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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 16 Birinciteşrin 1937 

<;in tayyareleri Japonlara 
karşı koymağa başladllar 

ltalyan askeri Ka. 
dikse çıktı 

Cebelüttarık, 16 (Radyo)-
Altı bin ltalyan askeri, dün 
Kadikse çıkarılmış ve doğru
ca cepheye sevkedilmiştir. 

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

Japonyanın resmi tebliğine göre zayi 
atı 15 bin neferi geçmektedir __ ........ 

F ı aıısanın Beri in 
sefiri Paris.-. geldi 

Çin tayyarecileri 
Şanghay, 16 (Radyo) - 32 Düşman Kazangda, kazr.mdık· 

Japon nakliye gemisi, 23 harb ları muvaffakıyetsizlikten son-

gemisinin himayesi altında dün ra Ventsaopang nehrinin ce-

Şanghayın şimal taraflarına nub kısmında sedler kurmak· 

yeni kuvvetler çıkarmışlardır. tadır. Japon tayyareleri sabah 

B:mdan anlaşılıyor ki, Japon- sistematik bir surette Sapoi 

)ar, umumi bir taarruz için 
hazırlıklara başlamış bulunu· 

yorlar. 

Nankin, 14 (A.A.) - Res· 
mi tebliğ: 

Şanghay cephesinde Japon 
kıt'aları ayın 11 inde duçar 

oldukları muvaff akıyctsizlikten 
sonra hiçbir taarruzda bulun-

mamaktadır. Lotien Luiha mm· 
takasında da ancak ufak bir 

takım faaliyetler kaydedilmek
tedir. Japon kuvvetleri ihtimal 

takviye kuvvetleri beklemek
tedir. Sabah Japonlar, Çin 

ileri harekatına mani olmak 
için Ventsaopan mıntakasını 

bombardıman etmişlerdir. 

şehrini bombardıman etmişler 
fakat kayde şayan askeri za-

rarı mucib olmamıştır. Muha· 

rebe hattının gerisinde bulu

nan köyler de bombardımana 
tabi tutulmuş ve birkaç sivi· 

lin ölümüne sebebiyet veril
miştir. 

Cephe tayyareleri, Tientsin
deki Japon askeri mahalleri 

üzerinde uçmuşlar ve sürpriz 
halinde hücum ederek mühım 

hasaratı mucib olmuşlardır. 

Japon teıyyare karargahları ile 

Kiangsunun şimalinde Liyen· 
yunkingde bulunan Japon ge· 

mileri de bombardımana ma· 
ruz tutulmuştur. Japonların ka-

------------··~·---·~·~---------------~ 

Filistinde karışık· 
ilk devam ediyor 

Arapların uçurdukları .. tren yol 
-cula.rınıôbir kısmı öldü 

-----------· -· .1.. 

Filistin ihtilô.lcilerinden bir kafile 
Kudü-' 16l(Radyo) - Filistin tedhiş .,kanununu ilan ~ etmiş· 

mTseleri g·:ttikçe büyümek- lerAdir. I d ki 1 . - rap arın uçur u arı yo cu 
tedır. treninde bulunanların bir kıs· 

lngiliz fevkalade komiser· mı ölmüş, bir kısmı da ağır 
liti, Filiıtinip her tarafındı, surette yaralınmııtır. 

yıplan mühimdir. 
Şnngbay, 15 (Uad) o) - llR\'a· 

]ana pek soğuk ve karlı olıu:ısıua 
rağmen, Çin-jnpon muharebesi şid· 

<l ctle devam etınf'ktctlir. 

Suyan şehrinin sukut ettiği \e 
l'ay-Tiug-Fo cehlıesimle Çin kuv· 
vı:ıleriııin mukaveroet gösıerdiklı>ri, 
jııpon erkiimharbi}esioden bildiril· 
mektedir. 

Hopcy cenubund:ı ceıcyaa eden 
mubarebel«.'r, Çin kııvvetleriııio 

afoyhiue olmak (izert· inkişaf et· 
mi~tir. Bu cebbcde japonlarıo, Çin· 
lilerıleıı lıcş hin ki.,i ••eir ulclıklan 
söyleniyor. 

Şangha). 15 ( Unrl} o) jopon 

Paris 16 (Radyo)- Fransa· 
nm Berlin sefiri, dün ansızın 

Parise gelmiş ve Başbakan B. 
Şotan tarafından kabul edil-
miştir. 

yare filolara da, Vıınpu nehrinde 
bulıınao jnpon donanmasını bom· 
bardıman etmişlerdir. Donanma, 
hep birden mukabele etmiştir. Bu 
e .. nada, Şangbay afakı müdbiş bir 
ziya içinde kalmış, top taraknlc· 
rioden ortalık çınlamıııtır. 

tayyareleri, irntiy11zlı , ınıntakadan Tokyo, 15 (Radyo) - Çin· 
Şapeye kadar olan sabada tekrar japon muharebesinin baolangıcından 
bombardımana haılaını~lar ve mü· eon güne kadar japonlano 3400 
temadi yen hoınha aı aıışlıırdır. fn, maktul verdikleri ve 9200 japon 
giliz ınub11fız müfrezeleri, bombar· neferinin de yaralandığı tahakkuk 
dımandan kurtulmak için )erlerini etmiıtir. 

değiştirmiye mecbur kalmı~lordır. Haetalık ve kendi ecellerile 
Son haberlere göre, Çin tay• ölenler, bu yekGna dahil değildir. 

-----------~ ..... .. ... 
Yeni 5 liralıkJarımız 

Cumhuriyet Merkez1Bankaıı şubesinde de dün yeni kağıt 
tarafından bastmlan yeni ka· paralarla eskilerin tebdiline 

başlanmış, tediyat ta yeni ka-
ğıt paralarımızdan beşer lir~- ğıt paralarla yapılmıştır. Ban-
hklar dün Türkiyenin her ta· kanın dün piyasaya çıkardığı 
rafında tedavüle çıkarılmıştır. yeni paralar 200 bin lira; yani 

Merkez Bankasının şehrimiz 40 bin adet beşer liralıktır. ···--Mısır kapitülas

yonları 
Kahire 16 (Radyo)- Mısır 

kapitülasyonlannı kaldıran ka· 
nun, dünden itibaren mer'iyet 
mevkiine girmiştir. Bu müna· 
sebetle Kral Faruk, Montrö 
muahedesini imzalayan Başba· 
kan Nahas paşa ile bütün ar· 
kadaşlarını nişanlarla taltif et-

Maear 
Yakında Berline 

gidiyor 
Paris, ı6 (Radyo) Ma· 

caristan Başbakanı B. Darani 
ile Hariciye Nazırı B. Dekay
nanın, bugünlerde Bcrline gi-

decekleri ve avdetle B. De-

kaynanın Romayı da 

edeceği söyleniyor. 

ziyaret 

' ANADOLU 
---- --- -~-------

Tam bir nefaset v~ mükemme
liyet içinde yakında 12 büyük 

sahife olarak çıkıyor 
-----------~ Karilerinfo teveccühlerine gDvenen ve dayanan 

ANADOLU pek yakında Türkigenin en büqük ve 
lzmirin yegane gazetesi olarak karşınıza çıkacaklır. 

MUHTELiF TJ<:FRİKALAR, KUDRETLi VE MÜNEVVER 
ŞAHSiYETLERİN YAZILARI, NEFiS HİKAYELER, llALK 
SÜTUNLARI, .BOL \'E DOCRU HABERLER, MEMLEKET 
SAHİFELERi... 

Japon_ anın zaJİatı 
Çin mukavemetinin şid

detini gösteren en büyük 
bir delildir . 

Fransa, Romen ordusu
ııa göv :.nebilir t __ ,. ......... ___ _ 

Kral karol, general Gameleni kabiıl ~ 
--- ederek -teşekkürde-bulundu -

.k.ral Karol bir ziyafette 
Bükreş 16 (Radyo) - Ro· Kral, general Gameleni ka· 

manya kralı Karo), refakatinde bul etmiş ve manevralarda 

veliahd Mihail Voyvod, Baş· bulunduğundan kendisine te· 
bakan B. Tataresko, nazırlar şekkür ettikten sonra, gör-
ve Fransa Erkamharbiyei umu- düğü Romen ordusuna Fran· 
miye reisi general Gamelen sanın her zaman güvenebile-
ile dün buraya dönmüşlerdir. ceğini beyan eylemiştir. ____ _._ _____ ........ ~.~--------------

Ademi nıüdabale ko
nıitesi toplaoıyor 

-·-ispanyadaki gönüllülerin geri 
alınması meselesi konuşulacak 

Paris, 16 (Radyo)- Ademi ı 
müdaha:e tali komitesi, bugün 
toplanacaktır . 

Komite, sür' atlc- tetkikatta 

bulunacak ve ispanya gönül

lülerinin geri ç ekilmesi mes' e-

Kral Faruk 
Kanunusanide ev

lenecek •• 

Mısır .k.ralı Faruk 
Kahire 16 (Radyo) - Kral 

Faruk, PrenseR Zülfikarla Ka· 
nunsaninin ilk haftasında ev· 
lenecektir. 

lesini müzakere edecektir. 
Söylendiğine göre, komite 

hey' eti umum iyesi, bu ayın so
nunda toplanacak ve tali ko· 
mitenin raporu üzerine tetki
kat yapa'rak kat'i bir karar 
verecektir . 

Fransız siyasal mahafili ge· 
neral Frankonun metodunu 
tenkid etmekte, halen cumhu
riyetçi ispanyadan ziyade asi 
İspanyada fazla gönüllü bu
lunduğunu iddia eylemekte· 
dirler. 

Bugünkü içtimada ltaıya 
delegesinin mühim beyanatta 
bulunacağı söyleniyor. 

General Franko, siyasi va
ziyeti ve kontrolün tesirlerini 
nazarııtibare alarak musavat 
üzere gönüllü iadesini kabul 
edeceğini lngiltere hükumetine 
bildirmiştir. 

Fransız frangı gene 
düşüyor •. 

Londra 16 {Radyo) -Fran· 
sız frangı, tekrar düşmeğe 
başlamıştır. 

Dün, Londra borsasında 
bir İngiliz lirası, 147 ,36 frank 
mukabilinde alınmıştır. 

Lik maçları 
İzmirdeki spor kulübleri 

arasında lik müsabakalarının 
gene 15 lkinciteşrinde baş· 
lanması kararlaştmlmıştır. Yeni 
şekillerile spor kulübleri lik 
maçları için durmadan hazır· 
lan maktadırlar. 



Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
---Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 109 
Oturdular ağacın altına... atılıvermişti: 

Çerkes veya Gürcü güzeli, - Allah aşkına nale ve ef· 
karşısına geçenleri görünce, gandan, ah ve vahtan girişme 
bir kat daha coştu.. Ne ho· tosun yavrum. Bir ok bulup 
varda, ne avucu açık. nişanla bize, sinemizi del, iki 

Her geçen seyyar satıcıyı, kurban ver de ondan sonra 
limonatacıyı, şerbetçiyi, kes· feryad ve figanına devam eti. 
tanecıyi, fındıkçı fıstıkçıyı, ma· Saniyesinde, Leylek Nazif 
hallebiciyi, horoz şekerciyi, yanaşıvermez mi ense kökle· 
hatta Eyüp oyuncakçısını ve rıne: 

baloncuyu bile çağırıyordu: - Hafize abla, bugiin faıla 
- Yanımıza yanaş, dağıt kaçırdın galiba?. 

bize birer limonanata, birer Piç Edanın içyüzünü tanı· 
şerbet .. Boşalt be herif sura- yanlardan olduğu halde hala 
h. · kavrayamamış kim olduğunu: mı .. 

Etrafına toplanan çingene - Hafizeciğim, dinin, şar· 
karılarına ve çoçuklarına el tın, dört kitabın aşkına kim 
vurmada: bu hazirlop yumurta, ağırlı· 

- Todiler, gelin buraya 1 ğınca altın eden bu pırlanta? 
için limonataları, şerbetleri, Dedik a, Hafize ayık sar· 
parası benden!. hoş: 

Fındıkçı ve fıstıkçıya: - Ağırlığınca altın etme· 
- Acem baba, boşalt önü· sini çoktan geçtim, birkaç 

me işportanıl.. avuçcuk lira tutsa dünden 
Gene etrafa bağırtı : bitimi 
- Ümmet, hemşeriler gelin Karşıki ağacın altında, ga· 

buraya. Tıkının be patlayınca· zeli yarım bırakan delikanlı, 
ya kadar yiyin . etrafa (nazar endaz).. Leylek 

Mahallebiciye : Nazifi oraya gönderen ve Ça-
- Arnavuti zoti, mahallebi, rıçeşimle muntazır olan mu· 

kazandibi, tavuk göğsü, tab- • hakkak o .. 
landa ne var, ne yok dök or· Abdülvehhap paşa kona· 

ğının arahacıbaşısı Sivaslı lb· taya !. 
Horoz şekercinin kırık camlı rrhim ağa, paldır küldür gö· 

rünmez mi karşıdan?. Öfkesinkutusunun üstünde ve içindeki 
den yüzü mosmor, gözleri kan 

şekerleri, Eyüp oyuncakçısının çanağı, fellek fellek kocakarile 
kocakarı zırıltılarını, davulla-
rını, dümbeleklerini, kursak gelin hanfendiyi aramada •. 

Hafizenin aksatası daha kay· 
düdüklerini; baloncunun her namada; kıvamına ha geldi, 
renkteki balonlarım ahveri· ha gelmek üzere.. Arabacıyı 
yordu delikanlı... S!'ÖrÜnce hemen yere yan üstü 

narızenın, l.Jıa cu \'"""'"1uuc, uzanıverdi ve birden dönüp, 
öteki şakağında kaldı: namazdaymış gibi de secdeye 

- Edacığım, bu oğlanı gö· yatmış gibi yaptı .. Edaya çim· 
rür görmez, iki kere iki dört, dik çimdik üstüne: 
kesip atmadım mı?. Bu ahu _ Çabuk yat yanıma; ba· 
gözlü ceylan ya Çerkes, ya da şını yere koy, namaz kılıyor· 
Gürcüdür demedim mi?. Ne- muş gibi yap, hödük geliyor! 
nin nesi olduğunu şimdi an· Arabacı Ibrahim ağa, orta· 
ladım kim biliyor musun?. lığı dolaşıyor amma onların, 
Hünkarın ya kayını, ya da kalabalıktan uzak, en son 
kayın zadesi .. Baksana, parayı bucakta bulunacağını aklına 
pul yerine harcıyor.. yatıramamış. Herif yürüdü, 

Kocakarı, ince belli genci geçti .. Öyle hiddetli hiddetli 
daha dikkatle süzuyordu: solumada ki.. Bir saattenberi, 

- Kız, karşındakinin (ren· su dökmeden dönecekler diye 
gi ruyuna) bak bir kere. Ya- bekleyip durmuş; ayranı ka-
nakları, kaymaklı dondurmanın barmış. 
üstüne vişnelinin karışması Çerkes veya Gürcü güzeli de-
gibi. Tıpkı öyle hare hare dal likanlı, Edanın burnu dibine 
galanmış. Ağzının hokka mi- yerle~tiğini gördükten sonra 
salliğini, dişlerinin sakız gibi- o zamana kadar idareli kul· 
liğini, bıyıklarınm ibrişim gibi- landığı anzerutu, 50 dirhemliği 
~iğini görüyorsun. Hele enda· bir solukta dikerek ~çekiver· 
mına bir bak,. Uzun boy, uzun mişti • 
yapı ve lakin Hırvatlarınki Biraz evvele kadar terbiyeli 
gibi zebella, ne de hadımağa· terbiyeli gazel söylerken, çile· 
lar gibi sırık .. Aya~a kalktığı den çıkıverdi. Narayı bastı; 
zaman gördün mü? Beli, arı - Aaaytl Var mı bu Istan-
beli gibi ipincecik.. Bu genç bul içinde Sultan~Hamidi Ali-
Ali Osman devleti Padişahının şanın kaynı olan herife, Çerkes 

Şükrü yiğitine yan bakan? 
kayınçosu değilse şu koca yanındakiler: 
ağaç başıma yıkılsın da altında _ Aman beyim, aman pa· 

can vereyım · şam! diye zaptetmeye uğraş· 
Hafize ile Eda, ikisi de man· madalar; Leylek Nazif de 

yetizma olmuş gibiydiler .. Kah· omuzbaşında: 
veci sandalyalarının üzerinde, - Arslanım, ne münase· 
gözleri karşıda, arada bir de bet kendini üzüyorsun? Ho-
biribirlerine fısıltıdalar ... Kal· vardanın peygamberisin, alla· 
kamıyorlardı .yerlerinden. hısın; meydan senin. Diledi· 

Karşıki ağacın altından bir ğini yap, gazel bas, nara at; 
(medet) daha: vur, dök, kır ve lakin değ· 

Nalei efganımı giiş etmiyor mez be paşam.. Karşımızdaki 
zalim felek göz kestirdiğim mal, avucu· 

Çerkes güzeli, bu ilk mıs· mun içinde... istediğin gün, 
raı çınlattı. ikinci mısraa giri- istediğin saat, istediğin yere 

şıp: ben atlatacağım o yosmayı .. 
Ah ve vah kalbimi ... 
Derken, ardını getiremedi. Vezirzadeye gelelim: 

(Uluııl Birlik) 

Hindin esrarı •... -
Yirminci asrın ilmi bile 
bunu hala çözemedi 
Fakirlerin esrar dolu hayatı 

En eski devirlerden beri 
Hindistana giden seyyahlar, 
avdette "Fakir,, lerin şayanı 
hayret marifetlerini anlatırlar. 

Bunları hemen herkes duymuş· 
tur. Fakat bu medeniyet dev· 
resinde Fakirizmin iç yüzü an· 
laşılacağı tahmin edilirken hiç 

1 

te öyle olmamıştır ve Hind, 
hala bütün esrarını muhafaza 
etmektedir. Bundan bir müd
det evvel, Hindistandan avdet 
etmiş olan bir lngiliz seyyah 
ve muharriri, Hindin esrarına 
dair yazdığı bir eserde, Fakir· 
lerin marifetlerine ait birçok 
misaller getirmekte ve bunlar
dan bazılarının sırf harikulade 
bir meharet sayesinde yapıl
dığını söylemektedir. 

Hindistan ordusuna mensup 
bir fngiliz binbaŞısı bir gün 
sokaktan geçerken, bir kala
balık toplandığını görmüş ve 
bu kalabalığa karışınca, ihtiyar 
bir Hirttlinin, eline bir limon 
koyarak bu limonu müthiş bir 
kilıç darbesile ikiye böldüğü 
halde, avuçta en küçük bir 
çizik dahi bırakmadığını hay
retle görmüştür. Hintli fakir, 
bu marifeti birçok defa, ayni 
muvaffakiyetle tekrarlamıştır. 

Bir oyundan şüphelenen 
binüaşı bunun üzerine fakire 
yaklaşarak limonu bir de kendi 
elinde kesmesini teklif etmiştir. 
Fakir, zabitin avcunu muayene 
ederek n i i yapamıyacağını 
soyıemış, nihayet zabitin israrı 

ve hatta tehdidi üzerine fakir 
biraz düşünmüş ve nihayet 
sormuştur. 

- Sol elinizi gösterebilir 
misiniz? 

- Tabii, işte! 
Fakir bu eli muayene etmiş 

ve: 

- Pekala, demiştir, limonu 
bu avucunuzun içinde kesece
ğim. 

Filhakika Fakir, bu defa ma 
rifetini A. ayni muvaffakiyetle 
göstermiş; zabit te hayranlıkla'! 
bağırmıştır. 

- Bravo! Cidden şayanı 
hayret bir ustalık! Fakat limonu 
sağ elimde kesmeğe niçin razı 
olmadınız? 

- Benim sırrımdırl 
Zabit işin iç yüzünü ancak 

bilahare anlamıştır. insanların 
ekserisi gibi, o da küçükten 
beri bilhassa sağl elini fazla 
işlettiği için bu elinin avucun· 
daki adeleler daha fazla inki
şaf etmişti. Yani, avucun içi, 
Fakirin istediği gibi düz de· 
ğildi ve kılınç, eli yaralıyabi
lirdi. Halbuki sol avucun içi 
nisbeten daha düzdü. iki avuç 
arasındaki bu fark, belki gözle 
hörülmiyecek kadar küçüktür. 
Fakat Fakir için bu ufacık 
farkın çok büyük bir ehemmi· 
yeti vardır ki en şayanıdikkat 
olan da, onun kılıç darbesin· 
deki bu şayanı hayret isabet· 
tir. 

Fakirler iki kısımdır 
Hindistanın her tarafını do

laşan fakirler iki kısımdır: 
Corgiler ve Tapasiniler. 

Bu fakirlerin hepsinin bir 
tek hedefleri vardır: Cennete 
ve mukaddesata ulaşmak. Bu· 
nun ıçın de, kendilerine mah· 

irade ve imanın, insanların 
ıstıraptan kaçmak hususundaki 
sevki tabiilerinden daha kuv· 
vetli olduğunu göstermek üze· 
re vücutlarına birçok işkence· 
ler yaparlar. 

Gayet fakir ve mütevazıdır
lar. Hiçbir sahtekarlık mevcud 
olmadığını göstermek istiyor
larmış gibi adeta çıplak bir 
vaziyette şayanı hayret göste· 
rişler yaparken, etraftan ken· 
dilerine para yağar. 

Hiç kimseleri olmadığı ve 
münzevi yaşadıkları için bu 
paraları mabetlere verirler ve 
yiyeceklerini kendilerine mu
kaddes insanlar nazarile ba
kan halk temin eder. 

En eski devirlerden miras 
kalan kaidelere riayet ederler; 
aralarında bir nevi gizli ce· 
miyet vardır. 

Corgiler, bütün dünya hok
kabazlarını ve cambazlarını 
gölgede bırakacak ve akıllara 
durgunluk verecek marifetler 
yaparlar. Bir de Atta Corgiler 
(üstadlar) vardır ki, bunlar da, 
kendilerine işkence yaparlar. 
Kılıçla doğranan adam 
Biraz evvel, limon kesen 

bir fakirden bahsetmiştik. Şimdi 
bundan daha şayanı dikkat 
olan diğer bir vak'adan bahs-
edeceğiz. 

Corgi'lerden biri, yanında 
bulunan bir İnğiliz zabitinden 
kılıcını, istiyerek kendisine gös· 
terilen seyircilerden birisinin 
omuzuna ve başına iI<i müthiş 
darbe indirdi. Adamcağız da, 
seyirc.ilerin dehşetle açılan 
gözleri önünde kanlar içinde 
yere yuvarlandı. Fakir onun 
üzerine doğru eğildi ve elile 
seri birkaç hareket yaparak 
kanları durdurdu, yaraları ka
pattı. Adamcağız da, sapsağ· 
lam bir vazİyPtte ayağa kalktı. 

lnanılmıyacak şeyler değil 
mi? .. Fakat bunlar her zaman 
okunan, ~aima anlatılan birer 
hakikattır. Bunlar many~tizma 
mı, yoksa hipnotizma mıdır? 
Belki! Muhakkak olan birşey 
varsa, en büyük alimlerin, en 
tanınmış hokkabazların, bunun 
esrarını elan çözememiş ol· 
duklarıdır. 

lşkenceleriu envaı 

Şimdi de, kendilerine işkence 
yapan fakirlerin marifetlerin· 
den bahsedelim ki bunlar, 
şüphesiz. Şimdiye kadar anlat
tıklarımızdan çok daha muam-
malıdır. 

Bu gibi, Fakirlerin en bol 
yeri, mukaddes addedilen Be· 
nares şehridir. 

Burada işkencelerin her tür· 
lüsünü görmek kabildir. Mese· 
la bir Atta·Corgi, boğazına 
bir ip geçirdikten sonra ken
disini ağaçtan aşağıya atarak 
o vaziyette, havada sallanarak 
kalmaktadır. 

Yanına gidip iyice muayene 
edebilirsiniz. Hiçbir sahtekar· 
lık, hiçbir oyun göremezsiniz. 
Yüzü tamamile sakindir ve ta· 
bii rengini değiştirmemiştir. 

Hatta sizinle konuşur bile. 
Yanında durarak bu işkenceye 
nihayet vermesini beklersiniz. 
Bir hayli beklemeniz lazımdır 
ki, günlerce, haftalarca, hatta 
aylarca. Çünkü fakir, ayak 
ucuna atılan paraların münasip 
bir yekun teşkil edeceği ana 

Çünkü ayık sarhoş Hafize, ( ArA.cısı var ) ıı sus bir mezhep mucibince; - Devomı 3 nciJ ,ahi.f eck -
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Mavi Melek 
Amerikan tehası olduğu için Alman

yaya ihanet etmiş sayıhyoı-

Artık bir daha ana vatanına dön. 
mesine müsaade edilmiyecek 

Hitler Almanyasının "Bir nu· 
maralı Yahudi düşmanı,, ola· 
rak tanınan meşhur · Yulyos 
Ştrayher, meşhur sinema ak· 
trisi Marlen Ditrihi Amerikan 
tebaasına geçmesi dolayısile 
vatan hainliğile itham etmiş· 
tir. 

Aslen Alman olan ve Alman 
yadan Amerikaya gidip yer· 
leşmiş bulunan Marlen Ditrihin 
öz adı Mari Magdolen Fon 
Loç'dur. 

Daily Expres gazetesi mu· 
habiri bu mevzu etrafında 
meşhur Alman artisti ile ko
nuşmuştur. 

Şimdi Amerikalı olan Al· 
man artisti Marlen Ditrih sa· 
dece dudak bükerek: 

- Bu Ştrayhcr d~; kim olu-

G~!~a~! Vcad. I 
desi 1027 numaralı ev 

~atılıktır. Taliplerin mez
kur eve mftracaatlan 

l.!lan olunur. 

yor? 
Demiştir. 
Almanyanın "bir numaralı 

Yahudi düşmanı" lakabını ta· 
şıyan Yulyos Ş~rayher'in neş· 
rettiği "Der Sturmer" gazetesi 
şöyle diyor: 

Aslen Alman olarak dokan 
Marlen Ditrih, Holivuttaki Ya· 
hudiler arasınnda o kadar 
fazla kaldı ki, nihayet şimdi 
Amerikan tebaasına geçmiş 
bulunuyor. 

Yahudilerle sıkı temasta bu· 
lunması, kendisini tamamen 
Almandan başka bir hale ge· 
tirmiştir.,. 

Ştrayherin gazetesinde Mar· 
len Ditrihin Amerikan tebaa· 
sına geçtiği sırada Los Ance· 
los mahkemesinde sadakat 
yemini ettiğini gösteren bir 
resim neşrolunmakta ve Ya· 
hudi olan hakimin, bu suretle 

"Marleni, ana vatanına iha· 
nete sevketmiş bulunduğunu,. 

yazmaktadır. 
Şimdi gelelim Marlen Dit· 

rihin dediklerine: 
. f>P.tJamı 4 nr:ii 

il daimi encümeninden 
(5591) lira (31) kuruş açın tutarlı Bayındır • Torbalı • Mab· 

mutlar yolunun 0+850 nci kilometresindeki kargir ayaklı ah· 
şap köprü ile 8+ 150 nci kilometresinde bulunan kargir .,,e 
demir potrel 2 orta ayaklı ve demir potrel kirişli ahşap tab· 
liyeli köprü onarılmas1 15 gün müddetle açık eksiltmeye (co• 

nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine haıı~· 
loyocokları teminat ve müteahhit ik be ge eri e ir i te 5 Bt· 
rinciteşrin/937 pazartesi günü saat 11 de il Daimi encüme· 
nine başvurmaları. 3557 ~ 

il daimi encümeninden 
Bedeli (1321) lira (75) kuruş tahmin edilen ( Nafıa hizmet 

otosiyle kamyonları için ) 600X 20.leb'adında 6 dış 6 iç vt) 
825X20 eb'adında 3 dış 4 iç ve 600X 17 eb'adında 4 dış 
4 iç lastik mübayaası 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko.:J 
nulduklarından isteklilerin 25/Birinciteşrin/937 pazartesi güoıJ 
saat 11 de fl daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 3555 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış No. Lira Kr· 

1016 Köprü Halepli S. ada 812 parsel 5 de 
135,50 metre arsa. 94 85 

1017 Köprü Dumludmar S. ada 812 parsel 6 de 
128 metre arsa. 102 40 

1018 Köprü Dumlupınar S. ada 812 parsel 7 de 
109 metre arsa. 76 30 

1014 Salhane Şehit Kemal S. No. 27 ve 29 ka· 
pı 97,75 metre arsa. 60 

1015 ismet paşa 1. inci Sakarya 6 eski 8 taj 
numaralı ev. 700 

1020 Kahramanlar Selanik S. No. 5 taj ev. 305 
1021 3. ncü Karataş islahane S. 51 eski 33 taj 

No. lu evin 224 de 155 hissesi nakden. 80 
1022 Birinci Karataş tramvay cd. 65 ve 67 taj 

Numaralı ev ve dükkanın 240 da 12 his· 
sesi nakden. 150 

1026 Buca Üçkuyular 1227 metre tarla nakitle 60 
1023 Suvarı Çukur S. 15 taj Numaralı arsanın 

4 de 3 hissesi nakden. 20 
1028 Tuzcu Kabakçı So. 1 Numaralı 72,50 met· 

re arsa nakitle. 29 
1029 Dayıemir Kabakçı So. 144/146-148/1 ye· 

ni Numarah 148 metre arsa nakitle. 59 20 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle yı· 

zıh olanlardan gayrisi bedeli 2. inci tertib tasfiye vesikasilt 
ödenmek üzere 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. fbl~ 
lesi 25· 10·937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların Mil' 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. 3572 .../ 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

243 Burnava Mersinli Sulu hancı mevkiinde 2 taj 20 
numaralı tarla. 

244 Karşıyaka Soğukkuyu Medeniyet sokak No. 48 ev 33 , 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına 15gün müddetle ''t 

tırmaya konulmuştur. ihalesi 25 1101937 pazartesi günü st•, 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müra~ 
atları. 10 19 3571 
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-Ba,ıarafı 2 inciıahiJede - ı HAMBURG kA L• • d lzmir Yüıı MPıDSUCatı 
kadar orada bu vaziyett~ ka· •cAVALLA,. vapuru 20 Bi· re 851 ımıte l Vapur acenft.SI 
lacaktır. . . . d Ro·rTERDAM R.:1YAL NEERLANDAIS T k A ş· ı. ...., 

Paralara dokunulmasmaim- ~~~e:~~~ ve BREMEN vapur acentası KUMPANYASI ür 110{Jİill ırı\cıi 
kin yoktur· limanlanna hareket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "FAUNA., vapuru l6-l0·37 

Hiçbir Hintli, fakire atılan de ROTTERDAM, AMSTER· 
paralara el sürmez. AMERICAN EXPORT LINES Tel. 2443 DAM ve HAMBURG liman· 

Dfri diri glSmftlenler THE EXPORT STEAMSHIP ELLERMAN LINES larına yük alarak hareket ede. 
Bazı fakirler de, toprağa bir CORPORA TION LONDRA HATTI cektir. 

çukur kazdıktan sonra sırtüstü "EXCHANGE" vapuru ı 7 "POLO.. vapuru limanı· "DEUCALION., vapuru 26-
yere uzanarak, kafalarını omuz- Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- mızda olup 28 Eylüle kadar 10-937 de ROTTERDAM, 
lanna kadar bu deliğe sokar· YORK için yük alacaktır. LONDRA ve HULL için yük AMSTERDAM ve HAM-
iar ve yüzlerine ·rahatnız ol- alacaktır. BURG limanlarına yük ala· 
mamak için· bir paçavra ört· "CARL TON .. vapuru 26 Bi-
-kt rincitecrinde bekleniyor. NEV· "PHILOMEL., vapuru 29 rak hareket edecektir. · 

tu en sonra, toprağı kafala- y 

YORK · · -k 1 k Eylülden 8 Birincitecrine kadar "HERMES vapuru 27 10 37 rma çekerek iyice gömülüp, ıçın yu a aca tır. y n • • 

orada haftalarca ayni vaziyette "EXMINSTER., vapuru ı LONDRA için yük alacaktır. de BURGAS, VARNA ve 
kalırlar. ikinciteşrinde bekleniyor. NEV- "LESBIAN .. vapuru 12 Bi· KôSTENCE limanlarına yük 

Seyirciler gelip, ayaklarilc YORK için yük alacaktır. rinciteşrinde LONDRA ve alarak hareket edecektir. 
topratı iyice ezerler, hava "EXTAVIA" vapuru 9 ikin- HULL için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 
almıya mahsus küçük bir boru citeşrinde bekl~niyor. NEV- LIVERPOOL HATTI "BARDALAND., motörü 16-

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR otlu 

..... ~~~~~~~~~~11111111111111111111111111111111 .... ııııı11ıı ...... • 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
ararlar. Fakat birşey bulamaz- YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN" vapuru 29 10-957 de ROTTERDAM, 
lar. Çünkü bunda da hiçbir HAMBURG, DANTZlG, GDY- Şirketin Merkez ''e Fabrikası: lzmir'de Halka._ .ardadırr. 
oyun ve sahtekirhk yoktur. "EXHIBITOR. vapuru 19 Eylülden 6 Birinciteşrine ka- NlA, DANiMARKA, lSVEÇ, Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Birçok ilimler bu işkencelerin lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· dar LIVERPOOL ve GLAS· NORVEÇ ve BAL TIK liman- Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
mahiyetile yakandan alakadar YORK için yük alacaktır. GOW için yük alacaktır. larma hareket edecektir. imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
olmuşlar, fakat esrarı bir türlü "EXPRETS., vapuru 26 ikin· BRISTOL: LEITH ve NEW- " VIKINGLAND ., motörü catma faiktır. . 
çözememiılerdir. citeşrinde bekleniyor, NEV- GASTELE HATTI 2-11-937 de ROTTERDAM, Telef on No. 2211 ve 3067 

Şimdi, işte bir hadise ki, YORK için yük alacaktır. .. JOHANNE. vapuru 28 HAMBURG, GDYNIA, DANT-
birçok yüksek rütbeli lngiliz .. OGONTZ " vapuru 28 Eylüle kadar doğru BRISTOL ZlG ve DANiMARKA, ISVEÇ Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
zabiti ve diter yüzlerce; Av- ve BAL TIK limanlarına hare· -
rupahnın gözü önünde cereyan lkinciteşrinde bekleniyor, NEV- için yük alacaktır. ket edecektir. 
ctmiıtir. YORK için yük alacaktır. "ARABIAN PRINCE .. va· SERViCE MARITIME edecektir. 1 

Bu tecrübe bundan bir bayii THE EXPORT STEAMSHIP puru 10 Birinciteşrinde gele· ROUMAIN fıanlardaki hareket tarihle-
aene evvel yapılmıısa da, bunu CORPORATION cek LElTH ve NEWGASTELE "ALSA-JUL YA., vapuru 11- rile navlunlardaki değişiklikler-
ıörmüı olan bütün Avrupa- PiRE AKTARMASI SEYRi için yük alacaktır. 10·937 de MALTA, CENO- den acenta mesuliyet kabul 

Doktor 
Ali Agih ldar hatıruını unutmamıılardır. SEFERLER Tarih ve navlunlardaki deği- VA, MARSIL YA ve ORAN etmez. 

Me'b b. C · limanlarına hareket edecektir. Daha fazla tafsilat ıçın 
ur ır orgı, mezarın "EXACAMBION. vapuru şikliklerden mes'uliyet kabul 

içinde on ay kalabileceğini Yolcu Ye yük kabul ederler. ikinci Kordonda FRA TELLi 
mihrace Racet - Singe söyle- 23 Birinciteşrinde PlREden edilmez. ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acentalığma 
yince, mihrace betondan bir BOSTON ve NEVYORK için "LEWANT" motörü 2· 11-37 müracaat edilmesi rica olu-
mezar yaptırmı• ve birçok hareket edecektir. de ANVERS, GDYNIA ve nur. 

y Birinci sınıf mutahassıs 
kimseleri, bu tecrübede hazır "EXCHORDA. vapuru S DANTZIG limanlarına hareket Telefon: 4111/4142/4221/2663 

bulunamta davet etmiştir. Ikinciteşrinde PIREden BOS- Dr. Demir Ali 
Fakir, vücudundaki bütün TON ve NEVYORK için ha

•çaldı~mumu ile kapat- reket edecektir. 
,...,,- udece ağzını •çık bırakf Seyahat müddeti: 
mıfbr. Sonn dilini gırtlağının 
içine lavınrak uykuya dal- PIRE-BOSTON 16 gün 

.... PIRE-NEVYORK 18 gu-n m.., .. r. 
•Ceset. derhal kaldınlarak SERViCE MARITIME 

bir çuvala dikilmiı :ve bizzat ROUMAIN 
mihrace çuvalın her tarafını BUCAREST 
mühürlemittir. {Çuval büyük "DUROSTOR. vapuru 26 
bir sandıjln !içine lconmuı ve 
sandık {itinayla kilitlendikten 
sonra mezara konmuştu. 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar· Fakat hepsi bu kadarla bit

memiftir. fakirin, kendisini muı TUNA limanları için 
bodmnuından korkan mih· yük alacaktır. 
race, meıann üzerine beş alta 
ton toprak attırarak oraya 
arpa ektirmiı ve mezann ba
pna, gece gündüz bekliyen 
lngiliz ve yerli nöbetçiler koy
muştur. Diter tar~n, hemen 
her gün mezann başına gide· 
rek, gayri tabii birşey bulunup 
bulunmadığını bizzat tetkik 
etmiştir. 

On ay sonra mezar açılıp 
ceset çıkanlmıfhr. iki saat 
oplduktan sonra ceset ayağı 
kalkmııtır. Hiçbir ilim, henüz 
Hint Fakirlerinin eırannı çöz
mep muvaffak olamamııtır .• • 

-----STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•DUNA. motörü 23 Birin
citeırinde bekleniyor, BELG
RAD, NOVISAD, COMAR· 
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS
LA VA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"JESSMORE.. vapuru 31 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlanndan 
yük çıkaracak ve BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SULI-

• 

Kamçıoflu 
Cilt "Vtt Temuil 11.asratıklar 

w elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler. sokatı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

NA, GALATZ ve IBRAIL li-
mantarına yük alacaktar. 

DEN NORSKE MIDELHAVS

LINJE • OSLO 
"BAY ARD.. motörü 25 Bi-

rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
RE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihlc
rile navlunlardaki değişiklik

lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentahtma müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 200712008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıtlurak büyük .. ~lepçiotlu hanı karı ısında 

Hamdi Nazhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 

' 

Çocuk Hastalıkl~n 

mütehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 



• 

ve yardJmcısı ltalya hükômeti. 
1 

General 
müşkül vaz"yete düştüklerin· anlıyorlar. 

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

ltalya hükCime i ispanyaya yaptığı yardımlar için 
Mayorka adası ı siyaseten de işgal edecektir. 
Paris 16 (Radyo)- lngılterenin Fransa ile siyasi ve askeri türlü tahakkuk ettiremiyen ltalyan kıt'alan, taze ve mükemmel 

tam bir mutabakat halinde bulunması, Ital}anın bütün ümitle- müsellah Fransız kıt'alarının raarruzuna maruz kalacaklardır. 
rini kırmıştır. Italyanların bu son hafta içinde siyasi mukave- Esasen bilançoları mağlubiyetlerle dolu olan ispanyadaki 
metlerinin tamamen kırılmasına intizar edilmektedir. Italyan kıtalam. böyle bir ihtimal karşısında tamamen teslim 

Gönüllüler mes' elesi halledilmediği takdirde Fransa hükfi- olmaları lazımgelecektir. Bu, general Franko kadar ltalyayı da 
meti de Madrit hükumetine Italyanın Frankoya yaptığı yardım- düşündürmektedir. Frankocular şimdiden rucu göstermeğe baş-
ların aynini yapacak, Pirene hudutlarını aça.cak, asler, silah, lamışlardır. • 
mühimmat ve her türlü yardım sevkine başlıyacaktır. Bu su- ltalya hükumeti son bir koz olara!C Libya tahşidatına başka 
retle, Madrit önünde iki aydanberi taarruza hazırlanan ve bir bir renk vermeğe teşebbüs etmiştir. 

Habeşistan da 
ita/yanlar 36 zabit 

maktul verdiler 
İstanbul, 16 ( Hususi ) -

Habeistanda Habeşlerle İtal
yanlar arasında başlıyan yeni 
müsademeler devam ediyor. 

Son bir müsademede, 36 
ltalyan zabitile birçok İtalyan 
askeri maktul düşmüştür. 

. ..... . . .. ... . 
F aııkocuların lVJadrid 

ö ıündek · faaliyeti 
--··· adrid bombardımanı 

birdenbire durmuştur 
Madrid 16 (Radyo) -Mad 

rid şehri bombardımanı, dün 
gece durmuştur. 

Yeni kabinemizde 
İktisat vekaleti baş
vekilinin uhdesinde 

olacaktır 
İstanbul, 16 (Hususi) - Ya· 

kında, yeni kabineyi teşkil 

edecek olan B. Celal Bay arın 

ayni zamanda lktısad Veka· 

letini de idareye devam ede-

ceği söyleniyor. 

16 Birinciteşrin 937 _.-

- ······ 2.••t•• • • •_•~•• ı t '!'!!~~~·· ı• .'.!' .... ' !' '!••• • t,f 11_111~11-!__I~ !_1.1 .11~·~11111111111111111111111 •1111 lttt•t _l. ~ 

lngiltere Krar c;esı ı 
Elizabet 1 

~ ....... , ~· -,.,,ıi• 
.......-........ i111ıl111t1.-.111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111 ... 11 "''"""'.. "' 

- 2 - Nakleden: F. Ş. Benlioğlu ....... 111ı1111111111111111111111111111111111 .. 111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 

Öğleden evvel başlıyan vaf- bir mani teşkil edemezdi. En 
tiz merasimi bittiği vakit ar- gözde damat namzedi, Fran: 
tık akşam olmağa başlamıştı. sanın Şüvalye Kralı Birincı 

Bunun için alayın dönüşü da- Fransova'nın oğlu Dük d'A~· 
ha mükemmel oldu. Saray gulem idi. Fakat bu tedbı'. 
muhafız kıt'atlarına mensub muvaffakiyet ile neticelenmedı 
beşyüz zabit alayın sağ ve çünkü Fransova o sırada Pa· , 
solunda büyük meşaleler yak- palık ile hoş geçinmek, Pa· 
tılar; bu sayede büyük bir panın arzularına göre hareket 

d ld etmek mecburiyetini hissedi.· gece şehir ayini vücu e ge i. 
Gece karanlığı artık iyiden yordu. Papa, Aragon prensesı 

Katerini boşadığı için lngiltere iyiye çöktükten sonra, halk l" ~ 
f Kralı 8 inci Hanriyi bir tür \1 küme küme meşaleler etra ına . . , 

affedemiyordu. Zaten 8 ıncı . toplandılar ve gece yarısına h . t tı 
kadar yeni doğan prensesin Hanri de Papaya e emmı~e·11 ~ 

vermemeğe Katolik kilisesını; şeref ve sıhhatı namına içti· 
tanımamağa başlamıştı. ler, oynadılar ve eğlendiler • 

· I h · Arkası var -işte, ngilterenin yeni aş· 

met devri bu suretle umumi 
bir zevk ve neşe içinde baş
ladı! Fakat, sekizinci Hanri 
An Boleyn ile evL ndikten 
sonra, lngiliz mahkemeleri 
kralın Aragon prensesi Kate
rin ile olan eski nikahını hü
kümsüz ilan etmiş idiler; bu 
sebeple Elizabetin doğumu 

dahili ve harici mühim bir 
mesele halini aldı; birçok kin 
ve ihtiraslar bu yüzden doğdu. 

Havayolları idare
sirı in tayyare alaııı ~ 

Cumaovası civarında Devlet . 
Hava Yollarının tayyare ala· 
nında yağmurdan hasıl olaıı 
çamurlar, iki gündür kurudu· 
ğl.l için dün lstanbuldan bir 
yolcu ve posta tayyaresi lı· 
mire gelmiştir. Tayyare, bo· 
susi şekilde kiralandığı içiıı 
posta ve yolcu getirmemiştir· 

Almanlar 
Odundan sun'i yün 

çıkarıyorlarmış 

ihtilalcilerin, yirmi dört sa
attanberi attıkları mermiler, 
büyük tahribat yapmıştır. 

Sansebastiyen, 15(Radyo)
General Franko, bir şarapnel 
parçasile her iki ayağı kırıl
dığı halde cumhuriyetçi is
panyaya aid üç harb tayyare
sini düşürdükten ·sonra, idare 
ettiği tayyareyi' ihtilalci İspan
ya topraklarına indirmiye mu
vaffak olan bir İtalyan tayya· 
recisine nişan vermiştir. 

A skerlik 
Herkes dikkatle 

Maamafih bu davalara rağ-

' men Kralın bir erkek evladı Rumen rejisinin İzmir "e 
ve kabul edilmiş bir Veliahdı havalisinden 98 bin kilo tütiiıı 

Münakasası bitti 

Berlin, 16 (Radyo) - Al
man miralaylarından Lube, 
bugün mühim bir söylev ver
miş ve Almanyanın, senede 
yakmakta olduğu yirmi milyon 
marklık odunun, icabında, 
sun 'i yün ve kağıda tahvil 
nl11nı:ah1J.,,.,oğ1ni cöylomİftİr. ...... 

Son sistem 
inekhane 

Ziraat Vekaletince vilayeti
mizde modern bir inekhane 
tesis edileceğini yazmıştık. Hat
ta inekhane için Kayas çiftli
ğinin istimlakine teşebbüs edil
mişti. Fakat sonradan İzmire 
getirilen mühim miktarda göç
mene arazi tevzii için bu çift
lik arazisi Üzerinde inekhane 
tesisinden vazgeçilmiştir. 

İnekhane için başka ve mü
nasip bir yer aranmasına baş-
lanmıştır. Ziraat Vekaletinin 
938 yılı bütçesine inekhanenin 
tesisi için lazımgelen tahsisa· 
tın konacağı haber alınmış
tır. Bu inekhanede hayvani 
gıdalar fenni bir şekilde istih
sal edilecek ve bu fenni ve 
kazançlı usuller köylülere öğ· 
retilecektir. 

• 1 

Tetkik edilen 
evrak 

Talebe Yurduna alınacak 
talebe için partide açılan im
tihana girenlerin imtihan ev
rakı muallimlerden müteşekkil 
bir heyet tarafından tetkik 
edilmektedir. Heyet, tetkikatını 
bugün bitirecek ve imtihanda 
kazanan talebe yarın belli 
olacaktır. 

- ---·----- -
Muhacirlere ev .. 

Vilayetimizde kendılerine 
arazi tevzi edilen ve köylerde 
muvakkaten iskan edilmiş olan 
Bulgaristan ve Romanya göç
menleri için 600 kadar ev 
inşa ettiriJeceiini yazmıştık. 

ihtilalci tayyareler, Gihon 
afakında uçmuşlar ve 100 yan
gın bombası açmışlardır. Ma
hallelerin bir kısmında yangın
lar çıkmıştır. 

Paris, 16 {Radyo) - İhti
lalcilerın, Madrit şehrine yap
mağa başladıkları yeni taar
ruılar, umumı bır hücumun 
mukaddemesidir . 

Alakadarların verdiği mah1· 
mata göre, ihtilalciler; Aragon 
cephesinden ilerliyerek Goa
dalamarayı zaptedecekler ve 
müteakıhen büyük kuvvetlerle 
Madrit uzerıne yüklenecek
lerdir. 

Santander, 16 {Radyo) hıti
lalciler, Asturya cephesinde 
ilerliyerek, askeri ehemmiyeti 
büvük olan Arondayı z:ıptl"y
lemişlerdir. 

Nadrid, 15 (Radyo)-Cum· 
lıuriyetçi İspanya hükumetinin 
neşrettiği bir tebliğde; dün 
gece saat 21,30 dan itibaren 
başlıyan şiddetli ve çok kanlı 
bir muharebenin, hala davam 
etmekte olduğu bildirilmek· 
tedir. 

-----~· ....... __. ____ - -

Mavi Melek 
(Baş tarafı 2 inci sahi/ ede) 

Sabık Alman artisti di
yor ki: 

- Bu hücumlar yeni şeyler 
değildir. Ben, şahsen bu nevi 
makalelerle alakadar değilim. 
Holivutta çok Yahudi var. 
Ben onlarla pek tabii olarak 
ülfet peyda ediyorum. 

Bu Yahu diler güzel resim 
yapıyorlar. Ben de bir sanat
karım. Her Strayherin lenden 
ne istediğini bilmiyorum. Onun 

sözlerini doğrusu ciddi telakki 
ediyorum.,, ,, 

Marlen Ditrihin kocası Si· 

bert hala Alman tebaasında 
ise de, Almanyada değil, 

Fransada bulunmaktadır. 
Berlinde iyi haber alan ma

hafil, Marleıı Ditrihın günün 

birinde Almanyaya gelmek 

istediği takdirde asla vize al· 

mağa muvaffak olamayacağını 
söyliyorlar. 

Marlen Ditrihin bir daha 

Almanyaya girmesine müsaade 

edilmiyecektir. 

Müteahhidlere ihale edilen bu 
evlerin inşasına derhal baş· 
lanmıştır v~ süratle bitirilme· 
leri için çalışılmaktadır. • 

inşaat bitince göçmenler 
derhal bu evlere iskan oluna
caklardır. 

Zayi 
932 - 933 yılında Bursa orta 

okulu ikinci sınıfından almış 
olduğum tasdiknameyi kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Bursa orta okolu ikinci sı
nıfından 66 numaralı Mus-

tafa kızı Perizat halen 
Narlıdere okulu öğretmen 

vekili Perizat 

İzmir asliye mahkemesi ikin· 
ci hukuk dairesinden: 

izmirde Servilimescit Servili 
sokak çıkmazında 8 no.lu evde 
oturan Halise tarafından ko
cası Karakapu caddesinde 74 
no. lu evde oturan Mehmed 
aleyhine açılan boşanma da· 
vasına mütedair dava arzuhal 
suretile davetiye varakası müd
deaaleyhin ikametgahının meç· 
huliyetine binaen bila tebliğ 
iade edıimiş olduğundan teb· 
ligatın ilanen icrasına ve tah· 
kikatın 3-11-937 Çarşamba 
saat 10 a bırakılmasına karar 
verilerek dava arzuhal suretıle 
davetiye varakası usulen mah-
keme divanhanesine talik edil
miş olduğundan müddeaaley
hin tayin olunan günde mah· 
kemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde hakkında gıyap kararı 
verileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. Dosya no. 937 /2006 

okusun .. 
fzmir askerlik şubesinden: 

1 - Yapılan ilanlarda yaz
dığımız doğum ve sınıf era
tın celbine başlanmıştır. Ge
rek yerli ve gerek şubemiz
de yoklamaları yapılmış ve 
şubemiz hesabına sevk edil· 
meleri İcab etmekte olan 
yabancı erler için tanzim kı
lınan celp pusulaları hüku· 
mete verilmiştir. 

2 - İstenilen erlerin celp 
pusulalarında gösterilen içti
ma gününde şubeye gelmi
yenlerin ve şubede içtima 
gününde yoklaması yapıldık
tan sonra savuşup kaçanla· 
rın bakaya tanınılacak ve 
1111 sayılı askerlik kanunu
nun 39 uncu maddesine tabi 
tutulacak ve derhal askeri 
mahkemelerine verilecektir. 

3 - Bakaya kalanlar şu
beden veyahut yollardan sa
vuşup kaçanlar için askeri 
ceza kanununun 66 ıncı mad
desi tatbik edilecektir. 

4 - Mükelleflerin hapis 
cezasına maruz kalmamaları 
için yerli ve yabancı erlerin 
gösterilen içtima gününde 
şubeye gelmeleri kendi iyilik 
ve menfaatleri iktizasından
dır. 

5 - İkametgahlarını de
ğiştirmiş oJmalarından dolayı 
adresleri bulunamamış ve 
kendileri de şimdiye kadar 
muvazzaf hizmetlerini yapmak 
için şubeye gelmemiş ve ba
kaya kalmış olanların baka
yalığı devam ettikçe hapis 
cezası daha fazla artmakta-
dır. Bu kabil erlerden celp 
pusulası kendisine tebliğ 
edilmemiş olanların hemen 
şubeye gelerek kayıtlarını 

yaptırmalarını 1111 sayılı as
kerlik kanununun 45 inci 
maddesi emir etmektedir. Ve 
bu kayıtlarını yaptırmaları 
.kendilerinin menfaatleri ik-

olmadığı için Elizabetin baba
sının ölümünden sonra lngiltere 
tahtına Veliaht olarak varis ol
ması kabul ve tasdik edildi. 

Hanrinin ilk kızı Mari, şim· 
diye kadar tabii olarak Veli· 
aht addediliyordu. Yalnız -bir 
erkek çock doğması ihtimali 
hoscbile- hakkında verilmiş 

alacağını yazmıştık. Reji na· 
mına mübayeatta bulunacak 
Rumen heyeti tarafından açı· 
lan münakasa neticesinde bir· 
kaç tüccar müştereken teah· 
hüdata girişmişlerdir. Bu tjjc· e 
carlarla Rumen heyeti ara· ı 
sında bir mukavele imzalan· 
mıştır. 

bir karar yoktu. ilk evlat ol-' lzmir Asliye mahkemesi ikincı 
mak itibarile Veliahtlığın gene hukuk dairesinden : 
Mari de kalması adet iktizası lzmir' de Tepecikte Yiğitler 
idi. Fakat Hanri bu sıralarda mahallesi Çakır sokağında 36 
An BoleynC henüz bütün ihti- No. lu evde oturan Ahmed 
ras ve şiddetile sevmekte ol· kızı Zekiye tarafından kocaSL 
duğundan Veliahtlık hakkı da Şoför Hilmi aleyhine açılu.ll 
Elizabete verildi. iht~r davasına mütedair da"' 

Bunun için, Marinin Eliza- arzuhal suretile davetiye •Jars· 
betten nefret ve hakkı olan kası müddeaaleyhin ikar11etga· 
Ingiliz tahtını gasbetmiş addet- hının meçhuliyetine binaeJI ~ 
mesi pek tabii idi. Bu sıra- Yeni Asır gazetesinin. 25/'J/ 937 U 
larda onyedi yaşında yetişkin gün ve 9663 sayılı nüshasile 
bir kız olan Marinin kalbinde, ilanen tebliğ edildiği halde 
annesinin yerini alan yeni tayin olunan günd-e müddea· 
kraliçe An Boleyn ve kendi aleyh mahkemede hazır bulun· 
hukukunu gasbeden kızı Eliza· madığından hak~~ında gıyap 
bet için sönmez bir kin husule kararı ittihaz ve tebliğine "e 

muhakemenin 8/ 11/937 Pazar· gelmiş idi. tesi saat 10 a bırakılmasıns 
Sekizinci Hanri eksantrik, 

karar verilerek tanzim kılınan mütelevvin, kararsız bir adam-
gıyap kararnamesi usulen mah 

dı. Vaftizden pek az zaman keme salonuna talik edilmiş 
sonra, bu adam, kızı Elizabet olduğundan müddeaaleyhin ta· 
hakkında bir sürü tasavvurlar yin olunan gün ve saatta mah 
ve hayaller kurmağa başladı. · kemede hazır bulunması veya 
Henüz başını bile sallamağa bir vekil göndermesi aksi tak· 
muktedir bulunmıyan mini mini dirde bir daha muhakemeye 
Eliıabeti daha şimdiden ev- kabul edilmiyerek gıyabında 
lendirmeği düşünüyordu. hüküm verileceği tebliğ maka· 

Hanri için yaş küçüklüğü, mına kaim olmak üzere iları 
t 

~ 
evlenmek hususunda belli başlı olunur. 

1~ ........................ lllllİ................... 1~ 

Sıhhat Bahkyağı 1 
Norveçyanın halis Morina 

balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

it 

tizasından olduğu ilan olunur. 1 
\.. . ..) 

Sıhhat Eczanesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak İzmir 


