 N. Börekçi 11 50 13 25 
26 Ş. O. Galip 16 25 18 25 
24 S. Erkin 15 375 15 375 
19 L. Galemidi 15 50 16 25 
17 S. Beyazıt 14 75 16 
12 H. Alberti 15 15 25 
3 Jiro ve şü. 16 50 16 50 
4 J. Kohen 15 75 15 75 
956 

90218,5 
91174,5 

incir satışları 

yünden Ahmet, karısı Fatma· 
dan şüphelenmiş, karısını ta· 
kib maksadile şehre gidece
ğini söyliyerek köyden ayrıl· 

mış.. Gece tekrar köye döne· 
rck g"zlice evine girmiş, ka· 
rısının ayni köyden Mehmetle 
bir yatakta uyuduğunu.görün-
ce aşık ve maşukun albisele· 
rini saklamış, sonra da kendi· 
lerini uyandırmış.. Bundan 
muğber olan hovarda Meh· 
met yatak altında sakladığı 
bıçağile Ahmede hücum ede· 
rek ağır surette yaralayarak 
kaçmışsa da tutularak adliyeye 
teslim edilmiş, yaralı Ahmet 

ç. Alıcı K. S. 
1113 A. H. Nazlı 6 25 
340 Ş. Remzi 6 37 5 
127 Ş. Rıza H. 6 

de hastaneye getirilmiştir. 
K. s. K J 
1 s arapırı araa 
6 75 Bir hafta içinde Uç 
6 50 kamyon kazası 

50 İzzi ve Ali 9 10 50 Karapınar, (Hususi)-Kara· 
8 50 pınarda son hafta içinde 3 

12 50 kamyon kazası olmuştur. Yersiz
] 3 50 li~ten .. çam.urluk üstünde gelen 

50 B. Suham 6 25 
26 J. Taranto 9 
23 Tütsü ile t. 13 50 
12 B. Franko 9 
1741 

9 
bır muıterı yare yuvarlanarak 
yaralanmış .. 

81039 
~2780 

Zahire sat.şiarı 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

130 Buğday 5 25 
155 Arpa 4 3125 
304 Susam 16 625 16 75 
453 Kilo Susam 16 625 16 75 

47 Burçak 4 
135 Bakla 4 125 

16 Börülce 8 50 
25 Ton P. çekirdek 2 90 

662 B. Pamuk 27 49 

Piyasa fiatleri 
No. 7 13 50 14 00 

" 8 14 25 14 75 
" 9 15 00 15 50 
" 10 17 00 17 50 
" 11 19 00 20 00 
" 12 21 00 22 00 

Alacak meselesinden 
çıkan cinayet 

Oç suçlu mahkQm edildi 
Bir alacak meselesinden 

Kireçlikayada bakkal Cemali 
falçata ile yaralıyarak öldüren 
Esad ve suç ortakları Mehmed 
Ali ile Safinazın muhakeme· 
leri dün Ağırcezada sona er· 
miş ve karar tefhim edilmiştir. 
Cinayeti işlediği sabit olan 
Esadın 12 sene on gün ağır 
hapsine, bu vak'ada kendisine 
yardımda bulunduğu anlaşılan 
Mehmed Alinin on ay ve Sa
finazın da üç gün hapislerine 
karar verilmiştir. 
~~---------~--------

Devrim 
Kitabevi 

Sahibi: MiT AT 
Bütün mektep kitaplarını 

en müsait şartlarla satışa çı- ' 
kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler soka
ğında 85 numara. -rinden birisinde bir eğlence 
tertib ediyor. içiyor, yiyor, 
eğleniyor fakat sabahleyin oda 
hizmetçisi karyolasında ölüsü-
nü buluyor. Sarışın kadın iz 
bırakmadan kaybolub gitmiştir. 
Mesele basittir: Kadın Sir mil
yarderi kazaen zehirlemiştir! 
Fakat.. Bu ölüm Sir Vasil Za· 
harofun kombinezonlarını ko
laylaştırmıştırl 

Leon Rodzvil, bir tayyare· 
den kaybolan banker Lövens· 
teynin de bazı işlerde ortaj'ı 

idil 

Kamyon üstünde gelen bir 
adamın boğazına telgraf teli 
takılmış ölümden zor kurtul· 
muş... • 

Bir tümseğe çarpan bir 
kamyonun üstünde gelen sekiz 
kişi yere yuvarlanarak muhte
lif yerlerinden yaralanmışlar .. 

Kamyonlara fazla adam al
mamak için alınan tedbirlerin 
tatbikine belediye kuvvetleri 
kafi gelmiyor. Yurddaşların ha-
yatlariJe oynıyan bu şehir dışı 
kahramanlarının ha~ kından 
gelmek için daha şiddetli ve 
esaslı tedbirler almak lazım ... 

Menderes 
SUmere galip 

Nazilli, ( Hususi ) - Dün 
Nazilli spor sahasında Men· 
deres ve Sümer kulüpleri çok 
kalabalık bir halk huzurunda 
ikinci maçlarını yaptılar. Ha· 
kem Sümerden Eremin idare
sinde yapılan maçı hakemin 
hatalı kararlanna rağmen Men· 

deresspor 3 • O kazandı. ilimiz 
şampiyonu olan Menderesspor· 
lu gençleri tevali eden muvaf
fakıyetlerinden dolayı kutlula· 
moğı borç sayarım. 

Pazar maçları 
Bu Pazar günü şild maçlara 

pragramı şöyledir: 

Birinci oyun: Ateş • Yaman
lar. Saat 10/30 da 

Orta hakemi: Mustafa Şen
kal, Yan hakemler: Şahap, 
lsmail Doğansor 

ikinci oyun: Alsancak ld
manyurdu - Üçokspor. Saat 
15/30 da. 

Orta hakemi: Ferit Simsar
oğlu. Yan hakemler: Ahmet 
Ozgirgin Abbas D.S. 

Aaahi gazetesi 
lngilterenin Çine sillh 
gönderdiOini yazıyor 
Tokyo, 6 (Radyo) - Asahi 

gazetesi, lngilterenin Ongton 
yolu ile Çine mühim miktarda 
silah ve mühimmat sevketmek· 
te olduğunu yazıyor. 

Ayni gazeteye göre, lngil· 
tere Çine 43 harb tayyaresi 
göndermiş bulunuyor. 

Ticaret talepleri 
Maltada bulunan bir firma 

memleketimizden kuru meyva, 
yumurta; lskenderiyede bir 
firma da incir ve üzüm ile 
kuru meyva almak istediklerini 
şehrimiz Ticaret odaıma bil
dirmişler ve bu işle meşgul 
tanınmış müeueıelcrin adreı
lerini iıtemiılerdir. 

Ço<'uklarımız 
bakılıyor .. 

Ankara, 6 IA A) - Çocuk 
Esirgeme Kurumu genci nıeı· 

kezi tarafından 16 9 937 tarı 

hinden 1·10-937 tarihine kır 

dar son 15 gün zarfında 1724 
çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 237 çocuk ..,e 
anne genel merkezin polikıli· 
niklerinde bakılmış ve teda\/İ 
edilmiştir. 

Ayrıca diş bakım evinde de 
147 çocuğun dişleri bakılmış 
ve tedavi edilmiştir. 

862 çocuk ve anne genel 
merkezin banyolarından istİ' 
fade etmiştir. 

Süt damlasından hergün 70 
çocuğa süt verilmiş ve tS 
günde yekun olarak 580 kilo 
bedava süt dağıtılmiştır. 

Genel merkezin bahçesin· 
deki yüzme havuzundan 375 
çocuk istifade etmiştir. 

Yardım için genel merkeıe 
başvuran 33 yoksul yavruy• 
para yardımı yapılmıştır. 

İngiliz kabinesi 
Londra, 6 (Radyo) - lngil· 

tere kabinesi, bugün öğledeP 
sonra mutad toplantısını yap· 
mış, Akdeniz, ispanya ve ÇiP 
Japon meselerini tetkik eyle· 
miştir. 

Kabine, Japon malJarın• 
boykotaj yapılması hakkındaki 
talebi reddeylemiştir. 
--~----~--~~----__,/ 

Satış ilanı 
lzmir Sulh Hukuk mahkt' 

mesinden: 
lzmirde mukimler Şerafettİf11 

Hanife, Semiha, Sacide, Be
dia, Esadın şayıan mutasarrıf 
oldukları Halil Rifatpaşa cad· 

desinde kain 93 No.lu ve 4()0 
lira kıymeti muhammeneli efİ11 

mahkemece verilen izaleyi ş•Y11 

kararına binaen 9-11-937 Sıb 
günü saat 15 de lzmir 1&1ib 
hukuk mahkemesinde satıf1 

yapılacaktır. Bu arttırınad; 
tahmin olunan bedelin % 1 
nisbetinde bedel verildiği sıı· 
rette talibine ihalesi yapılac'~ 
aksi takdirde satış 15 ıd" 
daha uzatılarak ikinci arttı~ 
ması 25-11-937 Perşembe güııit 
saat 15 de gene_ daireaıiıdl 
yapılacaktır. Gayrimenkul ii•' 
rinde hak talebinde bulu~"; 
lar ellerindeki vesaikle birh~ 
20 gün içinde dairemize rıı' 
racaat etmeleri lazımdır. ~ 
takdirde haklarında tapu 1 

cill malum olmadıkça paY)I( 
madan hariç kalacaklardır. 

Şartname 19-10-937 ,,ır 
hinden itibaren herkesin I~ 
bilmesi için açıkta ve g•r 
menkulün evsafı da 19rtıı' 
mede yazılıdır. ,) 

Müzayedeye iştirak ouP I' 
istiyenler kıymeti muhalJI~ 
nenin % 7,5 nisbetinde ~ 
akçası veya milli bir b,0.,. 
teminata ibraz etmeleri ~ ~ 
dır. Gayri menkulün "r" 
vesair kanuni mükellefiyc4 tfl 
sabcıya % 2,S delliliye_kll 
farğ harçları alıcıya ait ~j 
ihale bedeli def aten ve f."' 
nen verilecektir. .. ; 

ihaleyi müteakip 111&1~..ıl 
ihale bedelini vermedili. ~ 
veremediği takdirde gayrı 'ai 
kul tekrar tekrar 15 gün d.l b' 
detle arttırmaya konul~ 
arttırmada ençok bedel ··~J 
oin üzerine ihalesi yapıl~ 
arada tahakkuk edecek ~ 
farkı hiçbir hükme hacet,, 
maksızın vecibesini ifa ~ 
yen müşteriden tahsil Q 

caktır. ~ 
Daha fazla malumat j~ 

istiyenler dairemizin 93Z 
sayılı doıyaıına mürJ ~ 
lüzumu ilin olunur. 
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Orman Müdürlüğünden: 
Temin ah 
Kuruş 

23 
65 
89 
27 

235 
216 
516 
647 
587 
270 
481 

60 

Beher kentalinin 
muhammen bedeli 

Kuruş Kental 
5 638 
6 144 
5 237 
4 88 
5 626 
5 577 

28 246 
28 308 
36 217 
36 100 
28 229 
4 200 

Cinsi 
Pırnar çalısı 

Kuru çam odunu 
Çalı 
Mahlut odun 
Pırnar çalısı 

" " 
Mahlut kömür 

" " 
Meşe kömürü 

" " Mahhit kömür 
Mahlut odun 

ANADOLU 

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

" " Hacı Ali tepc&i 
Kara çamın mezar boynu 
Kuru derenin deliklitaf 
Çiçeklinin Karsgöz 

" . 

Z AY I 
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 ilin olunur. 

j. M. Taronto iflas idaresi 
Avukat Cemal Çançar 

Zayi 

lzmir merkez:ilçesinin yukarıda yazılı Devlet ormanlarından hizalarında gösterilen meıe ve 

lzmir belediyeıinden aldığım 
otomobil ehliyatnamemi kay· 
bettim. Yen isini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. Vashburn 

mahlut kömürler, kuru çam odunu ve mahlı1t odun ve pırnar çalısının 27 /9/937 tarihinden 
İtibaren onbeş gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. W.F.H.Vanderzee 

acentesinde Mukavele ve şartname· projeleri Orman başmühendisliğinden parasız alınır. İhale 11/10/937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat onda İzmir Orman başmühendisliğinde yapılacağı ilan 
olunur. 6 7 9 10 3498 

6 7 3477 
......... .-1!!!11111 ....... 

lzmir ithalat •• .. .., .. gumrugu 
Kıymet Tesbit Cinsi Kilo G. 

Lirı K. No. 
245 00 829 Ecsamı kimyeviye 41 000 

36 00 790 Tek kapaklı maden 
cep saatı. 

52 00 804 Pamuk mensucat 00 52 000 
den az ipekli. 

50 00 839 Kireç kaymağı 1550 000 

müdürlüğünden; 
Adet Tarife Marka No. 

top No. 
853/A S.C.V.H. 24264 

3 adet 593/C 

15 top 155/A 135 

718/D ı. c. İ. 302 
Y.M. 311 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad· 

desi 1027 numaralı .6 odah 
ve bütün konforü havi de
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
!iplerin mezkur eve müra· 1 
caatları ilan olunur. 

lmiiiiiiiliiiiıııııiiıiiiiiilıiıı ......... 
•-..-.•iLAN 1 

30 00 842 

7 Aylık bir çocuğa bak
mak üzere ehliyetli bir da-

İpliği boyalı pa- 30 000 2 top 379/2/ A-3 dıya ihtiyaç vardır. Talip· 
muk mensucat. lerin bonservislerini hami· 

Yukarıda yazılı eşyamn 20/10/937 ci çarşamba günü saat 14 de açık artırma ımretile dahile len Karşıyaka Salih pafa 
satılmadığı takdirde ayni günde ecnebi memleketlere götürülmek üzere satılacağından işine caddesinde 43 Numaraya 
gelenlerin ithalat gümruğü satış komisyonuna müracaatları. 7 12 16 1 3499 1 müracaatları. 

lzmir Levazım amirliği ilanları 145 ton pirincin 12 I.ci teşri.1937 salı günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Dikimevleri için 5676000 adet aleminyüm düğme 25-10·9j7 

Pazartesi günü saat 16 da tophanede İstanbul levazım amirliği 
satın alma komieyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 31218 liradır. ilk teminatı 2341 lira 35 kuruş· 
tur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 

..!!!r saat eve) komisyona vermeleri. 7 12 17 21 3527 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Askeri okulları için alınacak olan yirmi yedi bin altıyüz kırk 

çift yun çorabın kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiat bahalı 
görüldüğünden 13· 10-937 Çarşamba günü saat 14,30 da Top· 
hanede lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
Pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 15202 
liradır. ilk teminatı 1140 lira 15 kuruştur. Şartname ve nümu
hesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerile belli 
~atte komisyona gelmeleri. 3526 7 10 

İ7.mir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. een: 
Dikim evleri için alınacak olan on bir kalem perçin çivisi 

\te perçin pulu 25-10-937 Pazartesi günü saat 15 de Topha· 
tıede Istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ka· 
Palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 25707 lira· 
dır. ilk teminatı 1928 lira 3 kuruştur. Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evetine kadar ko· 
~yona vermeleri. 7 12 17 21 (2528) 

İzmir Lv. amirliği Sat Al, Ko. Rs, den: 
Dikim evleri için alınacak olan dokuz kalem çadır ve saraciye 
ltıalzemesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26· 10-937 ~alı günü saat 
15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komis· 
>'onunda yapılacaktır. Teminat bedeli 20344 liradır. ilk temi· 
l'latı 1525 lira 80 kuruştur . . Şartname ve nümuneleri komisyon· 
da görülebilir. isteklilerin kanuni belgderile beraber teklif 
lrlektuplarını ihale saatinden bir saat evel komisyona vermeleri. 

"-........ 7 12 17 21 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Askeri okulları için alıncak olan elli dört bin dokuz yüz 

~kıen çift pamuk çorabın kapalı zarfla : eksiltmesinde verilen 
••t bahalı görüldüğünden 13·10-937 Çarşamba günü saat 15te 
't <>phanede lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
~~arlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli on sekiz bin 
ltz kırk üç lira kırk kuruştur. ilk teminatı bin üçyüz altmış lira 

t~~rtıişaltı kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görüle
ılar. isteklilerin kanuni belgelerile belli saatte komisyona ~el-
~ri. 7 10 

f .. mir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
l - An •.. r garnizon müessesatı ihtiyacı için 130 ton ko· 

yun ct.nin 18/J.0/937 Pazartesi günü saat 15 de ka· 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3 - isteklilerin kanunun 2·3 üncü maddelerinde yazılı Ve· 
ıika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün va saatten bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vereceklerdir. 

'-... 26 2 7 12 

~lrnir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 

p 
al 
m 
d" 
2 
n 
li 

j 

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

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

22 30 2 7 

Bornova Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Bornovadaki topçu alayının senelik ihtiyacı olup 1· 10 

-937 Cuma günü saat 10 da pazarlıiı yapılan 21200 
kilo sığır etine talip çıkmadığından yeniden pazarlık 
suretile münakasası yapılacaktır. 

2 - Son defa olarak pazarlığı 9· 10-937 Cumartes~ günü 
saat onda yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 4240 lira olup muvakkat temi· 
natı 318 liradır. 

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 
alma komisyonuna gelmelt":rİ. (3518) 

Istanbul Nafıa Müdürlüğün
den: 

25/10/937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa 
Müdürlüğü binasında 52646,50 Lira keşif bedelli Üsküdar 
aldebağı Prevantoryomu talebe ve öğretmen sanatoryomu 

nşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
v 
ı 

ş 

r 

Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
artnameler{, proje, keşif hulisasile buna müteferri diğer ev· 
ak 264 Kuruş mukabilinde _dair~sinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 3883 Lıradır. 

iŞ 

isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 50,000 Liralık bu 
e benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 

müteahhitlik ve Ticaret o.da~~ .. vesikalarını havi kapalı zarf· 
arını 25/10/937 Pazartesı gunu saat 14 e kadar Nafıa Mü-1 

d ürlüğüne vermeleri. 30 3 10 15 6353/3321 , ' Türk Hava Kurumu 
Büyük piyangosu 
5 inci keşide 11 Teşrinievel 1937 dedir 
Büyük ikramiye 200,000liradır 

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

Ayrıca: (3,000) lirad~n b~ıhyarak (20) liraya kadar 
büyük ve küçük birçok ıkramıyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. , ____________ lliılıiiı ____________ • 

• 

7 tiktepin 9ST 

Izmir memleket hastanesi baş
tabibliğincıen: 

lzmir memleket hastanesinde 1141937 tarihinden 30/6/937 
tarihine kadar vefat eden eşhasın eşyaİarı 7/10/937 tarihinden 
27/10/937 tarihine kadar 20 gün müddetle ve açık artırmağa 
çıkarılmıştır. Artırma günü 27 /10/937 tarihine rastlıyan çar
şamba günü saat 9 dan 12 ye kadar memleket hastane&inde 
heyet huzurunda satılacaktn. 

isteklilerin mezkur l?'Ün ve saatte hastaneye müracaatları 
ilin olunur. 6 11 15 19 3520 

Turgutlu belediyesinden: 
Arısöz·Motopomp·Otomobil idare ve sevkini bilir ve itfaiye 

talim ve terbiyesine aşina bir itfaiye zabitine ihtiyacımıı: 
vardır. 75-90 liraya kadar ücret verilebilir. 

Talip olanların bu işler için vesaik ve evrakını ve ayrıldıA'ı 
yerlerden aldığı bonservislerle beraber Turgutlu belediye 
reisliğine müracaatları. 3512 

il daimi encümeninden: 
Ağamemnun ıhcalarında yeniden yaptırılacak binalarla tesisat 

projelerinin tanzimine ait müsabaka şartnamesile vaziye plan· 
ları Ankara-!Gtanbul-İzmir Nafıa müdürlüklerinde mikdarı 
kafi bulunduğundan mimar ve mühendis olan istekliler mez· 
kur müdürlüklere başvurarak bu evrakı bedelsiz temin ede· 
bilirler. 3 7 3458 

Müzayede ile ayni günde iki 
büyük satış 

Birinci satış sabah- ikinci satış öğleden 
leyin saat 1 O da sonra saat 3 de 
Yolculuk dolayısile Birinci- Acele yolculuk dolayısile 

teşrinin 10 uncu pazar günü Birinciteşrinin 10 uncu Pazar 
sabahleyin saat tam 10 da günü öğleden sonra saat tam 
Göztcpe tramvay caddesi 808 3 de Gazi bulvarında Silahçı 
No.lu evde mühendis Bay Ali Salimin binası Kız enstitü&ü 
Azize ait bilcümle mobilya· altında uyuşturucu maddeler 
farı açık artırma suretile sa- inhisarı fzmir şubesi müdürü 
tılacaktır. Bay Vahit Demirkana ait bil· 

Fevkalade lüks aynalı do- cümle nadide mobilyaları açık 
arttırma suretile satılacaktır. 

lap tuvalet iki adet komedi. 
Satılacak eşyalar meyanında 

nosu, iki kişilik kübik karyola fevkalade güzel kıristal camlı 
ma somyası, aynalı büfe, ka· aynalı büfe kontre büfesi, açı· 
re yemek masası, 6 adet san· lır kare yemek masası, 6 adet 
dalyeleri, yeni bir halde ma· yemek iskemlesi, maruken 1 
ruken iki koltuk, lüks yazı· kanape 2 koltuk, İyi sesli 
hane döner koltuğu ile be- Reichen markalı Alman piya· 
raber, ceviz şemsiyelik, Sahi· nosu, fevkalade lüks maundan 
binin Sesi salon gramofon mamul modern şifünyeralı ay· 
birçok plakları ile beraber, nalı dolap, 3 aynalı tuvaleti 
Amerikan duvar saatı, ceviz· komodinosu karyola ma som· 
den mamul Hereke kumaşın· yası, 10 parçadan mürekkep 

fevkalade güzel pomye kadi· 
dan kübik kanepe takımı 7 feli koltuk takımı, şemsiyelik, 
parçadır, kübik sigara masa- hasır kanape takımı, muhtelif 
lan, 7 lambalı Blaupunkt mar· kübik sigara masaları sahibi-
kalı 935 modeli radyo kısa, nin sesi salon gramofonu ve 
orta ve uzun dalgalı bütün birçok plakları, lngiliz mamu-
dünyayı ılır, dünyada en iyi latı bronz kesme iki kişilik 
tanınmış Blüthnr markalı pi· karyola ma somyası, tekrar 
yano, 6 parça kadifeli oda ikı kişilik kübik nikel karyola 
takımı, sepet takımı, kuşlu ma somyası, duvar saatı, 4 
duvar aynası, 5 adet camlı parça kübik murabba sigara 
dosya dolapları ve kütüphane, sehpaları, aynalı büyük vitrin, 
beyaz boyalı elbise dolabı, kristal camlı maundan mamul 
markis, muhtelif kadifeli tül kütüphane, büyük yazı masası, 
perdeler, çocuk için şüfinye· 2 adet saksı sehpası, gayet 

güzel kıymetli poker masası, 
ralı dolap, salamandra soba, 
tekrar bir adet dökme soba, bir kişilik siyah karyola bezli 

somyasile beraber, 2 adet 
buz dolabı, 6 adet saddalye, Amerikan koltuğu, 2 adet se· 
2 adet somya, çocuk karyo· defli Şam işi tabure, kadifeli 
lası, ve hirçok Isparta taban küçük ıalon vitrini, buz dolabı 
halıları, seccadeler vesair bir· çocuk karyolası, yeni bir halde 
çok mobilyalar b"lmüzayede dökme soba, perakende muh· 
satılacaktır. telif yemek iskemleleri, gaz 

FIRSATI KAÇIRMAYINIZ.. sobası, elektrik sobası, büyük 
Fırsat artırma salonu tam camlı yazıhane camekanı, 

Aziz Şınık halı, kilim, ve seccadeler, ve· 
Telefon: 2056 saire, birçok eşyayı nefise 

FotoOr 
1N0 NÜ Cad. No. 20 

A tölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir 'memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat
baasına müracaat edilmesi. 

müzayede suretile satılacaktır. 
Dikkat: işbu satılacak eşya 

Pazar günü sabahleyin saat 
8 buçuktan itibaren mahallinde 
görülebilir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon: 2056 

Zayi 
lzmir Sanatlar okulundan 

339 senesinde aldığım ehliyct
namemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza ta• 
bur karargahında 

Halit Payziner 

1 



::Sayfa 8 

EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBlL Otomobilleri ve 

1 Z M l R 

limanlarına hareket edecektir. 
_ KUltür Lisesi 

11 BARDALAND ,, motörü 111111 
16-lOda ROTTERDAM, HAM· -
BURG, DANZIG, GDYNIA, -
DANMARK, NORVEÇ ve -
BAL TIK limanlarına hareket 

Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri ~111111,_ Resmi Liselere Muadildir. 
Talebe kayd larına devam ediliyor. 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = _L_i_s-=e_v_e_O_r_t_a_o_k_u_ll_a_r_s_a_t_ın---.a .... 1.--

H §) ffi ©i Ô Ntüı~lhl~:\t Ç©.\filÇ©.\11"' ~ ma komisyon başkanlığından edecektir. 

h • = Kızılçullu Öğretmen okulu elektrik tesisatı 8.10.1937 cuma 

C Za an e S ı ~ gün saat 16 da Kültür yardirektörlüğü odasmda toplana<:ak 
komisyonumuzca pazarhkla üsterilecektir. 

"VİKİNGLAND,, motörü 
2· 11 de ROTTERDAM, HAM 
BURG, DANZIG. GDY-
NIA, DANMARKA NORVEÇ - k__ --ve BALTIK limanlarına ha- -
reket edecektir. - nde bulunur. 

SER ~~t ~:ı~ITIM E -u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111 1 1 1 1 1 1 1111 11 1 11 11111111111111111111 11 1111111n .ıı 111 llllli i 
"ALBA JULIA,, vapuru 1 ,._.....,..-----------------....,..----------... 

10-lOda MA.LTA, CENOVA 1 
MARSIL YA ve ORAN liman-
larına hareket edecektir. 1 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. I 

" LECHIST AN ,, motörü 
8/10 da ANVERS, GDYNIA 1 

ve DANZIG limanlarına hare· 
ket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesu)iyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin-

ci kordonda FRA TELLİ SPER 1 

CO vapur acentalığına mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

............... acı-.ııı:m .... ~ 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

V apar Acentası 
l irinci kordon Recs binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO,, vapuru limanı
mızda olup 28 EylUle kadar I 
LONDRA ve HULL için yük 1 
alacaktır. ! 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LO NDRA, için yük ala
eaktır. 

.. LESBIAN,, vapuru 12 Bi-
1 

rinciteşrinde LONDRA, ve ı 
HULL için yük çıkaracaktır. 

UVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

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

GASTLE HATTl 
"JOHANNE,, vapuru 28 

Eylule kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABlAN 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 HekiiilT• 

1 
Mitat Orel 

~dres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

1 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 

1 15,30 · 17 Tele. 3434 .................... 

H. YRETTIM 
f!IZGR 

-

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

T f'lefon : 3479 

1 ' 

• 

İzmir· Memleket hastanesi dahili hastalık lar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarım muaye'ne ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 ... -:- ;. .. ..,,. ~ . Telefon ; 2545 

Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 
Teminat pazarlığı müteakip ihale bedeline göre kat'i temi· 

nat alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenler Nafıa bakanlığının ehliyet ruhsat· 

namesini haiz olması şartbr. 
Mütaahhit bu mikyasta işler yaptığına dair vesika ibrazma 

mecburdur. Bu işe ait resim, keşif, fenni ve mali şartname 
hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. Şirketler 2490 sa· 
yıh kanunda yazılı vesika ile bu işe girebilirler. 3 5 6 7 

DEUTSCHE LEVANTE "DUNA" vapuru 18 Bi· 
LINlE rinciteşrinde bekleniyor. BEL-

G. M. B. H. GRADE, NOVISAD, COMA· 
uTHESSALIA,. vapuru 6 RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 

llkteşrinde bekleniyor. HAM- TISLAVA, VIY ANA ve LINZ 
BURG ve BREMEN liman· için yük alacaktır. 
larmdan yük çıkaracaktır. JOHNSTON W ARREN 

"ARKADIA,, vapuru 6 Bi- LINES LTD. 
rinciteşrinde bekleniyor. ROT- L 1 VER PO OL 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır . 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

Tbe EXPORT STEAMSHIP 
. CORPORA TION 

"EXIRIA" vapuru 28 Ey
lulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

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

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

"EXCHANGE" vapuru 18 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"CARLTON,, vapuru 22 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alaeaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 28 
Birinciteşri nde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
THE E.A.PORT STEAM

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 8 Bi
rinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PlRE - 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 ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

•DROMORE., vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAZ, VARNA, KôS-
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve İBRAIL limanları için yülc 
aJacakbr. 

ARMEMENT DEPPE -
ANVERS 

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

DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö.ü 21 
EylUlde bekleniyor. DIEPPf:, 
DÜNKERK ve NORVEC 
umum limanları için yük alı· 
caktır. 

.. BAY ARD,, motörü 24 13i· 
rinciteşrinde bekleniyor. pi· 
EPPE, DÜNKERK ve NO~· 
VEÇ limanları için yük ali' 
caktu. 
ARMEMENT H SCHULD1 

HAMBURG 
8 

"MARITZA,, vapuru z 
Birinciteşrinde bekleniY0~ 
ROTTERDAM, HAMBlJ~1 .• HAMBURG ve BREMEN 

1 

manlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarib~~: 
rile navlunlardaki de1lşiklı 1 
lerden acente mesuliyet ksbıl 
etmez. 

Daha fazla tafsilat içio 
8~ 

rinci kordonda W. F. HEN~y. 
VAN DERZE & Co. N· t 

~ "'' vapur acentalıima mura 
edilmesi rica olunur. ()Ol 

Telefon : No. 2007 /2 


