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No. 7326 

Cuma 

8 
llkteşrin 9 3 7 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Kıt'alar, büyük bir intizam ve 
süratle mevıi almaktadırlar 

Telefon: 2776 

Atatürk 
Bugün Ankaradan 
hareket ediyorlar 

lstanbul, 7 (Hususi)-
Atatürk, garın (bugün) 
öğleden sonra Ankaradan 
hareket ederek, Ege ma
nevralarının cereyan ede-

,--------------------------------~ 

Edirne yolunda 
Bir tren kazası olmuş, sekiz 

kişi j yaralanmıştır 

Kahraman tayyarecimiz 

Bn. Sabiha Gökçen 
dün lzmire geldi --------Geziemir meydanında arkadaşları ile be. 

raber hararetli bir şekilde karşılandı 

Nazilli, yarın için Büyük 
Şefimizi beklemektedir 

-----------
Büyük rütbeli kumandanlardan bir kısmı daha gel

diler. Orgeneral F. Altay da bugün bekleniyor 

Ege manevraları• 
ceği Aydın havalisini şe- na jştirak edecek olan 
reflendireceklerdir. Atatürk kızı Bn.,.Sa· 

Ege mıınevralan, artık hıışla

uıak üzeredir. Silfihıoı Türk ıop· 

:rakları müdafaasının lıir bn) rağı 
halinde çelik pençclcrinJe taşıyun 
kahraman 1\lelımedcik, bu mevrarla, 
hP.m kendi ırki \e ve tarihi veraset 
ku<lrctiai, l.u•m de Buyük K11rı11rı· 

eırıırı sevk ~c İ•lnrc~i alııaıl.ı ri~tq~i 

lmc\ünkü tekuık \t' ıniiltk:ımıl \ar· 
lığını göstcrm('~t· tekrar inıkiin 
hularal.tır. 

Başvekil General ismet biba Gökçen, dün 
lnönü, Vekiller ve Siyasi beş t:ıyya•elik bir fi. 

Müsteşarlar da birlikte Jo ile eehrimize gcl
hareket ediyorlar. mi~tir. Albay Zekinin 

\... ______________ ./ kumandasında huln-

Filistin de 
Umumi grev 
ilan edildi 

Kudü~, 7 (Radyo) - Arahlar, 
Fili;ıtinio hertarafında unıumi grev 
ilan etmi::lerdir. 

Büyük müftü, Ômer cawiin· 
ılf'n çıkmamakta vaziyeti oradan 
idare t·tmektedir. 

Mahalli kükıimet, nt-frettiği 

bir beyannamede, en ufak bir 
mesele zuhurunda Filistinin herta· 
rafında örfi idare ilin edeceğini 
ilan eylemiıtir. 

• 1ooc\•ra mm taka ırıdnki rıH·r· 

kezler nıulıabirleriıııiziıı \'crdiklt•d 
haberlere nazaran, her iki toraf 
kuvvet.erinin faaliyeti ~on lıarlıline 
Varmak üzeredir. Tt•ceoınıu nokta· 
1>1nıJa hirıkerı kuvvetleı, üratlc 
ınevzilerini ıılmaktndırlar. Bütün 
hn harekat, tam bir disiplin, ıauı 
bir ahenk ic;inde inkişuf etmek· 
tedir. 

Manevrayı takib etmek için, 
ordu müfettişlerinden Orgeneral 
Ali Said ile Milli Müdafaa Vekfi· 
leti müsteşarı Korgeneral .L\azmi 
•e maiyeti erklinı, filli Müdafaa 
Vekaleti mümessilleri dün akşam 
Sandırma treni ile şehrimize gei
tniş ve askeri merasimle karşılan· 
tnışlardır. 

Büyük Şef, geçen manevraları takib buyururlarken 

Loodra, 7 (A.A.) - Bağdad· 

dan bildirildiğine göre, Iraktaki 
Müslim Bidaya cemiyeti İngiliz 

elçiliğine bir telgraf göndererek 
Filietindeki yüksek Arab komiteıi 
azasının memleket dııaneına çıka· 

nlmaaını ve müftünün de azledil· 
mesini protesto etmiı ve aziİ key· 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede 

Birinci ordu müfetti~i Org•me· 
tal Fahreddin Altay ile Korgeneral 
~~------.-m-------

F ransada intihabat 
Şotan kabinesi tu-

tunabilecek mi? 

Salih ve Sabit .. bugün ~ehrimize 
geleceklerdir. Keza,~ hava:müeteşarı 

Celalin de bugün öğle vakti tayya· 
re ile şehrimize gelmesi beklen
mektedir. 

:.'\lavi taraf kuvvetlerinin ku· 
manduı Korgeneral Mustafa l\fuğ· 

lalıdadır. Kırmızı taraf kumandanı 
da Korgeneral KeratQeddin Koca· 
mandır. .Manevrayı filime alacak 
olan heyet te dün şehriıoize gelmiş 
ve şehir üzerinde bir kaç tur ya· 
parak bazı fotograflar almııtır. 

• • • 
Vaziyete nazaran Büyük Şef İ· 

miz Atatürk, cumartesi günü ak· 

Parie, 7 (Radyo) _ Vilayet oam üzeri, refakatindeki zevatla 
~ ı· ı ı · · 'h b manevra mıotakasında bulunacak· 

tirak etmek üzere birinci ordu 
müfettişi Orgeneral Fahreddin Al· 
tay ile Trakya umumi müfettişi 

General Klizım Dirik, t;eneral Sa. 
lih ve Sabit, kurmay heyeti İnönü 
vapuru ile bugiin tzmire hareket 
etmiolerdir. 

lskenderun limanında 

Konya vapuru 
heyecanla karşılandı 

Hatay gençleri, sevinç gözyaşlarile 
rağımıza yüz sürmüşlerdir 

bay-
L tc ıs eri aza arı içın ıntı a ata 
.,.•lanmııtır lardır. Dı' l!er su~ tunlarımızcı·a da J f - R ı ı 

v • u stanbul, i (Hususi) - eken· ve um po is eri tarafından men· 
l:lükfımeti te~kil eden siyasal yazdığımız veçhile, Cumhurreisimi· deruna ilk seferini yapan Konya edildiler. Bunun üzerine mahalli 

Jl•rtiler, hep birlikte intihab:ıta iQ. zin i\"azilli kombinasının nçılma h k · d 
• v vapuru, bugün Anamur iskelesine ü nmet ner. inde protestoda bo-

ltralt etmiAlerdir. merasiminde bulunmaları ihtimali 1 d D b ı 
v uğramıştır. un um. er a mü111ade edildi ve 

Bu intibapts sosyaliatlerle ke· fazladır. Bunu hab"r alan Nazilli akabinde akın ba•ladı. 
~~ Vapur kaptanı, ihtisasatını en· v 

Uniatler fazla rey alırlarsa, B. büyük bir bayram gününün hazır· Vapura gelenler bayraıı-ımıza, 
Ş0t latırken ıunlan söylemiıtir: A ı. "' •n istifaya mecbur olacak ve hk ve sevinçleri içindedir. tatür .. ün portresine yüz sürmekte 
>'eni kabineyi, tekrar B. Leon Blum latan bul, 7 (Hususi ·muhabiri· - İekenderunda büyük teu· ve sc\·inç gözyaoları dökmekte 
~ edecektir. . nıizdeo) - Ege manevralarına İş· hürat ve emsalsiz bir aiaka ile idiler. 

Ç 
kar~ılandık. Hatay ahalisi, rıhtıma Gösterilen sevgi ve heyecan, 

avuş ko .. yu·· ndekı· tu·· yler dökülmüş, vapurnmuzun gelmesini tarif edilmiyccek derecededir. 
bekliyordu. Vapur limana yaklaıır· fskenderunun ileri gelenlerine 
.ken uzaktan bir alkıı tufanı baş· upurda bir çay ııiyafeti verdik. 

U•• rpertı•cı cı•nayet ladı. Demir atınca, vapara gelmek Vapurumuz hareket ederken de 
istiyen dört bin dört ~enci, Ermeni ayni alakayı gördük. 

/\ocasını öldürte~ Zeliha /zmirde Üzüm ve palamut ihracındaki zorluklar 

muhakeme edilecektir Dün Borsa-Ve T~ Odasın-

Kocasını öldürten Zeliha 
>'fltıd'trıe.ne~en kazasının Çavuş kö· 
iltt· e Zelıba adında bir kadının 

ıyar koc b . N "b" gen ası mu acır ecı ı, 

dGrçt isılu Hasan Çetine nasıl öl· 
ıo~~ 

~'ltılı; Unü dünkü sayımızda yaz· 
~ . · Mevkuf Zeliha ve Hasan 

tın, İz . 
•iııı:1 nur Ağırceza mahkeme· 
lttn~ nıubakeoıe edilmek üzere 
dit. ırM hapishanesine getirilmişler· 
iıtde h tıhakemelerine bo ayın 11 
gdt aılanacaktır. Tahkikatımıza 
tine, 35 yaıında bulunan Zeliha 

1Yttle h" ' ~tleın ıç alikası olmadığını 
ekte iae de Ha1an Çetin bor 

ve öldüren Hasan Çetin 
ıeyi itiraf etmt>kte ve ko<'asından 
usanan Zelilıanın, kendisini cina· 
yete nasıl teşvik ettiğini, l\lusabey. 
köyüne giderken yolda bastonla 
başına ve ensesine vurmak ııuretile 

Necibi nasıl öldürdüğünü, pantolonu 
cebinde bulunan beş lirayı alıp 

Zelihaya götürünce kadının: 

- Oh, çok şükür yarabbi, 
kurtuldum. Diyerek elledni yüzüne 
sürdügünii bütün tafsillitile anlat
maktadır. Bu muhakemenin, heye· 
canlı tarafları olaca&ı tahmin 
ediliyor. 

da iki toplantı oldu 
le ticaret U. müdürü B. Mümtaz 

' bugün Ankaraya dönüyor 
-------------~~--~ 

Üzüm ve palamutların ihracını taz, palamut ihracatçılarının da 
kontrol meselesinde çıkan ve çık.· dileklerini öğrenmiotir. 

ması melhuz zorluklar üzerinde Palamut ihracının kontrolu 
tetkikler yapmak üzere Ankaradan hakkındaki nizamname 1 ikinci· 
şehrimize gelen İktıııad Vekaleti iç teşrinden itibaren tatbika baolana• 
ticaret umum müdiirü B. Mümtaz, caktır. Palamutların içinde buluna· 
dün Ticaret Odasile borsada pala· bilecek bütün ecnebi maddeler 
mut ve üzüm ihracatçılannıu yap• miktan vesaire üzerinde ehe•mi· 
tıklan toplantılara riyaset etmiıtir. yetle tevakkuf edilmiı, bu yıla aid 

Öğlen evel üzüm ihracatçıla· mahsulün ihracında ıimdiki kontrol 
nndan bir kHmı Ticaret Odasında sistemi yüzünden doğacak zorluklar 
encümen halinde toplanarak üzüm konuoulmuıtur. 

ihracatının kontrolunda baocöste· Palamutçular, nizamnamenin 
ren zorluklar üzerinde 'örüımüş· tatbik kabiliyeti hakkında muhte· 
lerdir. Üzüm ihracatçılarının müta• lif mütalealarda bulunmuolardır. 
leaları saat 17 de borsa salonunda Umum miidür B. Mümtaz, Qztlm 
yapılan ikinci bir toplantıda tekrar ve palamut ihracatçılarının, kontrol 
tetkik olunmuotur. i~leri hakkındaki mütalealannı 

Palamut ihracatçıları da öğle- diolemio "Ye tesbit etmiDtir. Bugiln 
den ıonra Ticaret Oda11 1alonunda ..A.nkaraya hareket edecektir. 
toplanmı~lardır. Bu toplantıda ha· OzGm ihracatının kontrolun· 
zır bulunan amum müdür B. Müm· da, kontrol memurlanmn ba11 

nan filo, dün eabab 
saat 8,30 da Eskişe· 
lıirden hareket etmiş, 
bir saat kırk dakika 
zarfında lzmire gele· 
rck Gaziemir weyJa· 
nına inmi~tir. 

lzmirdeıı kalkan 
üç tayyare filosu; 
kendilerini ciur vila· 
yetlcr huJudlarındaıı 

karşılamışlar, selim· Bn. Sabiha Gökçen Naciye Torosla beraber 
lamışlar ve birlikte gelmiolerdir. Alay komutanlığında verilen 

Bn. Sabiha Gökçeo, mahirane çay ziyafetinde hazır bulunan Bn. 
bir manevra ile Gaziemir istaııyo· Sabiha Gökçen, eeyahatinin çok 
nuna inmi' ve tayynresinden çıka· zevkli geçtiğini ıöylemiıtir. 

rak, filoyu karşılamağa gelen Vali Öğleyin, Şehir gaainoıunda tay· 
B. Faslı Güleç, General Rüodü, yarecilerimiz şerefine blı ziyafet 
General Seyfi, belP.diye reiı vekili Terilmiştir. 

B. Reıad, İzmir tayyare alay ku· Ziyafette Orgeneral lueddi•, 
mandanı, Tayyare cemiyeti müdürü Vali Fazlı Güleç, General RGıdG, 
B. Demir Şevki, doktor Bn. Saada General Seyfi, tayyarecilerimia, 
Emin ve diğer sevabn ellerini belediye reis Tekili, Tayyare cemi· 
sıkmıobr. Belediye reu vekili, kıy· yetinden bazı zevat hasır bulun· 
metli mieaf irimize tehir namına muılardır. Bn. Sabiha Gökçen 19bri 
bir buket vermiştir. de geamiıtir. 

Çin.Japon harbi ıiddetleniyor 

Japonya yeniden 
asker topluyor 

Japonlar, kanalların sedlerini yıktılar. 
Binlerce halk açıkta duruyor 

Japon topçuları ateş ederken 
Şanghay, 7 (A.A.) -Japon tayyaresini de tahrib etmişler· 

donanmasının tayyareleri dün dir. 

saat 11/30 da Nankin üzerin· Paoting, 7 (A.A.) - Çinli· 

de bir cevelan yapmıtlar ve lerin iki bombardıman tayya· 

askeri hedeflerini bombardı· resi dün saat 10/10 da Pao· 

man etmişlerdir. ting üzerinde bir cevelan yap-

Bu cevelanlar dolayısile ha· mıştır. Japon askeri tayyare· 

vada tayyareler arasında bir leri bu iki tayyareden birini 

düello yapılmış ve bu düello düşürmüşlerdir. 
esnasında Japon tayyareleri Tokyo, 7 (A.A.) - Tokyo· 

nun en büyük barut fabrika· 
3 Çin tayyaresini düşürmüştür. 

b d sında müthiş bir infilak olmuş 
Japon tayyareleri un an 

Ç 
ve bu fabrikanın civarında 

sonra yere inmiş olan 7 in 
------ bulunan diğer fabrikalarda da 

partilerin ihracına müsaade etme. ciddi hasarlar vukua gelmiştir. 
dikleri görülmüştür. Bu yüzden infilak neticesinde bir de 

işlenen bazı üzüm partileri, ıatlar yangın çıkmışttr. Ölenlerin 

üzerinde kalmıotır. mıktarı belli değildir. infilakın 
İç ticaret umum müdürü 8. 

sebepleri hakkında da polis 
Mümtazın Ankarayı dönünce bu 
mühim vaziyeti hal ve intaç ede· tahkikat yapmaktadır. 
ceği ve ihracatçılan memnun ede. Nankin, 6 (A.A.) - Çin 

cek bir ıekil laulwıacaıı dmid resmi tebliği: Şanihay cephe· 

edilmektedir. -Sanrı 6 ıncı sahi/ede -
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Gene Türkce davası • 
Dilimiz, tarihi ve ilmi esaslar dahilinde buyuk bir inkıl.:b geçiriyor. 

Medeniyetin önüne, yepyeni hakikatler koyuyoruz. Büyiik Şef, 'eniden 
yarattığı milletinin, asırlar gerisindeki büyük mevkiini de kurtarmak 
gibi şerefli Te çetin davayı tamamlamak üzeredir. 

Kılıçlana ıııaferini, ilmin TC tarihi lıakikatlorin zaferleri takib ediyor. 
- na muvazi olarak okuma, yazma, konuııua dilimiz de yua~ yavaş ken· 
di asil varlığına diinöyor. Yani diliwi:ı: iıleniyor. Mlnenerle halk ve 
konuıma dili ile ya:ıı dili arasındaki dunr, her g(in bir az dııha yıkılı· 

yor. Milli birliklerin kuruluıunda dilin payını ve hak.lmn bilenler için, 
bütün bunların manası, hiç ~üphesi:ı çok btlyiiktür. 

Fakat ne hazindir ki, muhtelif c•hhelerden yürüyen bu ıercfli ve 
büyük İf, hili ve hala kendi aramızda, kendi vatanda~lanmızın muka· 
\·emelleri ile karşı karşıya bulunuyor. 

Geçenlerde uzun u .adıya münaka:uını yaptıCımız furkçe konu~ma 
keyfiyeti, başta Musevi vatanda§lann zahiri faaliyet ve hareketlerine 
rağmen, bir adım ileri gitmiş değildir •. Ne ibııdetbanelerindeki toplan· 
tının, ne de sözde kendi ar .. lan11daki komitelerin bize verdiği umid 
tahakkuk etmiştir. 

Dilimizi konuşmuyorlar. Gazetelerimizi, kitablanmızı okumu)orlar. 
l\lilli hareketlerimizden uzakta ve bütün ruhi TC manevJ eski verıı~etle· 
rini ayakta tutmak içio, bilakis daha topla bir çehre gösteriyorlar. 

Dünyadaki .Museviliğin bütun karakteristik tezahüratı, içimizde ve 
;özümüzün önünde yaşıyor: 

Mektcbleri, cemaat tcşkilitı, hastaneler vesairesi ile .. 
Türk gibi bir milletin kucatrnda tam Türk olmak gibi bir aaadet 

ve zarureti bu kadar menfi elarak: karşılamak, itilmeyiz, ne kadar de· 
vam edebilir!. 

Kaid: ki, hu mevzuda, milletçe, 
lenecek çok şeyler vardır .. 

Türkçe konuşmalıyız, Türkçe! 

Güzellik nelere yaramaz? 
Güzelliği baş belası adde

denler çoktur; fakat biz gü
zelliğin nelere kadir olabile· 
ceğini şu hadise ile göstere· 
ceğiz: 

Nevyorkta kibar ve zengin 
bir kadın, uyuduğu sırada şüp
heli bir gürültü duymuş ve 
uyanmış, elektriği açınca kar
şısında bir haydut görmüştür. 

Haydut, tabancasını cebine 
koyarak: 

- Bayan, korkmayınız size 
hiç bir fenalık yapmadan bu· 
ı :an gideceğim ve sizi bir 
d. taciz etmiyeceğim. Çün
kü çok güzelsiniz. Fakat siz· 
den ~ek bir buse işteriml De
miştir. 

Bayan, korku ile ne yapa· 
cağını şaşırmış ve feryadı bas· 
mıştır. Haydut, yetişen hiz
metçilere tabancasını doğrult· 

muş, ve: 
- Eller yukarı! Emrini ver

miştir. 

Hizmetçiler, Nevy..,rkun en 
kurkunç haydudunu gördük· 
leri için bu emre itaat etmiş· 
lerdir. 

Haydut bunun üzerine bayana: 
- Feryadınız be}hudedir 

bayan. Fakat çok güzelsiniz, 
size hiç bir fenalık yapmıya

cağım. Yalnız öpüb gideceğimi 
Demiş ve bayanı iki yanağın· 

dan öpmüş defolub gitmiştir! 

Sinemada "tekrarı,. 
Tiyatrolarda beğenalen bir 

sahneyi devamlı alkış ile tek
rarlatmak adettir. 

Bu usul son zamanlara ka
dar Sinemaya tatbik edilme
miş idi. Son zamanlardı. Ame
rilcada, bir filimin beğenilen 
kısımları devamh alkışlarla 
tekrar gösterilmektedir! 

Roçildin mirasal 
Maruf Yahudi ailesinin, Ro

çildlerin birisi geçenlerde Lond
rada ölmüştür. Bu adam da 
zengin bir bankerdi. 

Bu zengin adamın bıraktığı 
miras arasında 4 milyon kele
bek ve 20,000 adet.. .. de pire 
vardırl 

kanunca ve hak zaviyesınden söy· 

Saime Sadi 

Zenginlik bul İnsanı böyle 
pirelerle de meşgul ederi 
Dört ay sütle yaşamış! 
Profesör doktor Haygens, 

Biskonsos üniversitesinde sÜ· 

dün gıdai kıymeti hakkır.da 

bir tecrübe yapmıştır. 
Rober Godrih, Emil Peter· 

sek, Lisnar Marşal adında üç 
talebe bu tecrübeye kendilerini 
arzetmişlerdir. 

Emil Petersek tam dört ay 
sütten başka bir şey yimemek 
ve içmemek üzere yaşamıştır. 

Günde 3,5 litre süt içmiştir. 
Diğer iki talebe de süt ve 

meyva ile dört ay içinde 
bir kaç kilo şişmanlamışlardır. 

Hırsız kuşl 
Amcrikada Kansas Sitide 

zengin bir madamın mücev
heratı çalınmıştır. 

Zabıtanın yaptığı tahkikatta, 
bayanın oda hizmetçisi 22yaş
larında bulunan Antonya Kan· 
çonetti adındaki ltalyan kız 
hırsız olarak tutulmuş ve mah· 
kemeye verilmiştir. 

Aotonya, masum olduğunu 
iddia etmiş ve bayanım şahid 
olarak mahkemeye getirtmiştir. 

Hakim mücevherata çalınan 
payana: 

- Odanıza sizden başka 

kim girerdi? Diye sormuştur. 
- Antonya. 
- Başka hiç kimse girmez 

miydi? 
- Hayır. Yalnız Antonya 

girerdi. 
Fakat hakim ısrarla: 
- Antonyadan başka canlı 

bir mahluk odanıza girmiyor 
mu? 

Diye sorunca bayan: 
- Bir papaganım var, o 

kafesinden odama geliri Ce
vabını vermiştir. 

Hakim bunun üzerine kuşu 
bayanın odasına salıvermiş ve 
kuşun mücevher aşırdığını 
"cürmü meşhudn şeklinde tes· 
bit etmiştir. 

Bu surtle hem hırsız mey
dana çıkmış, hem bayanın 
mücevherlerinin hepsi bulun· 
muş ve zavallı hizmetçi lcız da 
beraet kazanmıştır. 

ANADOLU 

Limanda mo
dern tesisat 

-.-a.-.-e .. ·4rnt:a--

Elektrikle işliyen 
dört vinç geldi 

İzmir limanının modern ve
saitle teçhizine başlandığını 

yazmıştık. On bin liraya satın 
alınan ve mazotla işliyen bü· 
yük vinç, işçiden tasarruf im
kanını vermi~tir. Yakında elek
trikle işliyen dört vinç daha 
faaliyete geçecektir. Bu vinç· 
ler limanımıza gelmiştir. Yük
sek tevettürlü elektrik cere· 
yanı için tesisat yapılmaktadır. 
Bu elektrik vinçlerinden ikisi 

gümrükler içinde, diğer ikisi de 
dışında bulunacaktır. Bu vinç
ler de işlemiye başlayınca 

tahmil ve tahliye işleri süratle 
ve pek az işçi kullanılmak 
sureti le görülebilecektir. 

Genç havacılarımız 
Dün İnönü kampmdan 

döndüler .. 
lnönü kampında C. brövesi 

alan 20 havacımız, dün kamp· 
tan dönmüşlerdir. Bunlar ara
sında Bn. Servet, büyük bir 
muvaffakıyet göstererek hem 
C. brövesi ve hem de paraşüt 
brövesi almıştır. 

Bn. Servet, imtihan günü 
paraşütle nasıl atladığını, bir 
muharririmıze şöyle anlamıştır: 

- C. brövesi alacağım gün 
Romanofla uçtum. 1500 met· 
rede gazı kesti ve bana; "atlan 
dedi. inerken o kadar neş'e
liydim ki, şarkı söylüyordum. 
Bir tarlaya indim, beni köylü· 
ler sevinçle karşıladılar. 

Cumhuriyet 
bayramımız 
Bu yıl bUyUk merasimle 
kutlu la nacak 

29 Teşrinievel Cumhuriyet 
bayramı bu yıl muazzam me
rasimle tes'id edilecektir. Bay
rama, lzmir, Bursa ve İstanbul 
Türkkuşundan yüz paraşütcü 

iştirak edecek, geçit resmi es· 
nasında çift paraşütle atlıya· 
caklardır. ----

Orman yangını 
Cumaovasının Sandı ve E

fençukuru köyleri arasında bu
lunan ormanda yangın çıkmış, 
jandarmalar ve halk tarafın

dan güçlükle söndürülmüştür. 

Hava istasyonu 
Cumaovası nahiyesinde tesis 

edilen hava istasyonunda inşa 
edilmekte olan tayyare hangarı 
tam Jmlanmak üzeredir. Han· 
garın üzeri yakında örtüle· 
cektir. inşa edilecek hava is
tasyonu binasi 15 Birinciteş
rinde ihale olunacaktır. 

Resmi kağıdlara kalem karıştırmayınız 

Talebe Mümeccetin 
başına gelenler -·-Mahkeme, hadisede kasd olmadığı anla

şıldığından beraat kararı verdi 
Resmi vesika üzerinde tah- kesire nakledildi. O vakit 

rifat yaptığı için Ağırceza ben de tasdiknamemi alarak 
mahkemesine verilen Mümec- lzmir Erkek Lisesine müracaat 
cet adında bir talebenin mu- ettim. Orada da ismimle alay 
hakemesi dün neticelenmiştir. edilmesi ihtimalini düşünerek 
Henüz 17 yaşında olan bu tasdiknamemde yazılı ismimi 
talebe, mahkemede tahrifatı kalemle çizdim. Üzerine (Beh· 
kendisi yaptığını safiyane bir çet) yazdım. Fakat bu silinti 
ifade ile anlatmış ve demiş- mekteb müdürlüğünün dikka· 

tini celbetti. Neticede mahketir ki: 
- Vaktile İzmirde Erkek 

Muallim mektebine girmiştim, 
ismim, arkadaşların alaylarını" 

mucib oluyordu. Mümeccet ye· 
rine bana (Mübeccel hanım) 
diyorlardı. Bu şekildeki alay
lar beni çok üzüyordu. Bizar 
olmuştum. Bir aralık lzmir 
Erkek Muallim mektebi Balı-

meye verildim ve simdi huzu
runuzda bulunuyorum. Bu ha-
reketimde hiç bir kasdım yok
tur. Sırf arkadaşlarımın istih-
zasından kurtulmak düşüncesile 
hareket ettim. 

Mahkeme heyeti, müzake· 
rede bulundu ve Mümeccetin 
hareketinde kasd görülmedi
ğinden beraetine karar verdi. 

Şehir ve köylerde çalınan hayvanlar 

Hayvanların bedel~ köy
lüye tazmin ettirilecek 
Bu paraların tahsilinde zabıta 

da yardımda bulunacaktır 
~~--------~~~ Hayvan hırsızlığının men'i zuncu maddesinde nahiye mü· 

hakkındaki kanunun 9 zuncu düründen bahsedildiği gibi 
maddesi sarahatine göre, taz- belediye teşkilatı olan yerler-
min bedelinin tahsili işlerinde de muht.ı\1' ve ihtiyar heyetle-
zabıta memurlarının vazifeleri rinin ilgası hakkındaki 2295 
ve şehir halkının çı.clik, köy sayılı kanunun ve bu kanunun 
ve kasaba halkı gibi tazminata 15466 numaralı nizamname· 
tabi tutulup tutulmıyacağı mu- sinin 26 ıncı maddesinin 2 inci 
vakkaten veya daimi surette fıkrasında çalınmış hayvanın 
mahallelerde oturan zabitan bedelinin mahalle ahalisine 
ve memurların, mahallenin taksimi suretile tazmini husu· 
yerli halkı sayılarak tazminat sunda ihtiyar heyetine tahmil 
bedeline iştirak ettirilip etti- edilen vazifelerin belediyeye 
rilmiyeceğinde tereddüd edil- devredildiğine nazaran bu ka· 
diği görülmüştür. nunun tazmin hakkında ve 

Dahiliye Vekaletinden vila- menettiği hükümlerin şehir· 
yete gelen bir tamimde, ka- lerde de tatbik edileccğı dü
nunun 9 uncu maddesinde ça· şünülmektedir. 

lınan hayvanat bedelinin, köy Yerli halkın kimler olaca· 
veya mahalle ahalisine müte- ğı da nüfus kanununun ikinci 
savi} en tazmini muamelesi maddesi hükmüne göre tayin 
nahiye müdürünün veya veki- edileceğinden vilayetçe mü-
linin nezareti altında ihtiyar masil hallerde ona göre mua· 
heyeti tarafından icra ve za- mele yapılması bildirilmiştir. 
bıta tarafından tahsil edile· 

ceği ve para vermekten imtina 
edenlerin mallarına müracaat 
olunacağı yazılı olduğuna göre 
tahsilatın zabıtaca yapılması 
ve tahsilatın zaruri neti ces; 
olarak mallara müracaat hu
susunda da zabıtanın salahi
yettar addolunması muvafık 
görüldüğü bildirilmiştir. 

Hayvan hırsızlığının men'i 
hakkındaki kanunun gene 9 

Portekiz 
Kambiyo tahdidatmı 

kaldırdı. 
Lizbon, 7 (A.A.) - Porte

kiz kambiyo piyasasındaki bü
tün tahdidatı kaldırmış ve ser
mayelerin serbest tedavülünü 
yeniden tesis etmişir. 

Bu karar Portekiz bankası· 
nın teklifi üzerine ittihaz edil
miştir. 

s tlkt.,U. "' 

Nazilli basma 
fabrikası --................ __ _ 

Yarın merasimle 
açılacaktır 

Beş yıllık sanayi programı
mının mühim bir parçası olan 
Nazilli komb:nası yarın işle
meğe açılıyor. Merasim saat 
9 da yapılacaktır. 

Büyük Şefimiz Cumhureisi 
Atatürkün, Nazilli basma kom· 
binasının açılma merasiminde 
bulunmaları çok muhtemeldir. 
Bu takdirde Başbakan vekili 
ve lktısad Vekili B. Celil Ba
yarla diğer Vekillerimiz de 
bulunacaklardır. 

Nazilli basma fabrikaımın 
açılma merasimine lzmirden 
de heyetler gidecektir. Bu 
heyetlerde saylavlarımız ve 
gazeteciler de vardır. lzmirden 
fabrikanın açılma merasimine 
iştirak edecek heyetler için 
bu gece saat 21 de Alsancak 
istasyonundan hareket edecek 
trene hususi bir vagon ilave 
olunacaktır. 

* * * Sümerbank umum müdürü 
B. Nurullah Sümer bugün şeb· 
rimize gelecek ve akşam saat 
21 de Nazilliye hareket ede· 
rek Nazilli basma fabrikasının 
açılma merasiminde hazır bu· 
lunacaktır. ----

Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
196 ıncı sayısı çıktı. içinde 

İsmail Hakkının 41Tarih sergi· 
si, yürüyüş, hayatım,, başlıklı 
üç makalesi, H. Avninin Oı· 
manlı imparatorluğunda tarih 
mevzulu yazısı, Müntakimİll 
politika başlıklı icmali, HasaJI 
Ali Edizin "Trancoun gerisin• 
de,, başlıklı tercümesi, Yılan• 
tapanlar başlıklı anografy• 
makalesi, espiyon tefrikası, 11 
rık Onanın Eflatun üzerine 
makaleıi, doktor lzzettinin akıl 
hastalıkları tefrikası, iç, dıf 
kültür haberleri, düşünceler "e 
hulasalar var. Fiati 10 kurur 
tur, tavsiye ederiz. 

Bucada gardenparti 
Yarın akşam saat 21 deı 

fakir çocuklar menfaatine Bu" 
belediye salonlarında bir glJ' 
denparti verilecektir. 

Japon imtiyazlarl 
Tokyo, 7 (A.A.) - Ja~ 

maden sahibi imtiyazlarile .JI'. 
kadar nezaretler mümessillef' 
arasında dün bir konfer,; 
aktedilmiştir. 

Öğrenildiğine göre, ~ 
konferans esnasında Japol' 
imtiyazlarının muhafazasın• ": 
min etmek ve Hariciye Nof 
retinden Sahalin adasının ~ 
malindeki Japon imtiyazlara""' 
müşkül vaziyetine Mosk~ 
hükumetinin nazarı dik~ ., 
celbeylcmek kararı verilnıJ'1 

,--ll:DI----------------------------------------------------_.-; Telefon: 3151 8 •• d •t•b Telefon: 31 
111111111111111111111111 u gun en ı ı ar en 111111111111111111 , 

TAYYARE Si.neması sayın müşterilerine gene ilf' 
filim takdim ediyor 

ANTONY Dünya edebi-. . . 
yatının ıncısı ADVERS 

Türkçemize Kalp mücadeleleri diye ad konulan bu bUyUk filim 

F d • M h ff Ali Gibi iki dibi artistin re rıc arc e - ervey en temsilinden çıkmıştır. 
SEVENLERLE -- SEViLENLERE İTHAFEN FiLME ÇEKiLEN BU GÜZEL ESER 

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

AYRICA: Eddy Cantor (Zafer günü) filiminde 
İlaveten: PARAMOUNT JOURNAL 

Seanslar: Antony 1,45 • 4,50 - 9 da Zafer GUnU 3,40 • 7 ,20 de Fiatlar: 30 - 40 - 50 
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M. Ruzvelt, harbe karşı yük-

-----------
istikbal üzerinde cüretkarane spekülasyon yapan-
lar, icabında Birleşik Amerikanın bitaraf ka

lamıyacağını hesaba katmalıdırlar 

selmiş bir isyan ve harp taraf
tarlarının serkcşliklerine, cür'et
lerinc tevcih edilmiş bir jhtar 
halinde, bütün dünyaya oldukça 
geniş nefes almak imkanını 
veren bir nutuk söyledi. 

Bir Japon diplomatının sözleri 
Paris, 7 (A.A.) - B. Ruz

Veltin nutkunu tekrar mütalea· 
larına mevzu ittihaz eden Eko 

Dö Paris, bundan böyle bita· Dünya, bütün beşerı·yet 
taflığa bir sahabet nazarile 

Yeni dünyanın bu en büyük 
adamı, Avrupa karg~şahkla
rında Amerikanın bitaraflığını 
ihlal etmiyeceğini tekrar söy
lemekle beraber, harbe ait ah· 
valde de eli, kolu boş dura
mıyacağını işaret ediyor .. bakılamıyacağma dair olan için halkedı·ımı·şıı·r 

fıkraya işaret ettikten sonra Bundaki hakikat şudur: 

netice olarak şu mütaleayı Jı • t ·ı ,. r .k-: k 'b • d 
dermeyan etmektedir: aponya, ıs ı a ı ı rı ta ı etmıyor, sa e. 

''Bundan böyle Fransa ile ce Çinde serbestçe genişlemek istiyormus 

Harp, dökülünce birdenbire 
bertarafa yayılan ve iştial dai
resini zaptedilmez bir sür'atle 
genişleten bir ateş almış ben· 
zin gibidir. Cihan ise, uzak 
ve yakın bir takım münasebet
ler halkalarile yekdiğerine bağ
lıdır. Amerikanın infiradı, sa
dece Avrupanın politika bau
ketlerine aiddir. Yani kombi
nezon kavgalarına karşı bir 
vurdum duymamazlıktır. Fakat 
Avrupada patlamış veya patlı
yacak herhangi bir harp, ya· 
but da uzak 1arkta ilanıharp· 
siz devam eden şu kanlı oyun, 
biitün dünyaya aid öyle bir 
h~disedir ki, yeni dünyanın, 
buna karşı omuz silkmesini 
iddia edebilmek, bir hayli sa
fiyet ve harp mefhumuna karşı 
derin bir gaflet olur. 

lngilterenin arkasında Amerika Tokyo, 6 (A.A.) - Hariciye Nezareti namına söz söyle-~ 
•kinci bir hat olarak kendini meğe salahiyettar bir zat B. Ruzveltin nutku hakkında tefsir-
RÖsterecektir. Garp devletle· lerde bulunarak demiştir ki: 
tinin başma bir felaket geldiği - Dünya bütün beşeriyet için halkedilmiştir. Servetler mil· 
takdirde, bir ihtilaf vukuunda letler arasında gayri müsavi bir şekilde taksim edilmeğe de-
bu devletlerin serfüm etmek vam edildiği müddetçe sulhu idame etmek güç olacaktır. Ja· 
nıecburiyetinde kalmaları ha· ponya hakkı olduğu halde müsavat istemiyor. Çünkü Garbın 
linde mutaarrızlann Amerika- hak hakkındaki fikri Uzak Şarkın adalet mefhumile kabili telif 
nın yardıma koşması ~htimalini değildir. Japonya tevessüü gayri insani kanunlarla güçleştiriıen 
hesaba katmaları İcab ede· taşkın ahalisi için hareket serbestisi istemektedir. Ayni suretle 
tektir. Filhakika bunlar ol- Japonya ahalisi için Çinde sükunetle tevssü etmek hürriyetini 

' ~ukça uzak bfr takım görüş- istemektedir. 
erdir. Fakat istikbal üzerinde Ayni zat Çinin japonyanın kendisile teşriki mesai, etmek 

cGr'etkarane spekülasyon :ra· hususundaki arzusuna silahla mukavemet etmesinin ha1ihazır-
~an harpçi insanlar bunları daki ihtilafa sebebiyet vermiş olduğunu hatırlatmıştır. 
ıhnıal edemezler." _ • 

:kselsior_gazet~sinde~: Edırne yolunda 
Fransa Jle lngılterenın yap· 

R:§ oldukla~ı _davete m~kab!I bir tren kazası 
J nıanın sukutu temennı edı-
tn huzur ve sükun için bir 
'libayır değildir. Paris ile 
l.ondra kaygularmı .yekdiğeri· 
~ ~ildirmektedirler. Londra 
d bınesi dün akşam uzunuza
t •ya müzakerelerde bulunmuş
b~r. İngiliz :kabinesi ltalyanın 

ır redden ibaret olacak olan 
c~vabına müteallik bütün fara· 
~~e ve ihtiınalleri tetkik et· 

~--~~~-~ 
Londra 

Ticaret Borsa1ar1nda 
kargrşahk 

·et londra, 7 (A.A.) - Dün 
~en· r ış ınikyasta yapılan satışlar 
;t:\ret Borsalarında hayli kar· 
/'alıklara sebebiyet vermiş-
ır p· kad •yasadaki fazla arzlar ala-
k ar.ların lngiliz ve Ameri-
aıı h ta es am Borsalaunda uğ· 

ey~ış ol~ukları zi~anları telafi 
ttı kntek ıstemelerıne atfedil-

e ted' I< ır. 

tsh auçuk, buğday ve maden 
ı,, arnı da müteessir olmuştur. 
tarı aınafih kapanışta Nevyork
J>iy alınan iyi haberler üzerine 
aağ~sa temayüllerinde bir nebze 

arnlık göriilmüştür. 
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Çarpışma neticesinde biri ağır ol
mak üzere ~edi kişi yaralanmıştır 

İstanbul, 7 (Hususi) - Bu akşam lstanbuldan hareket eden 
Edirne postası iie Avrupadan gelen Semplon treni, Tıakyada 
Pehlivan köyü civarındaki istasyonda makasın açık bulunması 
yüzünden çarpışmıştır. Müsademenin hafif olmasına rağmen 
Edirne postası ateşçisi ağır ture1te ve yolculardan yedi kişi de 
hafifçe yaralanmışlardır. 

Vagonlardan birinde bulunan Edirne Saylavı Dr. Bn. Fatma 
Şakir, derhal yaralıların tedavisine koşmuştur. Müddeiumumilik, 
hadise hakkında tahkikata başlamıştır. 

Ankara, 7 (A.A.) - Bugün Uzunköprü ile Alpullu arasında 
Pehlivan köyü istasyonunda iki tren arasında bir müsademe 
olmuştur. iki lokomotif ve iki vagon cüz'i hasara· u~ramış, bir 
ateşçi ağır, sertreodcki yolculardan da be~ kişi hafifçe yaralan
mışlardır. Ateşçi Edirne hastanesine gönderilmiş, diğerlerinin 
pansıman tedavileri trende yapılarak yollarına devam etmiş· 
lcrdir. 

Osmanlı Bankası 
Umum direktörü Anka

raya gitti .. 
istanbul, 7 (Hususi) - Üs· 

manlı Bankası umum müdürü, 
hükumetimizle 1emasta bulun
mak üzere bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Balkan devletleri 
Erkanıharb reisleri 

Ankarada toplanacaklar 
f stanbul, 7 (Hususi) - Bal

kan devletleri Erkanıharb re
isleri; Balkan paktının icab 
ettirdiği hususatı görüşmek 

üzere bu ayın yirmi sekiziı ci 
günü Ankarada toplanacaklar 
ve Cumhuriyet bayramımızda 
bulunmak üzere Ankarada ka· 
lacaklard ır. 

B. Çemberlayn 
Siyasi bir söylev verecek 

Irak Harici:ye Na. 
zırı gitti 

Ankara, 6 (A.A.) - Irak 
Hariciye Veziri Ekselans T ev
fik Essüveydi bu akşamki 
Toros ekspresine bağlanan 
hususi bir vagonla memleke
tine dönmek üzere Ankaradan 
hareket etmiş ve istasyonda 
Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü 
Aras ve hariciye müsteşarı 
Numan Menemencioğlu ile 
hariciye yükıek memurları ve 
Irak elçiliği erkanı ve emni
yet direktörü tarafından uiur
lanmıştır. 

Buda.Peş
tede matem .. 

Buda-Peşte, 7 (Radyo) -
Müteveffa Başvekil Gömböşün 
öldüğü günün birinci yıldönü· 
mü olmak miinasebetile aün, 
Buela-Peştede matem vardı. 

Kuvvetlinin, yumruğunu kal
dırarak haklıyı veya hakkın 
ta kendisini ezmesi ve buna 
karşı sulhpervcrler aleminin 
hiçbir şey yapamaması, cihan 
ufuklar..ındaki bulutları gittikçe 
artırmaktadır. 

Sulhun en büyük · ihtiyacı, 
olsa olsa, sulhperverJerin tek 
bir yumruk halinde ve tam 
bir şiddetle palavra masasının 
üstüne inmesidir. 

"Sulhu isteriz amma, fazla 
nüfusum için toprak isterim. 
Masnuat ve mamulatım için 
açık pazara ihtiyacım vardır." 
İddiasını yapanlara sormak ve 
hatırlatmak gerektir ki: Bir 
milletin nüfus kesafetinden ve 
bu kesafetin hiç durmayıp art
masından bir başka milletin 
mesuliyeti ve mağduriyeti lazım· 
gelenaez. 

Keza, kurduğu sanayi me· 
deniyetini ileri sürerek bir 
başka milleti ilelebet kendi· 
sine esir etmek ve onun iktı· 
sadi bünyesini kendisine daimi 
bir açık pazar bir müstemleke 
haline koymak istemek de bu
günün medeni ve insani mef
humuna hiç ;rakı~maz. 

İlim, medeniyet ve insanlık, 
her bakımdan birisinin kuv
vetli, servetli, müreffeh ve ha
kim, diğerinin zayıf, fakir, 
mustarip ve esir olması gibi 
bir ifrat ve tefritin önünü 
almağa ve umumi, adil bir 
muvazene kurmağa doğru gi
diyor.. Eski uyuyan milletler, 
bugün kalkıyorlar. Topraklar 
doluyor ve her toprakta bir 
milletin kendi benliği, hakları 
ve tarihi vardır. 

Havalar, Astarya cephesind~ fena gidi
yor. Çekoslovakya silah gönderiyor 

Haoa bombardımanından sonra Madrid sokakları 
nazaran herhangi bir teşekkü · 
külün bu orduya sahip oldu· 
ğu kanaatinin ortaya çıkması 
tecviz edilemez. Urdu herke· 
sindir. Ve hiç kimsenin de· 
ğildir. Ordu milletin bizzat 
kendisidir. " 

Roma, 7 (Radyo) - Çe
koslovakyadan külliyetli mik
tarda silah tahmil edilerekı 
Avusturya yolile cumhuriyetçi 
İspanyaya gönderilmek iste
nilmişse de, Avusturya buna 
mani olmuştur. Bunun üzerine, 
bu silahların, Tuna yolile 
gönderilmesi ve bu hususta 
Romanyadan müsaade alınması 
tekarrür eylemiştir. 

Sen-Jan·Doloz, 7 (Radyo) -
ihtilalciler Asturya cebbesinde 
ilerlediklerini ve fakat hava· 
ların son derece şiddetli de· 
vam eWğini ileri sürüyorlar. 

Leon cebhesindc de de
vamlı yağmur hüküm sürmek
tedir. ihtilalciler, Tarnadan 
Konf aya kadar olan tepeleri 
işgal eylemişlerdir. 

Madrid, 7 (Radyo) - ihti
lalcilerin dün yapmak istedik· 
leri taarruz, cumhuriyetçi İs· 
panya kuvvetlerinin mukabil 
taarruzile akim kalmıştır. 

Valansiya, 7 (A.A.) - Milli 
Müdafaa Nezareti bir karar· 
name neşrederek ordunun si· 
yasetle alakasını kesmek için 
bir takım tedbirler almıştır. 
Bu kararname mucibince ordu 
erkan ve zabitanına siyasi ma
hiyette her hangi bir umumi 
toplantıya iştirak etmek veya 
gazetelere beyanatta bulunmak 
yasaktır. 

Kararnamenin esbabı muci
besinde ezcümle deniyor ki: 

"Ordumuzu bugün terkib 
eden unsurların mahiyetine 

Vahap 
Şişli kulübünde antre

nör oluyor •. 

Vahap 
İstanbul, 7 (Hususi) - Şişli 

spor kulübü, oynamak şartile 
:Vahaba antrenörlük teklif et
miştir. 

Lik maçları başlamak üze
redir. ilk karşılaşma; Fener
babçe ile Beşiktaş arasındadır. 

r. ' lngiliz iıçi parti•i ··----SilAhlanma programll)ı 
bUyUk bir ekseriyetle 

kabul etti 
Londra, 7 (Radyo) - IA· 

giliz işçi partisi kongresi, 
dün sona ermiştir. 

Parti azasından B. Lanjbu
ri ve arkadaşlarının, lngilte· 
renin silahlanma programı 
aleyhindeki takrirleri, 228 
bin muhalife karşı 2 milyon 
167 bin reyle reddedilmiş ve 
silahlanma lehine derhal ve· 
rilen mukabil bir takrir, bü
yük ekseriyetle kabul olun
muştur. 

~------------~~ H 

llniversitemiz naera-
simle açddı 

lstanbul, 7 (Hususi) - Bu 
sabah, Üniversitenin yeni sene 
açılış töreni yapıldı. ıRektör 
B. Cemil Ankarada bulundu
ğundan, Tıp fakülteli dekanı 
B. Nureddin törene riyuet 
etmiş ve bir söylev vererek, 
üniversiteden bu sene 419 
kişi diploma aldığını, bunlar· 
dan 119 unun Hukuk fakül
tesinden ve mütebakısinin de 
diğer fakültelerden olduğunu 
söyledi. 

Ati nada feci bir kaza 
Sefaretimiz k3tiplerindan 

B. Mustafa yaraiandt 
İstanbul, 7 (Hususi) - Ati

nadan haber veriliyor: 
Bugün vukubulan bir oto· 

mobil kazası neticesinde Hilmi 
zade B. Hüseyin ölmüş ve se
farethanemiz katiplerinden 8. 
Mustafa da yaralanmıştır. 

Veziristan isyanı 
iki lngiliz zabiti öldUrUldU 

Londra, 7 (A.A.) - Vezi
:ristanda asi yerliler İngiliz 
kuvvetlerine hücumda bulun
muşlar ve iki lngiliz zabitini 
öldürmüşlerdir. 

TAKViM 
'Rumi· 1353 ' .AJ-abi -1356 

:Eyllll 25 .Şab.u ı - İlk teşrin 

8 "'~O, altı aylığı 700, o.ç 
\'•hancı' ~ SOO k.uruıtur. 

aholheınleketler içi.o senelik 
ne ücr ı· 27 

Londra, 7 (Radyo) - İn· 
giliz muhafazakarlar partisi, 
bugünlerde kongre halinde 
toplanacaktır. 

Başbakan B. Darani, Göm
böşün mezarına gitmiş ve çe
lenk koymuştur. 

Hale ve istileb1Jle şamil olan 
bu hakikatler ve keyfiyetler, 
hiçbir devletin nüfus, müstem· 
leke vesaire politikasına feda 
edilemez .. 

..................... 
yoruz. Herhalde; Amerikanın 

1 
9 
3 
7 

lJ c 1 liradır 
~~.. eı yerde 5 kuruştur 

.. ge • -
Çnıış nüshalar 25 kuruşta"' " 

~NADOLU MA·l'DAASlNDA =i 
BASILMIŞTIR ..1 

Parti başkanı ve Başvekil 
B. Nevil Çemberlayn, bu mü· 
nasebetle siyasi bir söylev 
verecektir. 

Gömböşün prensiplerini hi· 
maye için hususi bir komite 
teşekkül etmiştir. 

Biz Ruzveltin nutkundan, 
daha geniş ölçüde olmak üzere, 
böyle bir netice çıkarmak isti· 

bu en büyük adamının dünya 
sulhu namına söz söylemesi 
de, bugünün başlıbaşına ve 
aiJr kıymette bir hadisesidir. 

Orhan 'Rahmi Gökçe 

Cuma 

1 



Wa 4 
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Gene • siyah? 
''Ben artık kırmızı oto
mobile binmiyeceğim,, 

mı 
-------

, _____ _ 
Franaada garib bir hadise .. 

- Neredeyim bayan? 
- Hava hattı lokantasında-

sınız, kızım. 
- iyi.. Fakat ben buraya 

ne yapmak için geldim. Ben 
annemi öldürmedim mi, anne· 
min ıöklerdc olduğun:ı bana 
ıöylcdiler. Siz beni !11uhafaza 
edeceksiniz, d~ğil mı? Ah bu 
siyah e\bisı-\i adamlar!. Bun, 
lardan çok korkuyorum, bf'n 

daha o kırmızı otomobile 
binmek istiyorum. 

Bu muhevere bu sabah, 
Grenoble nazır olan Bastil 
tepeıindeki lokanta sahibi 
Madmucl Kiritolye ile Gaplı 
ıenç kız Odet Gal arasında 
geçmiştir. 

Küçük matmazel Odet Ga· 
lin macerası şöyledir: 
Akşam saat 20 de matma· 

zel Kiritolyenin lokantasının 
lüks taraçasında yemek yimekte 
bulunan renç bir ihtiyat zabiti 
karanlıklud,n feryatlar duy· 
muş ve lokantadan bir kıç kişi 
daha alarak seslerin ıeldiği 
yere koşmuştur. 

Az ileride havai hattın di· 
reklerinden birisinin altında 
bir genç kız bulmuşlar ve he· 
men lokantaya ve bayan Ki· 
ritolyenin hususi dairesine 
getirmişlerdir. 

Bu kız, henüz on dört 
yaşında, çok pzel bir kızdır. 
Şuuruna malik değildir. Ken
disine verilmiş şiddetli nırto
niğin henüz tesiri altındadır. 
Ve ayni zamanda büyük bir 
korkunun tesirleri altında bu-
lunmaktadır. 

Büyük müşkülatlı, ağzından 
alınan tek, tük kelimelerle 
adının Odet olduğu anlaşılan 
kız, kırmızı bir otomobilden 
ve atzına tıkanılan ağır ko
kulu bir bezden de bahset· 
miştir. 

!..okaı.tada bulunanlar bu 
kı - siyah olan berşeyden 
gösterdiği korkuya bilhassa 
dikk'lt etmişlerdir. 

Siyah olan herşey karşısın· 
da Odetin ıözleri büyümek· 
tedir; zavallı kız yumruklaranı 
sıkarak heyecan içinde kıl
maktadır. 

Hemen zabıtaya haber ve· 
rilmiştir. 

Komiser kızın cebinde bul
duğu bir paket bağından kızın 
Gapli olabileceğine h~kmetmiş 
ve oraya telefon edince, Odet 
Gal adlı bir kızın sabıhtan
beri kaybolduğu haberini al
mıştır. 

Hadiseye maruz:kalan:kız: 
Odet, mektebe giderken 

kaçınlmıştır. 
Odet, yapılan tedavi ve 

gösterilen ihtimam üzerine ak
lını başına toplamış ve ken
disini kaçıranlar hakkında da 
şu izahatı vermiştir: 

Kaçıranlar bir erkek bir de 
kadından ibarettir. Erkek; iri 
yarı, kuvvetli, kır saçlı, yeşil 
gözlü ve siyah elbiselidir. Ka
dın da yeşil gözlü, yüzü fazla 
boyanmış, uzun kıvrık kirpik
lidir. Mantosu yeşil, fakat 
kürkleri kömür gibi simsi· 
yıhtır. 

Telefon muhaveresinden iki 
saat sonra, M. Gal, Odetin 
babası da ielmiştir. Namuslu 
ve çalışkan bir makinist olan 
M. Gali kızcağız görünce: 

- Gene mi siyah elbiseleri 
diyerek babasının boğazına 
sanlmış, zavallı adam boğul
maktan güçlükle kurtarılmıştır. 

Kız, babasını neden sonra 
tanıyabilmiş ve: 

- Annemi öldördüml 
Demiştir. Halbuki annesi 

sağ ve tam bir sıhhat ve afi
yet içindedir. 

M. Gale göre, kaçırma 
hadisesinden üç gün evel meç
hul bir adam evine gelerek 
kızı Odeti görmekte ısrar et
miştir. 

Odet bu adamı reddettiği 

halde, bu meçhul adam: 

- Çok güzel olduğunuz 
için hayatınızı sigorta ettiriniz! 
ısrarında bulunmuştur. 

Bu hadisenin kaçırma ile 
alakası olduğu sanılmaktadır. 

Kızın niçin ve kimler ta· 
rafından kaçınldığı henüz tes
bit edilememiştir. Yalnız yapı
lan tıbbi muayenede Odetin 
namusuna hiç bir veçhile te· 
cavüz edilmediği anlaşılmıştır. 

· ı Qizli Cihangir 
_ 7 J _ Nakleden: F.Şemseddin BenlioQlu 

gidiyorum, siz burada kala- lerini safihaya çivi gibi sap-
bilirsiniz. Yalnız yüksek cere- lamış bir halde baktı. Banyo 
yana dikkat ediniz. Çok teh- safhaları geçtikten sonra, Roz 
likelidir. birdenbire içinde bir sıkıntı 

Boris bunları ıöyledi ve hissetti. Boris aklına gelmişti. 
çıktı, fitti. Bu adamı kıskanmaktan ken-

Profesör Roz, yalnız başına disini alamıyordu. Manivelayı 
makineleri tetkik etm~te baş- hareket ettirerek safihaya ba-
ladı. Mabud safihaya bakarak disatın aksini kesti. Laboratu-
cibanı ıözden geçirmekten vardan acele acele dışarı 
büyük bir zevk duyuyordu. çıktı. 
Bu çok garib bir ıazete de- Dışarıda hiçbir kimse yok
mekti. Günün bidiseleri birer tu. içindeki sıkıntı gittikçe 
birer önünden canlı ıekiilerle büyüdü. Bunun sebebini bile
ıeçiyordu. Birdenbire gözünün miyordu. Fakat Boris ile Lid
öniinde Lidyanın denize gir- ya aklından çıkmıyordu. 
meai tqekkül etti. Roz ıöz- Etrafına dikkatle bakındı, 

ANADOLU 

Amerika H. Nezaretinin 
mühim bir beyannamesi 

Japonyanın, Çinde başladığı istilacuyane hareket
ler, Amerika tarafından takbih edilmektedir 

Vaşiniton, 7 (A.A.) - Ha
riciye Nezareti bir beyyanna· 
me neşrederek Japonyanın 
Çini istilasını tekbih etmiştir. 

Bu beyannamede ezcümle 
deniyor ki: 

"Uzak Şark hadiselerinin 
inkişafı Japonyanın Çindeki 
hareketinin milletler arasında 

cari olması lazımgelen müna· 
sebet prensiplerile telif edıle
mez oldu~u gibi 9 devlet 
muahedesi hükümlerine ve 
Kelloğ paktına da mugayir 
bulunduğu neticesini istihraca 
Amerika hükumetini sevket· 
miştir. 

Amerika hükumetinin mii
taleasına göre, beynelmilel mü· 
nasebatta hakim olması İcab 
eden prensibler şunlardır: 

Milletler siyasetlerinin sevk 
ve idaresinde kuvvete müra
caattan ve keza diğer millet
lerin dahili işlerine karışmak
tan içtinıb etmelidirler. Bey
nelmilel münasebetlerde bütün 
meseleler musliliane görüşme
lerle halledilmeli ve bütün 
milletler mevcut taahhütlerine 
riayet eylemelidir. Bundan 
başka muahedenin mukaddes 
olduğu prensibi idame olun
malıdır. " 

Milletler cemiyeti asamblesi 
tarafındın Çin meselesi hak· 
kında kabul edilen karar su· 

Şanghay, 7 ( RadyQ ) -
Amerika Hariciye Nezaretinin 
beyannamesinde Japonyanın 
hareketinin takbih edilmcıi 
Çin siyasi mahfellerinde ıyı 

/ngiliz f iloıu 
Çeşmeye geliyor .. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Çeş
meye ielecek olan mühim bir 
lngiliz filosu, diıin Maltadan 
hareket etmiştir. 

Filo, hükumetimizin verdiii 
müsaade üzerine Çeşme sahil· 
lerine demirliyecektir. 

Filo mürettabatı, erzak hu
susundaki ihtiyaçlarını Çeşme· 
den temin edebileceklerdir. 

lngiliz harp gemilerinin, Çeş· 
mede bir hafta kadar kala
cakları söyleniyor. 

Siyasi Müsteşarlar 
B. Celal Bayarm riyase

tinde toplandllar 
Ankara, 7 (Hususi)- Bütün 

Vekaletler Siyasi Müsteşarları, 
buıün Başvekalet Vekili B. 
Celil Bayarın riyasetinde top· 
lanmışlar ve muhtelif mesele
ler üzerinde müzakerelerde 
bulunmuşlardır. 

Amerika fabrikaları 
Rusgaga ve Çine sildlı 

satıyorlar 

Vaşington, 7 ( Radyo ) -
Sovyetler, Eylul ayı zarfında 
Amerika silah ve mühimmat 

reti metninin Hariciye Neza-
fabrikalanndan on milyon do· 

retine vusulundan sonra neş-
redilen bu tebliğ Uzak Şark larlık mübayaıt yapmışlardır. 

Bunların yansı donanma ihti
işinde Amerikanın Milletler 

yacı içindir. Çin hü~.umeti de 
cemiyetile teşriki mesaide bu· 

2,889,000 dolarlık bomba ve 
lunacağında ve 9 devlet kon-

mühimmat satın almıştır. 
feransına iştirak edeceğinde 
şüphe bırakmamaktadır. Almanya müatem-

Vaşington, 7 ( A.A. ) - leke iatiyor 
Amerikanın bitaraf kalması Berlin, 7 (Radyo) _ Alman 
lehinde harekette bulunan altı gazeteleri, Almanyanın müs-
teşekkül neşrettiği müşterek temleke ihtiyacından bahisle 
bir tebliğde B. Ruzveltin· nut- Avrupa milletleri arısında iki 
kunu tenkit ve Reisicumhuru blok kaldıkça Almanyaya müı· 
1917 deki yolu takiben mem- temlekelerinin iadesi bir zaru-
leketi yeni bir harbe sürük· ret olduğunu kaydetmektedir-
lemekle ittiham eylemektedir. 1 er. 

Gene bu tebliğde Ruzveltin l 
kurucu hiçbir sulh programı ngiliz; amelesi 
ortaya koymadığı, milli bir Japongaga gönderilecek mii
umde olan bitaraflık kanununu lıimmatı gülclemelc is'emigor. 
ihlal etmekte olduğu ve sulhu Londra, 7 (Radyo) - Li-
kurtarmak için yegane çarenin man amelesi, Japonyaya gön-
demokratik prensiplerin tatbi- derilmek üzere olan silah ve 
ki bulunduğu beyan olun- mühimmatın tahmiline itiraz 
makta ve Ruzvelt te diktatörce etmekte ve ısrar edildiği tık-
hareket etmekle itham edil- dirde grev ilan edeceklerini 
mektedir. ileri sürmektedirler. 

çok renkli çiçeklerden başka 

birşey göremedi. Serseri gibi 
ilerliyorken ani bir şekilde 

Lidyanın ve Borisin önünde 
bulundu. Biribirlerinin gözle
lerinin içine bıkarak, biribir
lerine adeta dayanarak ve çok 
ıamimi olarak görüşüyorlardı. 

Ne kadar samimi, yakın 
görüşmekti bul 

Roz keskin bir neşterin kal
bini mütemadiyen kestiğini 
sandı. Lidya, müstehzi bir 
tavırla: 

- Bay profesör, siz de ci
hangirlik sanatını ötrenebil· 
diniz mi? 

Diye sordu. 
Roz, bu suale verecek ce· 

vab bulamadı. Fakat Lidya 
şu anda, her zamandan hem 
de pek fazla güzeldi! 

Boriı; 

- Bay profesör tecrübele
rine devam etmek fikrindedir, 
sanıyorum! 

Dedi. 
- Bilakis, kendimde bir 

yorgunluk hissediyorum. 
- Herhalde laboratuvar 

sizi yordu. 
Lidya, söze karışmadı. O 

da zihninde başka bir feyle 
meşguldül 

Boriı, Rozun uzaklaştığını 
görünce: 

- Lidya, dedi. Çok zaman· 
lardanberi kaybettitim saa
detimi bana yeniden verdin. 

Lidya, düşüncesinden ken· 
disini güçlükle kurtardı ve: 

- Evet, evet Boris, dedi. 
Fakat ne garib ki, bu saadeti 
ıen kendin tepmiştin. 

- Lidyı, çok düşüncesiz, 
çok nankör bir adam oldu· 

kariılanmııtır. Bu mahfeller, 
Çin· Japon harbine bir müda
halede bulunulmadıtı takdir· 
de bir cihan harbi çıkacatını 
bildirmektedirler. 

Almanya miJıtemle. 
kelerini iaı iyor 

Fransa ise, bnna lüzum 
yok diyor 

Paris, 8 (Radyo) - Alman 
matbuatı, müstemlekeler hak
kında seferber bir halde net· 
riyata başlamış ve Almanyanın, 
eıki müstem lekelerini istcdi
tini kaydederek şiddetli pro
pagandaya koyulmuştur. 

Paris siyasal mehafili, eski 
müstemiekelerin Af manyaya 
iade edilemiyeceği ve buna 
lüzum olmadığı kanaatinde
dirler. 

lskenderunda 
intihabat 

Konsey, kontrol azalarını 
tayin etti 

Cenevre, 7 (A.A.) - Mil
letler Cemiyeti konseyi, ls
kenderun sancağında yapıla
cak ilk intihabatı kontrola 
memur beş kişilik komisyonun 
azasını tayin etmiştir. 

Bir Belçikalı, bir Hollan· 
dalı, bir İngiliz, bir Norveçli 
ve bir lsviçreli. 

Bu azalar tayinlerini kabul 
etmişlerdir. 11 lıkteşrinde Ce
nevrede buluşacak ve sonra 
Sancağa fideceklerdir. 

Roma ıehri 
DUn sular altlnda kaldı 

Roma, 7 (Radyo) - Bugün 
yağan şiddetli bir yatmur ne· 
ticeıinde bütün Roma sular 
altında kalmıştır. Sular, Vi· 
teryo köprüsüni alıp götürmüş, 
bertaraf, su hücumuna maruz 
kalmıştır. · 

Su altında kalın şehrin iiç 
yüz mıntakasındın itfaiye da
vet edilmiştir. 

Zarar çok mühimdir. 

Hud Cebe. 
lüttarıfa vardı .. 

Cebelüttarık, 7 (Radyo) -
lnıilizlerin, büyük harp gemi
lerinden Hud, bugün burayı 
gelmiştir. 

Almanyanın, Admiral Von
ıer adındaki zırhlısı da burayı 
uğramış ve bir müddettenberi 
hastanede yatmakta olan bir 
Alman zabitini alıp hareket 
etmiştir. 

ğumu ben de takdir ediyorum. 
Fakat bir daha böyle olmı· 
yacağımı aa temin ederim. 

- Haydi bunu da böyle 
kabul edelim. 

Lidya yeniden düılncesine 
daldı, ve birden: 

- Zavallı Roz, zavallı pro
fesör! Onu burayı ıetirdili
me çok piımanım. 

Dedi. 

Boriı, ıenç kadına hayretle 
bıktı: 

- Ben profesörü kendili-
tinden geldi unıyordum. 

Dedi. 
- Hah.. Eveti. 
Dedi ve Lidya sözü baılca 

bir vadiye ıürükledi. 
Lidya ve Boris gene yanya

na, baıbap gezinmete devam 
ettiler. 

8 n...- ,., 
Satıı komiayonla
rının kararları 

••••• 
Mukaveleler tasdik 

adilmiyecek 
Satış komis ·onlarının sali· 

biyetleri dahilinde olan ihale 
kararlannın ikinci derece ita 
amirleri tarafından tasdikine 
lüzum olmadıtı hakkına: r.fa· 
liye Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiıtir. 

Milli ve metruk emvalin ff• 
tıılarıua ait miizayede ve icar 
mukavelenamclerinin ita amir· 
lcri tarafından tasdik edilip 
edilmiyecej'inde bazı yerlerde 
tereddide diişülüyordu. Yeki· 
letin emri bu tereddidü izale 
ctmiıtir. 

Üzüm liatlerinde 
Birden 1,S lcanq ~Blc

seliı oltla 
Dün iiıüm piyuuında ftJV

kalide hararet vardı. (3000) 
çuval üzüm satııı olmu,tur. 
Bu fazla satışın sebebi, baıı 
Avrupa memleketlerine yapı· 
lan satışların kliring hesabın• 
göre bedellerinin iş Bank.,. 
tarafından ödenmesinin kabul 
edilmiş olmasıdır. 

Bu yüzden üzüm fiati birbu· 
çuk kuruş yükselmiştir. 

Pravda 
Gazetesinin 
bir makaleai •• 

Moskova, 6 (A.A.) - Pra"· 
da gazetesi ltalyanın Londrl 
büyük elçisi Grandi tarafındad 
lnriliz Hariciye Nazın Edene 
ispanya meselesi etrafında ya· 
pılın ziyareti mevzubahs ede" 
rek bu ziyaretin pazarlık .-
nevrasındın başka birteY ol· 
mıdığını kaydeylemekte .,e 
diter taraftan Roma nezdid
deki İngiliz- Fransız teşebbii• 
sünün de İtalyayı serbest br 
rakmak ve münhasıran biJdC 
kendi menfaatlerini korulll
em~lini rizledijini yazınak" 
tadır. 

Amerika 
Eski muharipleri d6ndt°' 

Roma, 7 ( Radyo ) - Si' 
müddettenberi burada bulu" 
makta olan Amerika eski rJJff 
haripleri, Milinoya harek" 
etmişler ve uğurlanmışlardıt• 

B. Delbo• 
Amerika aefirlle konu~ 

Pariı, 7 (A.A.) - 8. 
bos dün öğleden ıonra ~ 
rika maslahatgüzarı B. VilP
kabul etmiştir. 

Fransada lırtıtıd 
Paris, 7 (Radyo) - f'~ 

sanın Aryej bavalisin~~ --~ 
detli fırtınalar vardır. ~~ 
ve yağmurdan büyük zat"r 
husule gelmiştir. 

• . . . -""' 
Fakat.. Bugünden iti":d' 

Borisin bu cihana hü~.Aı 
yerinde herşey detiıti. ~ 
laboratuvarını ve fenni "'~· 
tırmalannı tamamen b•·=..ı,t 
Günlerini, hatta bütün l"',.J 
lerini Lidya ile beraber t" 
riyordu. ~ 

Cihan hakimine artık . " 
hakim olmuştu. Sabık s~..,-i 
zevcr, bufiinün sevdas'~ 
olmuşlardı. Parlak ve ~ 
pnctin parlak ıııkları ~ 
ve sıcak kumlar herin~ 
riı ile Lidya yeniden 
maz fiinler yaşıyorJardı• l/ 

lkiıi de biribirine ~.; 
rin bir qk hiued•"l 
lkiıi de ıimdiye bel., 
rünlerine acıyorlardı· ~ 

- SONU .,: 
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Sovyet matbuatına bakılacak olursa: 
~~ 

Alman-Japon-ltalyan itti
fakı doğmaktadır. O 

~·--· 

Bundan maksad 
oyalamak, hem de 

ise, lngiltereyi hem Akdenizde 
Uzak Şarkta düşündürmektir. 

~~~~---------~~ 
italyan _ Japon müzakereleri ve menfaatleri yekdiferine uy. 

gun düşmemekle beraber işin içyüzü budur. 
Moskovada çıkan Pravada 

gazeteıinde İtalya ile Japonya 
arasında ıizlice cereyan et
mekte bulunan müzakereler 
hakkında şöyle bir makale 
neşredilmektedir: 

"Ecnebi matbuat Tokyo ile 
Roma arasında Japon · Alman 
mukaveleıine benzer bir an· 
laşma akdi hakkında uzun sü
ren müıakerelerin tekemmül 
etmek üzere olduğunu bildir· 
mektedir. Fransızca "Üeuvre,, 
gazetesinin bildirdiğine göre, 
aktedilecek olan anlaşma bil
hassa "komünizme karşı müş· 
terek mücadeleyi,, "harici si· 
yaset sahasında alınacak ka· 
rarlar hakkında evelce biri· 
birlerile anlaşma.k taahhüdatı,, 
ve "silahlanma sahasında tek· 
nik işbirliğini,, ihtiva etmek
tedir. Hulasai kelam, mesele, 
"anti komünist,, perdesi altın· 
da gizli bir askeri anlaşma 
akdetmekten ibarettir. 

İtalya ve Japonyayı biribi· 
rine yakınlaştıran amilin ne 
olduğunu anlamak güç birşey 
değildir. Şüphesiz, bu amil 
• bunlar arasında bir takım 
fevkalade iktısadi menfaatlerin 
müşterek olması değildir. Ma· 
lüm olduğu üzere, İtalyanın 
Japonya ve Mançuko ile ti· 
careti gayet cüz'idir. Japon· 
yanın ltalyan pazarlarındaki 
menfaatlerine gelince; Japonya 
Habeşistanda ltalyanm bir ra· 
kibi olarak ortaya atılmış ve 
atılmaktadır. Habeşistanın ltal
ya tarafından istilasından evel 
Habeşistan pazarlarına ithal 
edilen dokuma malların yüzde 
90 nını Japonya vermekte idi. 
ltalyanm Habeşistanı Japon 
nıallarını satmak için zaptet
nıediği tabiidir. ltalyanın Çin 
Pazarlarına sokulmak hususun· 
daki teşebbüsleri akim kaldı
ğından dolayı Habeşistan pa· 
zarları İtalya için daha fazla 
bir ehemmiyet kesbetmiştir. 
Habeşistanm \tR)yan faşistleri 
tarafından zaptından sonra 
liabeşistana Japctn mallarının 
ithali hakikaten kesildi. Bu 
nıesele hususunda uzun mü
zakereler cereyan etmişse de, 
bu müzakereler neticesinde 
Japonya Habeşistan pazarla
larındaki eski mevkiini işgale 
llluvaffak olamadı. 

Japon ve ltalyan menafiinin 
tnüşterekliği, İtalyan ve Alman 
ttıenafiinin müşterekliğindeki 
~arakteri ihtiva etmektedir. Bu 
ııe, yeni cihan harbini ateş· 
lenıek, barışı ve milletlerin 
eınniyetini ihlal etmekten iba· 
rettir. 

. ltatyan-japon müzakereleri· 
nan uzaması, Tokyonun İngil· 
tere ile zaten gerginleşmiş 
olan münasebatının daha fazla 
~erginleJmcsine meydan ver· 
~ek arzusunda olmadığından 
~~r! ~elmcktedir. Mussolini ise 
ılakıs, bu müzakerelerin bir 

an eve] hitama ermesi yolunda 
•:r:a~~ faaliyeti göıtermiştir, 

Mutccavizlcrin bütün ciha-

Romadan bir manzara 
nm gozunu boyamak için or· 
taya attıkları "anti komünist" 
şayialardan sarfmazar edilecek 
olursa şu gibi sualleri sormak 
lazımgelir: İtalyan • Japon an· 
!aşmasındaki gaye nedir? ltal
yan· Japon müzakerelerinin son 
günlerde hararetlenmesi neden 
ileri gelmiştir? 

Askeri ittifak namı verilen 
bu İtalyan-Japon "dostluğu,, 
evelemirde Japonyaya karşı 
tevcih edilmektedir. Çindeki 
Japon tecavüzü Britanya me
nafiine müdhiş darbeler indir· 
mektedir. Diğer taraftan, İtal
yan Faşizminin korsanlık tec· 
rübeleri, İngiltere için fevka· 
lade ehemmiyetj haiz bulunan 
Akdenizi deniz haydudluğu 

mıntakasına çevirmektedir. 
Tokyo lngilterenin Akdenizde 
daha fazla uğraşmasını, Roma 
ise lngilterenin dikkat naza
rını daha fazla Uzak Şarka 
çevirmesini arzu etmektedir. 

ltalya ile japonyanın biri· 
birlerine yakınlaşmalarına amil 
olan nokta da işte budur. On
ların maksadı İngiltereyi oya· 
lamak, onun üzerine tazyik 
yapmak ve onun mümkün ol
duğu kadar fazla müsamaha· 
kar olmasını elde etmek. 
_ Gerek İtalya, gerek Japon· 
ya ve gerekse mı.ların müşte· 

rek müttefikleri Almanya hu· 
kuku düvel ahkamına, mevcut 
makama ve taahhüdata hemen 
hemen hiç riayet etmemekte· 
dirler. 

Pek yakında Hitler ile Mus
solini biribirlerine mülaki ola· 
caklardır. Ecnebi gazetelerinin 
verdikleri haberlere göre, Ja· 
pon · Alman askeri ittifakım 

Japon - İtalya anlaşmasının im· 
.zalanması suretile Japonya, 
Almanya ve ltalyadan mürek· 
kep bir üçler ittifakına tahvili 
meselesi de bu mülakat gün· 
lerine tesadüf ettirileceatir. 

imzalanacak olan İtalya • 
Japonya anlaşması ve tasav· 
vur edilen Almanya - İtalya • 
J aponyadan mürekkep üçler 
anlaşması da şunu gösteriyor 
ki, mütecavizler istila planla
rın dan, yağmacılık maksadile 
yabancı memleketlere gayri 
kanuni taarruzlardan, harbi 
milli siyaset aleti olarak kul
lanmaktan vazgeçmek fikrinde 
değildirler. ltalyan • Japon ya-

kınlaşması sulhçu memleketle· 
rin sulh va emniyetin kollek· 
tif bir şekilde himayesi için 
birleşmeye çağıran yeni bir 
işarettir. Bu gibi kollektif ha
rekatın teşkil edilebileceğini 
ise, Nyon konferansındaki an· 
laşma ispat etmiştir. n ______________ , __________ _ 

Alman matbua
tının iddiası 

Berlin, 7 (Radyo) - Al
man matbuatı; Popolo d'ltal· 
ya gazetesinin, B. Mussolini 
tarafından yazıldığı söylenen 
dünkü makalesinden uzun uza
dıya bahsetmekte, İspanyada 
Avrupa medeniyetinin, Alman· 
ya ve İtalya tarafından kurta· 
rıldığmı iddia eylemektedir. 

Mısır 
Parlamentosu fevkalade 

içtimaa ça!lırıhyor. 
Kahire, 6 (A.A.) - Başve· 

kil Nahas paşa, parlamento· 
nun fevkalade olarak içtimaa 
davet edileceğini bildirmiştir. 

Bu toplantıdan maksat, milli 
müdafaa için bir milyon lira· 
lık munzam tahsisat kabul 
etmek ve Montrö kapitülas· 
yonlar konferansının derpiş 
etmiş olduğu nizamnameleri 
mer'iyet mevkiine vazetmek 
olduğu söylenmektedir. 

Malum olduğu veçhile bu 
nizamnamelerle konsolosluk 
mahkemelerinin kazai salahi· 
yeti muhtelit mahkemelere 
devredilecektir. 

B. Stoyodinoviç se
yahate çıkıyor 

Belgrad, 7 (A.A.) - Bay 
Stoyadinoviç ilkteşrin ortala
rına doğru Paris ve Londraya 
gidecektir. Mumaileyhin mü· 
teakıben Sofya ve Romayı 
ziyaret edeceği zannedilmek· 
tedir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Volkişer 
Beobahter, B. Stoyadinoviçin 
Paristen sonra Berline gidece· 
ğini haber vermektedir. 

/ngiliz kabinesi 
Beynelmilel vaziyeti 

tetkik etti .. 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sa

bahki kabine toplantısı, iki 
saat kadar sürmüştür. içtima 
esnasmda Ruzveltin nutkilc 
beynelmilel vaziyetin tetkik 
edildiği zannedilmektedir. 

Hindistanın cenubunda 
Giornale d'Oriente, /s

kenderige: 
Hint yarımadasının son 

·~ ·~ 

Yılana tapan bir 
kavim var! 

ucu olan Malabar, şarkta 
Kardamon tepeleri, ve garpta 
Garp Denizi arasına sıkışmış, 
kanallarla ve lagünlerle yer 
yer bölünmü, kısa ve dar bir 
toprak şerididir. Bunların üze· 
rinde çıplak kayıkçılar ağır 

sallarını ve hafif gondollarını 
yavaş yavaş kaydırırlar. Pe· 
derşabi örf ve idetlere sahip 
Nairlerin hüküm sürdüğü bu 
garip memlekete Kadınlar 
Diyarı da denilebilir. 

Bu cengaver ırkın miras ve iz
divaç işleri gayet garibdir. 

Garip evlen· 
me adetleri 

Malabarın yegane sakinleri 
olmamakla beraber Nairler 

orada ekseriyeti teşkil eder· 
ler. Bu ırk evlenme ve miras 

müteallik hususlarda tuhaf 
adetleriyle bütün komşu ırk· 
lardan ve dünyanın bütün 
öteki kavimlerinden ayrılırlar. 

Bir taraftan gene bu Nairle
rin öyle bir tapınma tarzları 
vardır ki, Hindin öteki iba· 
detlerine karabeti olmakla be· 
raber, hakikatte yılana iba
detten başka birşey değildir. 

Bu acaip memlekette bir ada
mın mirasçıları kendi çocuk· 
ları değil, fakat kız kardeşinin· 
kilerdir. Avrupa sistemlerine 
alışmış kimseler için maruma· 
klattayam (Nairler, pek başka 
bir hususiyeti olan "akraba 
kayırma,, tarzlarına bu adı 
vermektedirler) acaipliğin ve 
akılsızlığın son derecesidir. 
Bu garip adetin tatbikine ait 
bir misale son zamanlarda, 
Travancore sarayında rasge· 
Jiyoruz. Travancore, Malaba· 
rın idare bakımından bölün· 
düğü iki Hint eyaletinden 
biridir. Şimdikinin selefi olan 
mahrace evli idi, kız ve 
erkek bir hayli de çocuğu 

vardı. Bununla beraber kız 

kardeşe malik olmamak fela· 
ketine maruz olduğundan, bu 
yüzden de mirasçıdan mah
rumdu. Ocağının sönmesine 
ve dolayısHe, ilahların iane· 
netine uğramasına mani ol· 
mak için, bir zamanlar Tra· 
vancorenin mühim bir kıs· 
mında hüküm sürmüş olan 
bir ailenin iki kızını kendine 
yeğen edindi ve birine büyük, 
ötekine küçük elti dedi. Bun· 
lar teyze kızlarıydı. Sonra 
bunları, krallık hakları olmı· 
yan laalettayin iki perense 
verdi .. 

Küçük prensesin bir erkek 
çocuğu oldu. O da 1924 te 
mahrace olunca ismen tahta 
çıktı, kendisi reşit oluncıya 
kadar devleti fevkalade zeki 
ve münevver bir kadın olan 
Maharani idare etti. Bereket 
versin yeni mahracenin bir 
hayli kız ve erkek kardeşi var 
ki, o da bu sayede selefinin 
son senelerinde düçar olduğu 
üzüntülere katlanmak zorunda 
kalmıyacak. Nairler miras sis
temlerini pek tabii bulmakta· 
dırlar. Malabarda, derin bir 
adli kültürle yetişmiş kimseler, 
bir adamın vannı, çocukluk 
arkadaşı ve ekseriya kendi· 
sine analık yapmış olan ve 
karısını tanımazdan çok evel· 
denberi tanıyıp sevdiği kız kar· 
deşine bırakmasının pek adilce 
ve dokunaklı bir şey olduğunu 
iddia etmektedirler. 

Cengaver bir ırk 
Bu mamur kıyı ülkesine tan· 

na göıü ile bakan bütün kom· 

şularile daima harb halinde 
bulunan Nairler cengaver bir 
ırk olmuşlardır. Kadın ve ço
cukların yumuşatıcı bir tesir 
yapabilecekleri bu askeri kavim 
için evlenme pek makbul bir 
adet değildi. Bununla beraber 
erkeklerin komün kadınlarile 
serbest birleşmeler yapmala· 
rına müsaade edildi. Şu şartla 
ki, bu geçici heves birleşme· 

lerinden doğan çocuklar, ka· 
dının ailesine, yani erkek kar· 
deşlerine tevdi edilir. Pek ka
rışık olan bu aile sisteminin 
anahtarı işte buradadır. 

Netice itibarile, bir Mala· 
bar ailesi kadmla, kız ve er
kek kendisinden gelenlerden 
teşekkül etmektedir. Modern 
Malabarlıların "birleşme" de
nen ve umumiyetle henüz ço
cuk olan karı kocaların tabii 
vasileri tarafından tertib edi
len bir evlenme tarzı vardır. 

Böyle birşey olmazsa evlenme 
çağına gelen geııç kız muhte· 
mel talepleri tahrik maksadile 
alay ile şehrin sokak l arında 
dolaştırılır. Bu teklifler sonra· 
dan, bir Nairin hayatının her 
safhasında büyük bir ehem· 
miyeti olan müneccim tarafın
dan tetkik olunur. Müneccim 
delikanlmın ve yavuklusunun 
rayçaları:ıı çıkarır, onları bir 
arada muayene eder ve eğer 
uygun olduklarına hükmederse 
evlenme merasiminin gün ve 
saatini tesbit eder. 

Zevce evine gelince 
İşitilmemiş bir ihtişamla kut· 

lulanan ve köyün bütün sınıf-

larının iştirak ettiği izdivaç 
merasimini müteakıp kadın, 

bundan sonra kendisine söz 
söylenirken adet üzere amma 

(ana) diye çağırıldığı halde, 
kocasının ne evine gider, ne 
adını alır. O hala annesinin 
evinde yaşamakta devam ede
cek ve kocası da onun yanına 
yalnız geceleri gelecektir. Er
kek nadiren karısiyle beraber 
yemek yer, çocukları ise, ana· 
ları ve onun kardeşleri tara· 
fmdan bakılıp büyütülür. Res· 
mi evrakta da filan erkeğin 
yeğeni olarak gösterilir. Nair 
aileleri Malabarın büyük bir 
kısmına sahiptirler. Lakin gö· 
renek mal ve mülkün aileler 
içinde gayri kabili taksim ol
masını ve ötekiler hesabına 
en yaşlı erkek veya kadın ta· 
rafından bir elden idare edil
mesini icab ettirir. 

Dini ibadetleri 
Nairlerin dini ibadetleri, 

hinduizme karabeti olmakla 
beraber, az çok gizli kapaklı 
bir şekilde yılanlara tapınma· 
dan ibarettir. Yılan, bütün 
Hintliler için mukaddes bir 
hayvandır. Fakat Nairler bu 
basit hürmeti takdis ve tapın· 
ma derecesine götürmüşlerdir. 
Erkekler olsun, kadınlar olsun, 
baş tuvaletlerine kura yılanı· 
nın ibiğini taklit edecek bir 
surette yaparlar. Erkekler, 
traşlı tepelerinde alınlarına 
düşen tek bir kakül bırakırlar, 

kadınların başı ise daha anti
kadır. Her ailenin kendine 
mahsus koruyucu yılanlan var· 
dır, ve malikanenin en vahşi, 
fakat en iyi bakılan noktala· 
rma küçük dolaplar içinde 
yılan tasvirleri konur. Kadın
lar hiç olmazsa ayda bir kere 
mukaddes tasvirm etrafını sü· 
pürüp temizler ve karanlık 

köşeyi pirinç lambalarla ay· 
dmlatır ve heykellerin önüne 
süt ve muz koyarlar. Üç dört 
kere dize geldikten sonra bir 
kaç saat için oradan uzakla· 
şırlar. Geri döndükleri zaman, 
hediyeler, şüphesiz onların 

inandıkları gibi, yılanların ma· 
rifetiyle değil, fakat maymun, 
karga vesaire gibi yırtıcı hey
vanların himmetiyle yokolmuş· 
)ardır. 

Zehir doktorları 
Nairlerin arasında bir hay

li de "visha vydians" yahut 
"zehir doktoru" da vardır ki, 
bunlar uzun ve zor bir tahsil
den sonra yalnız yılan ısırma· 

siyle meydana gelen hasta· 
lıklara bakarlar. 

Bilgileri o derece kat'i ve 
emindir ki hastanın sesine, 
tavrına ve yatışına bakmakla 
yaranın zehirli olup olmadığını 
kestirebilirler. Bu doktorlar 
mesleklerinin başlanğıcında 
hiçbir ücret almıyacaklanna 
dair yemin ederler. Zira ilah
ların bir lütfu olan ilimleri 
bu cihetle bedava olmalıdır. 

Yalmz umumiyetle betel yap· 
rağı, baharat, şeker ve çay 
gibi hediyeler kabul ederler. 
Yılanlara karşı afsunlama ça· 
relerini havi mukaddes kitaba, 
Shastran'a göre, böyle bir 
bilgiye sahip olmak istiyen 
adam bunu kendisini feda 
ederek ödemelidir, o çocuk· 
suz ölecektir, cüzam illeti ken· 
disini kemirecektir, eğer daha 

- Lütfen çeviriniz -
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Japonlar yeniden 
a ker topluyorlar 

AifAdO'ttJ 

ile ayni günde iki 
büyük satış 

Birinci satış sabalt- ikinci satış dtled~ 
leyin saat 10 da sonra saat 3 de 

Jannnlar, koıtalltırtft ıedlerini yıktılar. Yolculuk dolayısile Birinci· Acele yolculuk dolayılile 
r- teşrinin 10 uncu pazar günü Birinciteşrinin 10 uncu Pazar 

Binlerce halk, sular altında duruyor sabahleyin saat tam 10 da günü öğleden sonra saat tam 
• • 

0 Göztepe tramvay caddesi 808 3 ele Gezi bulvarında Si&ibçı 
- lJaıı 1 inci salıi'ıde - bu kadar siira11e inı.uaftndan At• S 1· • b" K t•t- ü '' ~•::oı No.lu evde mühendis Bay ı a ımm anası ız ens ı uı 

aindw ~-... -111 IOft derecede dolayı hayrete düştüklerini I"" d ·• __ ..1..ı_ı ..... 
"'upHUI Azize ait bilcümle mobilya- a "'n a U)'U\fturueu lllllUUCICI" 

'
iddetli bombardnnanlarma itiraf ediyorltlt'. · h" 1 · b · "dü ·· lan açık artırma suretile sa- an asara zmır şu esı mu ru 

r4Mft Çin lataatt harikulade Bununla beraber bu beyan· tılacakhr. Bay Vahit Demirkan& ait bil· 
bit fttı1'9manlıkla mevzilerini nameyi müsbet bir hareketin cünıle nadide mobilyalan açık 
ta__..e ıntthafaza etmektedir. takib edebilecetinden şüphe Fevkalade lüks ayna la do· arttırma suretile sablacaktır. 

Oh ~ Chapeide Japon edilmektedir. Bunun da bir lap tuvalet iki adet komedi- Satılacak eşyalar meyanında 
k.a_...i birbç defa ilerle defa daha nuari sahada ka· noıu, iki kişilik kübik karyola fevkalade güzel kıristal camla 

L..LJL.. ~- . .a._ ~ 1 le • ma somyası, aynalı büfe, ka· aynalı büfe kontre büfesi, açı· mtıt- ttııucu ıı;~..;.ae ~ av• acatı •naatı ~ur. 
~ ...... tickh\ii IMlhı..e~ Ti~n, 1 (R~) _ ja- re yemek masası, 6 adet san· lır kare yemek masası, 6 adet 
b WOM9 MI' defeltftdı pM ordulan, b• mmtab- dalyeleri, yeni bir halde ma- yemek iıkemlesi, maruken 1 

ltırda lrihmadiyen Hetie~ ruken iki koltuk, lüks yazı· kanape 2 koltuk, ıyı sesli 
de~ edf)"Ol'IM'. hane döner koltu~u ile be- Reicben markah Alman piya· 

Ç'1I ~. ~ ~ raber, ceviz şemsiyelik, Sahi- nosu, fevkalade lüks maundan ............ ~ .. 
._.t..ile ml1Jı19it ,._...ve •tar 

••w.tAnttlecA. 
,,.,," .... CMpet be'llne9(>k 

hunhar bir bava taarruzu yap· 
m11lardır. Bütün bir filo hep 
bir anda tehrin üzerine bom· 
balarını bopltm11lardır. 

v.me ve Naakin de bom· 
Wıı•man edilmiştir. Bir Japon 
tatfare.l Qin tayyareleri tara· 
ftwd• taMb olunMak diifiirül· ....... 1'_,. c:ıepbeaiain oenub 
ıaıanııa.ncla Twıpu ve ti· 
..ı mHttalta...da da Potao· 
_,.. -kllMhmıı: Japonlardan 
p;i ~r. Japen kuvvetleri 
"-i tiriifüflerİ eınuında iki 
keli .,......_ ~lunuyorlardı. 

s...,.H& J-ponlardan 30 
...... .tbpu WJ mübita miktar· 
ela her\, 1e.a .. ı iitinam 
olamUllUr• JepaMar- burada 
ilbit9z bir ..a.arebe yapllllf" 
Mırdır. 

ş..,ı.,, -6 (A.A.) - Çin 
__..te1eri Chauinin fimali 
t-Mainde harekat ıicra et
ıl*kte -bl• selminci ordanun 
w kbldiıttM Pinılou}«u istirdat 

e~u yumakta-
flftlu. 

Dljhk antttakamn şimali 
, ... inde harekit icra etmiş 
olma '41itet Mr -.üfrd'e Pioıb
... :ıeçidininEfİIDali tatkisinde 
lliin Lidolahiou)'CI iltirdat et· ..... 

.ş..,11_,, 6 (A.A,) - Ja
'fJOlllmln ıtaetnw brugün ha· 
fiflemiıtir. Japonlar ıiperl~rini 
temiıledlek •e bu flltnl'lkada· 
iri '8jltız frmalcların üıserinde· 
tisi allöprileri tamir etmek ve 
•reli amemiyede muvasala 
fellatniı sajılaınlattırmalda 

•••aldürler. 
lnte ,.._t devamla bir yat· 

mur yapıaktathr. 
r.loyo, 7 ~A.A.)-japonya· 

mn -E>olmller mua~deaini ib· 
tfll «titfne dair Ameriunan 
•Mlf* ••ili beyarmameden bab· 
.wen Japon mehafili, ~l
& ndtlnmcWn sonna .Aıneribn 
llilllınetinden berhAlde bir 
lııM;eket beM.nditini kaydet
..-., b.faber "bu IMireketin ....................... 
evel zabifelerin ıaırmuile öbür 
dünyayı boylamamıpa. bu za· 
naati seçen Nairler de bu yüz· 
den pek udır. Bu doktorlar 
lialckında garip bikiyeler an· 
lahrlu: Meseli hakikaten mulc· 
tedir bir doktor, yaralıya ısıran 
7İlanı ayetma retirebilmeli ve 
-ona yarayı emdirerek, içindeki 
zehiri aldırmalıdır. Bundan 
90Dra .jllanın, kafasına dıvar· 
lara 48fP• çarpa kendisini 
öldürmeli lh.mdır. 

th n~ tiddetlt me- binin Sesi salon gramofon mamul modem şifünyerab ay· 
birçok pliklan ile beraber, nah dolap, 3 a·-.Jı tuvaleti 

b~tt ~ecfir. r-
~-..-L.a~, 7 (R·A-~- Dün, Amerikan duvar saah, ceviz- komodin<>MI karyola me som· 
..-...- '.T cn.ırvı den mamul Hereke kumaşın· yası, 10 parçadan mürekkep 

( y ançıepo ) tehrine bir çok d9n kübik kanepe takımı 7 fevkalide güzel pomye kadi· 
ftllkfiw- retlliteri -s-w- ~ f .A! •-o1 .. ··'- t-'- --=--1:1c ı- g<l'llH~ parçadır, kübik sigara masa· Git K; ıı.uK; '"'118'• ---pa• ' 
••tıMif .-11ere uktW, t..tc h le _,_ .. bt ı·ı lan, 7 lambala Blaupunkt ma~ •ır anape ~mı, u e 1 

ve top çıkarmıclardır. ı..:..'!.L!k ..._. ma--"--ı sabibi-
v kah 935 modeli radyo ka•, KUDI -·a-- 1111MU 

Şangbay, 7 (Ractyo) - Ja· nin lesi salon rramofonu ve 
pon ordula'?ı, Niyanvan ve ona ve uzan dallgali b6tin birçok pliklan, lngiliz mımu
Nevinkan havalisinde topta- dünyayı ıhr, dünyada ~ iyi litı bronz kesme iki kişilik 
nıyorlar. tanınmq Blüthfli' 1111rkah pi· karyola ma somyası, te'krar 

Limanda 11 Alherikın, 4 yaıno, 6 P8• kıadifelt ôda iki kişilik kül>ik nikel kıtyo1a 
lngiliz, 4 ftalya, 4 Franıız ve tBktmı, ~ tafcınn, h,._ ora ıomyası, -duvar sntı, 4 
3 HoHanda rtthhsı balunmatc- dovar aı,.tt••ı, S adet eamh pr;ça kiilrilc murSbba srrara 
tadır. dosya doiaplan ft \ütlphane, M!hl*1atı, .,..- büyik 'WWift, 

Tiyeınttin, 7 tD-c!yo) _ Ja· h~az ~la elbise dolabı, kristal 1*mh aauııdan 'llUllllUI 
.... ,.,. marki's, nndıtMif kdifeli tül katA-"'-ne, btiyük ,nı ıa ıı, 

pontırr, ltanıl ıedle'rini yıktık· .. .,._ 
laliırdab dohayı birçol: yer~r per~e1er, ÇGcalt ~n flfib7'e- 2 adet '98bı sehpa•, pyet 

r.h -dolap, salamandra ~oba, güzel kıymetli t'Oiııer m•r•ı, 
so1ar ahıwdı bhn~ır. Binlerce tekrar bir *t dökme aoN, bir kişilik sıyab karyola be%li 
halk açıtta, aç ve sefil bir b•z <dolabı, 6 adet uddalye, somya9'1ıe heıa1Jet~ 2 lil8t 
halde bulo..Jtnaktadır. 2 adet SGmya, çoculc bıyo· Amerikan koltutu, 2 "adet se

Tokyo, 7 (Radyo) - fngil· tası, ve bir90k ı.,,.rta taban defli Şam işi tabure, kadifeli 
terenin bura sefiri J•l>önya bllhUır1, ~eler veair bir- küçük ıaton vitrini, baz do1abı 
türi"iye Nenreti mii3teşarile 901' mobilyalar bilmüzayedl! çocuk kar)·olası, yeni bir halde 
uıtan bir nıiilibt yıpnuştır. ealll.-,br. d6kme soba, pernende mut.. 

Tiye~in, 7 (A.A., - japtm FIRSATI KAÇIRMA YJNIZ.. telif ·~ ilkemWeri, va 
ıMtanmarhiye'linht bir N'eli- Fırsat mtırma sllloau -..ı, .efektrik aot.a, W,. 
tinde, J~n ltltntnınn tay- Aziz Şmılc tam tnth yutlımıeamelı:inı, 
yare ve .zırhlı tten yardımife Telefon : 2056 hah, kilim, ve seccadeler, ve· 
Pifttyulfftı Up~iklm 'bi1di- saire, birçok e.,ayı nefise 
rilmektedir. 'Sahhk müzayede auretile aatılacekbr. 

Bu nıe.tci Tiy~çin • Pab eV Dikkat: lıbu •tılacak eşya 
lmttı izerinde ve Tehtthui ilt ~h tNı\Mlay cacl- Pazar günü iıibahleyin saat 
r .... '8asındadsr. desi 1027 numırah 6 odalı '8i>oçuktan iti&.ren mahallinde 

Tiyençin, 7 (A:A.~ _ r;. l ve_ biitift ıkerdt>rü havi ıde· görülehilir. 

yen9'nde 4 ve Dairende de ıııze nnır 't9 .atı ır. •· Fırsat arttırma •lonu '
1 1 hkt T Fnutı kaçarmayımz. 

11 ıkoiera vlk'aı k.,cleclil- tiplerin tnMkur eve mira·J Am Şınık 
mittir. 'tsathttt itin ıtJlmtar. Telefon: 2056 

Japon mabrnatı haetahtm 4 i 1111 l!!I 11!1!!!~!!1.!·!!!!, !!!L.--..!!::::!..!~!...--ı 
Japon ?r~~ .c1a •İr•y~ l~mir Viliyeti llubasebei bu-
etmemesı ıçın ibtıyat tedbtr· 
leri al111t1tır. -sasiye müdürliiöiindeıı· 

Tokyo, 7 (Radyo)- Japon· . a ·- t 
ya Harbiye Nezareti, buıün Seneı sabık 

icarı 
neşrettiği bir resmi tebliğde, Lira K. Yeri Cinai 
bazı sınıfların daha silah altı-
na davet edildiğini bildirmiştir. 

21 · Narladerede ~ski metıarlık mM'kii 4 .döaüm bati 
,, Emreıde ,, ,, ,, 8 :ataç ze,tin 

Chefoo, 6 (A.A.) - Bura- 48 
daki Amerikan deniz makam- " Altmdağda ,, ,, 
lım Cirrlilerin Cbefoo dalga 1 O Kavaklı pınar cllddeiindıe 20 .dönüm .taJla 
kıranim berhava etmek teb- 7S Ba1çova ılıca 'meYkii 376 .pç meyv.a 
didine şiic:hrtle itiraz -ettaek· mabaU.. 
tedtrler. ldarei hususiye alcaratm<lan olup yukarda yer ve cinli gö.-

Şimdilci halde bir Amerika terilen akar ıeraiti müzayeae mucibirıee ICiraya verllm~k üzef~ 
barb gemisi harici limanda 10 gün müddetle temdiden aoık arhflılla~ tikawlmtttır. 
demirlemiştir. Ticaret gemi· Şartlar• öğrenmek istiyenlerin hc!r gün Muhasebei Hndaiye 
leri de dalgakıranın dlfmda varidat kalemine ve pey aürmdk istiytmlerin\lle ihale pnü .olan 
tahmil edilmolctedirler. 18/10/937 Pazartesi pnü ıaat 10 dan rt2 'ye -kadar depmno 
T nelftrdllfı Jlllft«ytr'I makbuzlarile birlikte Vilayet etttriimenine mOıacatlerı ilin 

-etin 8'ifttl olunur. 8 10 12 14 3541 

T~trtfat, 7 {A.A.~ - Te-

k~t pamayttt don •ttlmtşttr. Türk Hava Kurumu 
Beş fDn ~~ otan J11ft· 

yırcıa nıihlihk bir kayın 'küt· iM"'-n. •Qk kntnftftCI· 
lesi btilntttm6ktathr. H..,..nat .. 7 ., ' ...... ~U 
~~~Y!::·=:~e~~=e :~~~ inci keşitk 11 ~teıNnieM J 911.cledir 
j:fehlltan rürt1ft:ri '8J>ılatfttt... 

Römlı 
llelediyeal lallkraz yapll 

Roma, 7 (Radyo) - Muh· 
telif, imar işleri ıçm Roma 
belediyeai, dört yüz milyon 
liretlik bir istikraz alcdeyle-
miştir. 

llylJJı ikramiye 200:0Nlirlltlır 
Bundan bqka: 15,000, 112,000, 10,000 lir.alık ikramiye

lerle (20,000 ve 10.000) litalık iki .adet mü1'ifat vardır. 
Ayraca: (31000) liradan bqhyarak (20) lirıty• kadar 

büyük ve küçük bir40k ikramiyelerle atnortileri havi olan 
bu zengin plindan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

Pilistinde 
Arablar u11111mi grev 

Ozum satışları ilan ettiler 
Ç. Alıcı K. S. K. S. - iJaşı 1 inci sahi/ ede -

633 Ki. Taner 14 SO 20 fiyetieitt ele dia ..rbeaıiııini muhil 
sa3 lnhi... 12 15 50 bulu.t .. u bildinnittir. Bu CC• 

300 O. Kurumu 14 25 16 miyet Filiatinde takib edilen IH· 
yik siyasetinin bGtiln Arab memle· 

373 A. R. Üalm. 14 18 50 kederinde ıiddetli bir akeilimel 
369 Ş. Rıza H. 14 18 50 husule getireceğini bu telgrafıodau 
323 ViteJ 12 SO 17 kaydetmiftir. 

296 jiro ve şü. ıs 50 
771 S. Ölctem 14 SO 
245 Esnaf Ban. 14 50 

18 75 Kudüs, 7 (A.A.) - Resmi 
20 gazete memuriyetinden affe-
18 75 dilmiş •>lan büyük müftü tara· 

132 S. Erkin 
106 M. Arditi 

14 
16 

20 hndan neşredilmit olan bütün 

16 eserlerin meHdilmiş olduğunu 
yazmaktadır. 

90 D. Arditi 15 1S 18 50 Kudü., 7 (Radyo)_ Büyük 
68 A. H. Nazlı 14 25 17 2.5 müftülük, Filistindeki tazyik 
57 M. J. Taran. 13 50 14 25 hareketi devam ettikçe karga· 
39 Beıikçi o. 14 7S 1.f 75 şalıkların önü ahnamıyacağmı 
38 Ş. Bencuyo 14 17 komiaerlite bildirmiş ve buna 
14 N. Börekçi 13 ~ nihayet verilmesini iıtiyerek 
13 A. Maydo 16 18 50 son tevkifatı protesto etmiştir. 

t 'l Zahi H. ibra. ıs so ıs so M arefal DtJbon 0 
9 Ş. Remzi • 20 I s K. Atıyifit 17 50 17 SO taly.a krah tarafından 

3916 kabul edildi 
ı 174,S Roma, 7 (Radyo) - ltalya 

95090,S krah Viktor Emanuel, bu sa· 
incir .......... bah Mareıal Döbonuyu kabul 

etmiı ve kendiıile uzun müd-
Ç. Alıcı K. S. K. S. det konuşmuştur. 
ı28 Ş. Kıra H. 6 50 7 50 
118 A.H. N.zh 7 '!S 7 2Sı-•-A,•-nı•.•,•-.-.-.L--ı:.ü•rıılıım• 

73 D. ATdifi 7 7 nw -r-RR 
16 J. T•rnto 6 SG 10 Otlomltz Muatalama tutul· 
m dlliM mÜtllif ve .tehlikeli bir 

2180 b.tahjı ....amada teflıi& 
31117 ederek lılAtbi tedbider.le telıli· 

Z..Wre ..... ..,. 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
621 Butday 5 6'!5 
178 Arpa 3 '7S 4 
9S Mobut 5 SO 

678 Balda 4 
78 Ton Ba1ı!le 4 

669 8. P8!Dak '21 5! 
39 H. ,, Ti 5'2 

2193 ICfto P. çe1rirdek 2 gf) 

Piyasa ftaDerl 
No. 7 14 50 15 00 

.. s ıs 25 15 1s 
tt 9 16 00 16 so 
,. 10 17 75 18 2S 
tt 11 20 00 21 00 
• 12 22 00 23 00 

•• önünü Almap ve evla
dımızı mnakkak bir ölümden 
kur.tarmap mgyaffak olan 
lzmir Memleket hastanesi da· 
biliye- mit.ebaasısı Dr. B. Ce· 
lil Yarkın ve bu .Jausuata .bü· 
)lüle yardunları dokunan Mem· 
lebıt bııtaneai operatörü Dr . 
B. lbaıbime aleni teşckkir· 
lerimizi sayın razeteniz vuı
.taaile suaanz. 

Hasan Gülgeze ve eti 
Nazife Giilgeze 

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

Memur ar.anıyor 
Dalııtilo bilir bir memura 

Jhtiyaç v.ardu. Marifet mat· 
bauana miracaal: cdilmeai. 

!111 .................... ~--~~---ı~-------
Melıteb 
kitabları 
YDftız Kit-a'1eoi 

Sahibi FttluıiıKitahçı .,etiıfltifi 

Batın melıteb lti
ta'blarını en müsaid 
şartlarla sataşa çıkardığını 
aayın öğretmenlerle miifte· 
nterine arzcder. 

~ .. bevi 
Salaıöi: MiT AT 
Bitiia mek'8p .Jdtaplanaı 

• mütait taıtlarla aatı'8 .... 
kardıpn _,.. ,öiretmenlerJe 
Jaiftedltsine .-zeder. 

Aıtlrea: ikinci Beyler soka· 
tmd• 38 numara. 

&ıııir lııhtsarlar Baımüdür• 
ttitHnden: 

Dair~mizce bir sene adında utuı .alınacak tahminen üç 
.b111uk miı,on .kilo aıldetiade üzüm, incir ve air ~avalh m8'• 
laım, <11mbaılarımızda arabadan indirme, iatif, vezin, çuvalllf• 
tlaa .diküb muayeneden ımma paçal yapılma, çtıvala doldurup 
4ikme ,ve haakilde ~ilme, arabalara yükleme illeri açık ek· 
ailtmeııe konulmqtur. 

Muhammen bedeli 6475 muvakkat teminıta 485,6j liradır· 
Saıtnamaai muhasebe 111bemizde eörülebilir. latekUlerill 

19/10/937 Mini aat: 15 de Baımüdürlülümüzdeki komisyon' 
11elmeleri. 8 12 3S41 

As1tert fBbrlkatar 
cliirlüğaidcıı: 
SOOO l&vamar.ia 
i almiin edilen bedeli 3',000 lira olan 'fUkarda mtktan 

ctnii yaıılı ltömiir a•keri fabrikalar attıuııı ııifitlüfl6f6 ,_.. 
alma komisyonunca 1-11 ·93'7 l>~esi gnii& ,.ttt t5 de • 
pah zan ile iliıl~ edil~celtlf r. Şattttame 1 lira " kuruş 
kiittilin<le koniisyonifan vetilir. Tiffı;letin mUViilfUt t• ..... ·----:.ıa:"r.; 
olan 2023 liraya havi t~lfllf meltttJblmnı -mmf&r )'ftnde 111" 
14 Cle ka<lar koriıil)'oba vernı~leti •e kendilerinin tH ~.-. 
aayilı lcanutıllh 2 ve 3 Otu~U maddetmndAI ftlidkle --
;on .. •••~ komqy.,ne mürac:dtlan. 3480 8 19 ti 1 



İLAN 
Milis Tecim ve Endüstri 

Odasından: 
~Feyzullah Keskin ve Oğulları Kollektif Şirketi U nvant al
'da Milism Belediye Caddesinde 14 numaralı dükkanda 
~nifatura ve zırai işleri le iştigal eden Feyzullah Keskin, 
llllebmet Keskin, Halit Keskin ve Süleyman Keskinden müte-
fetkil: Ticaret Şirketi mukavelenamesinin ticaret kanununun 
42 ve 148 inci maddeleri mucibince sicilli ticaretin 115 nu· 
'1aruına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

Baş Sekreter Vekili Başkan 
Celil Togay Ali Faik Değirmenci Oğlu 

Mukavelename 
Bin dokuzyüz otuz ydei senesi birinci teşrin ayının 
ikini Cumartesi günü saat onda ben zirdeki mühür 
ve imzanın vaz' ı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının 
bahşettiği salahiyeti haiz Milas noteri Ali Riza Saral
pın Milis çarşısında kain dairei mahsusasmda nez
dine gelen ve şahıs hüviyetleri dair~ce maruf bulu
nan Milasm Hacıilyas mahallesinde mukim manifa
turacı Feyzullah Keskin ve oğulları Mehmet Keskin 
Halit Keskin ve Süleyman Keskin bana miıracaatla 
takrir edecekleri veçbile bir mukavele tanzimini 
talep eylemelerine binaen kendilerinin ehliyeti ka
nuniyeyi haiz oldukları ve şahit olarak usulen celbo-
lunup hazır bulunan Milasın Hacıilyas mahallesinde 
mukim Ali Riza Ataberk, Mustafa Ruhi Yönetçi ve 
ayni mahallede mukim Mehmet Varterin şahadete 
mani halleri olmadığı anlaşıldıktan sonra arzulan 
ıorulan mumaileyhim şu suretle söze başladılar ve 
dediler ki: Milasta Feyzullah Keskin ve Oğulları 
Mehmet, Halit ve Süleyman nam şürekadan müte
şekkil bir kollektif şirketi kurduklarından rizalarını 
karşılıklı olarak beyan ederler. 

t.ladde 1 - Şirketin tarihi teessüsü 1/10/937 dir. 
t.ladde 2 - Şüreka şunlardan müteşekkildir. Milasda Hacı 

İlyas mahallesinde oturan Feyzullah Keskin ve ayni 
mahallede mukim oğulları Mehmed Keskin Halit 
Keskin ve Süleyman ~Keskindir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi Milasdır. 
Madde 4 - Şirket kollektif bir şirkettir. 
~dde 5 - Şirketin ünvanı Feyzullah Keskin ve oğullarıdır. 
Lladde 6 - Şirket manifatura ve zirai işlerle iştigal edecektir. 
Lfadde 7 - Şirketin sermayesi ONALTI BiN 16000 liradır. 
Liadde 8 - Her şerik şu sermayeleri koymuştur. Feyzullah 

Keskin manifatura esmanından IKIBIN lira ve Mi
lisda belediye caddesindeki 14 numaralı mağazanın 
kıymeti muhammenesi olan IKIBIN liraki ceman 
DÖRT BiN lira Mehmet Keskin nakten DÖRT 
BlN lira Halit Keskin naklen DÖRT BiN lira ve 
Süleyman Keskin nakten DÖRT BiN lira. 

Madde 9 - Emtia, kazanç, harcirah vesaire gibi bilumum 
ıirket masrafı sermayeden sarfedilecek ve ayrıca 
masraf hesabı açılmıyacaktır. 

Liadde lO- Şirket 1/10/937 tarihinden 1/10/952 tarihine 
kadar ONBEŞ sene müddetle teşekkül etmiştir. Bu 
müddetin hitamında ekseriyetin muvafakatile şirket 
bir müddet daha kalabilir. 

>.fadde 11- Feyzullah Keskin yüzde on, Mehmet, Halit ve 
Süleyman her biri yüzde otuz temettü ve zarara 
iştirak ederler. 

Lfadde 12 - Mal alım ve satımı, matlubatın tahsili yalnız 
Mehmed, Halid ve Süleyman tarafından yapılar. 
Feyzellah Keskinin alakası yoktur. 

Ltadde 13 - Şirketin bilumum işlerinde imzaya salahiyettar 
Mehmet Keskin veya Halit Keskindir. Bunlar Mün-
feriden imza eder. 

L1adde 14 - Bilanço senede bir defa olmak üzere haziran 
ayında yapılır. 

t.1.dde 15 - Sene nihayetinde yapılan planço neticesinde 
ha! • .>lan kir veya zarar sermayeye ila·ıe veya 
sermayeden tenzil edilir. 
Her şerikin hissesine Onbirinci maddedeki taksim 
üzerine isabet eden kir ve zarar kendi sermayesine 
ilave veya andan ihraç edilir. 

L1.dde 16- Şeriklerden her biri şahsi masarifi için senede ancak 
IKIYOZ ELLi Lira çekebilir, ancak şürekanın her 
hangi birisinin lüzum göstermesi üzerine skseıiye
tin muvaf aka tile kendi sermayesinin nısfı kadar 
meblağı çekmeğe mezun olabilir. 

L1adde 17 - Pilanço neticesi her şerikin tahakkuk eden 
a.. zimmeti sermayesinden tenzil edilir. 
~dde 18 - Şirketin bilumum mahkeme ve banka işlerini 

ON Üçüncü maddede yazılı imza vaz'ına selihi
yettar iki şerilCten her hangi birisi yapabilir. 

Ltadde 19 - Şirketi alakadar etmiyecek şürekidan her 
hangi birisi tarafından yapılRcak muamelelerden 
şirket mes'ul degildir. Mes'uliyet şahsa aittir. An
cak ekseriyetin muvafakat ve rızasile şürekadan her 
hangi birisinin yapacağı işten mes'uldür. 

..,.dde 20 - Şirket müddeti hitam bulmadan şürekadan her 
hangi birisinin vefatı halinde şirket münfesih c!ma
yıp vefat eden şerikin varisleri onun makamına 

t.t kaim olur. 
•dde 21 - Şirket namına yapılacak veresiye muameleler 

ekseriyetin muvafakatile olur. Ekseriyetin muvafakatı 
olmaksızın şeriklerden birisinin yapacağı veresiye 

... muamelelerden kendisi mes' uldür. 

..._dde 22 - işbu mukaveleyi şüreka harfiyen riayete mecbur 
olup hilafında hareket eden şeriklerden birisi şir· 
ketten çıkarılır. Ve kendisine ancak şirketteki mat
lup sermayesinden başka birşey verilmez ve bu ser· 
maye de üç sene müddetle tedricen itfa edilir. Fa
kat bu şerikin şirkettten çıkarıldığı tarihte şirketten 
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/ zmir Levazım amirliği ilanları alma komisyonundan alınır. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

~tr Lv. Am. Sa. Al. ~0• nundan: maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte belli gün 
s eri okulları için on ört bin altı yüz on adet yün fani- ve saatinde M.M. V. satın alma komisyonuna a-lmeleri. 

leye verilen fiat pahalı görüldüğünden 14-10-937 perşembe 5 8 
günü saat 14,30 da Tophanede lstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli otuz iki bin sekiz yüz yetmiş iki buçuk liradır. ilk te
minatı iki bin dört yüz altmış beş lira kırk dört kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka· 
nuni vesaiklerile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

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

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

lzmirde kışleda lzmir Levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacakbr. 

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

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

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

lzmir~Lv. amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. komutanlığınca gösterilecek yerde 

16498 lira 22 kuruş bedeli keşifli 12120 metre uzun
luğunda telefon hattı inşası kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 

2 İhalesi 26 -1. Teş· 937 salı günü saat 15,5 ta lzmirde 
kışlada Levazım amirliği satın alma k1Jmisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 1238 liradır. 
4 - Şartname, keşifname saat 10 dan 12 ye kadar ve 15-

ten 18 e kadar kışlada inşaat komisyonunda görüle
bilir. 

5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştırak ·edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

1 

8 13 17 23 

lzmir Lv. amirligi Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Beher tanesine tahmin edilen 250 iki yüz elli kuruş 
olan 15000 tane yün fanilanın ihale gününde istekli 
çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 11-10-037 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
3 - ilk taminatı 2812 ikibin sekizyüz oniki lira 50kuruştur . 
4 - Şartname bedeli 188 kuruş mukabilinde M.M.V. satın 

alakası kesilir. 
Madde 23 - Şirketin umur ve muamelatı ht!ıabiyesi bu bapta 

münferiden vaz'ı imzaya mezun olan Mehmet Keskin 
ve Halit Keskin taraflarından tetvir olunur. Diye 
sözlerini bitirdiler. Verilen bu takriri ben yeminli 
Noter bir nüsha olarak yazdım ve açıkça okudum 
ve mealini anlattım arzulannın tam istedikleri gibi 
zabt olunduğu kabul ve tasdik olunduktan sonra 
ziri cümlemiz canibinden imza ve tahtim kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz yedi senesinin Birinciteşrin ayı
nın ikinci Cumartesi günü. 
Şahitler Akit Akit Akit Akit Noter 

fzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 lzmir hava kıtaatınm (198000) kilo ekmek ihtiyacı 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 11 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 da 

lzmirde kışlada Mst. Mv. Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (21780) liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçası (1633) lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

23 28 3 8 

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

zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin beddi (fl400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (480) liradır. 
4 - ihalesi 16/10/937 gfitıü saat 10 da Bergama aıkcri 

alım satım komısyonu binasında yapıracalitır. 
5 - Samanın evsafile ve teslim mahalli ve şartlan ıar\. 

namesinde yazılı şartnameler Bergamadaki alım satım 
komisyonundadır. 

6 - Teklif mektupları 16/10/927 günü saat 9 za kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saat
ten sonra mektuplar kabul edilemez. 

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

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumarteıi 
günleri aç1ktır. 29 2 8 13 

lzm.r Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Kom. Reisliğinden: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiatı 575 beı yüz 

yetmiş beş kuruş olan 5600 beş bin altı yüz metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - ihalesi 18/ 10/937 Pazartesi g_ünü saat 14 dedir. 
3 - ilk teminatı (2415) liradır. iki bin dört yüz on beş 

liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 161 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. 28 3 8 13 

Arazi Satışı 
T. C. Zıraat bankası lzmir 

Şubesinden: 
22/8/937 tarihli Anadolu gazetesinin 6 ıncı sahifesinde 

yazılı arazi satışına ait ilanda 5858, 35, 231, 206, 207, 421 ve 
385 senet numaralı hesaplara ait teminabn artırması 25/10/937 
tarihine uzatılmıştır. ihale mezkur tarihe müsadif Pazarteıi 
ıünü saat on beşte Bankamızda yapılacaktır. 3535 
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Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentaaı 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. . 2443 
LONDRA HATTI : 

•POLO., vapuru limanı- 1 
ınııda olup 28 EylUle kadar ' 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
lylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
•ktır . 

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

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

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

GASTLE HATTI 
"JOHANNE,, vapuru 28 

!ylule kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

11ARABIAN PRINCE,, va
puru 10 Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTE· 
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
tiıikliklerden acenta mes'u
tlive lcabul etmez. 

l
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Göz Hekimi 

1 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

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

LLU 

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

revrı·k Baykent Elektri~ - telefon ve 
"- malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 

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

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

T f"lefon : 3479 

- Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztape tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Cinsi 
Koyun eti 

Dana eti 

Mikdarı 
1700 Eı1 az 
2200 En çok 
1400 En az 
1800 En çok 

Muhammen 
kıymeti 

45 

30 

Tutarı" 

L. K. 
990 

450 

• 7 t:' , Q ,J 

teminatı 

75 L. 

41 L. 

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

"""" - EGE TAKSi 
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

• 


