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• ULLi~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 23 Eylul 1937 

Profesörler 
Dün Ayasof ya civarında. 

ki hafriyat sahasını gez. 
diler. 

Fiati (100) Para 

eçhul Tayyareler Faaliyete Geçti 
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Japonlar Hankin şehrini 8. Delbos 
B. Antonesko ile 

bombardıman ettiler konuştu .• 
Cenevre 23 (Radyo) -Fransa 

Hariciye nazın B. Delbos, dün 
gece Romanya hariciye nazırı 
B. Antonesko ile uzun müd-

Çin komünistleri, Japonlarla harbetmek için Nankin hüku
metine dehalet etmeğe amade olduklarını bildirdiler 

det konuşmuş ve müteakiben, 

Çin tayyarecileri 
Şanghay 23 (Radyo) - Ja· yonu üzerine giderek ağır bom 

Pon tayyareleri, dün iki defa balar atmışlar ve istasyonu 
Nankini bombardıman ettikten tahrip eylemişlerdir. 
•onra Fokeo şimendifer istas- Nankin 23 (Radyo) - Çin -·--F rnasada anarşistlerin 

\ 
komünistleri lideri, Nankin 
hükumetine gönderdiği bir mek- cenubi Amerika, Belçika ve 
tupta, komünistlıkten vaz geç· Hollanda delegeleri şerefine 
tiğini ve ordusunu Nankin hü- bir ziyafet vermiştir. 
kum etin emrine vererek Ja· .. • • 
ponıar1a harbe amade olduğunu Alman manevrası 
bildirmiştir. B. k J / 

-------· • ır umanaa a trn-
T ren kaza~ ı da devam ediyor 

Bükreş, 23 (Radyo)- Kloz Bertin 23 (Radyo)- Alman 
civarında iki tren birbirine manevraları devam ediyor. 
çarpmı,, otuz kişi ' yaralanmış Ordu, Donanma ve Hava 
ve 6 kişi ölmüştür. Hadise kuvvetleri, bir kumanda altın· 
hakkında fazla malumat alına- da manevralara iştirak etmiş 
mamıştır. bulunmaktadır. 

Manevralar hazırlıkları
na devam ediliyor. 

· yuvası bozuldu Şehirlerden vasıtalı ve vasıtasız ge· 

kir villada yapılan araşh.rma- ; içişler 
da radyolar ve evrak bulundu 

Paris 23 (Radyo) - Fransız 
ı&bıtası, Biyariç kasabasında 
-narşistlerin ikamet ettikleri 
bir villayı muhasara etmiş ve 
bu villada oturanları tevkif 

eylemiştir . 
Villada, radyolar ve anarşist 

lerin, general Franko ile olan 
muhabereleri hakkında bazı 
evrak bulunmuştur. 

Tarih Kurüitiiy toplan
tıları devam ediyor. 

Rcnebi profesörler, dün Ayasofya

daki hafriyat sahasını gezdiler. 

lstanbuldan bir görünüş 
lstanbul, 22 (A.A.)- İkinci lstanbul, 22 (A.A.)- ikinci 

lürk Tarih kongreeinin proğ- Türk Tarih kongresi bugiin 
tanımda bu sabah seksiyonla- saat 14/15 te kongre as baş· 
tın toplantısı yoktu. Kongreye kanı Hasan Cemil Çambelin 
ıştirak eden ecnebi alim ve 
Profesörler bugün öğleden başkanlığında toplanmıştır· 
evvel Topkapı sarayının As- Sekreterlik yerlerinde Kemal 
keri müzeyi Sultanahmet ve Ünal (Isparta) ile Sıdıka lnan
Ayasofya camilerini ve yere- kur bulunuyorlardı. 
tan sarayını gezmişler ve ken- Reisicumhur Atatürk bermu· 
dilerine B. Celal Esad ve 
l ahsin Özbek tarafından ik
tiıa eden izahat verilmiştir. 
V· Ayasofya üzerinde profesör 
ıtmor da bu izahata iştirak 

et'Jıİftir. 

tad huzurlarile toplantıya şe
ref vermişlerdi. 

Başkan celseyi açmış ve 
demiştir ki: 

ikinci Türk Tarih kongresi 
münasebetile memleketin her 

üzerinde de çalışılacaktır. 

.... 

Ordumuzun sonbahar 
manevıası hazırlıkları de
vam etmektedir. Euelce 
de bildirdiğimiz gibi, ma· 
nevralar Söke-Aydın ha
va/isinde olacak ve Men• 
deresler bölgesini içinde 
bulunduracaktır. 

Nehirlerden va.sıtalı ve 
vasıtasız geçişler üzerinde 
de çalışılacaktır. Motörlü 

tarafından kongre mesaisine 
karşı gösterilen büyük alaka 

temadi etmektedir. Valilerden 

belediye reislerinden, C. H.P. 

reislerinden, ticaret odaların· 

dan hava kurumlarından, es· 

naf te-şekküllerinden, ilim ve 

kültür ve gençlik ve spor te· 

şekküllerinden ve bir çok ze· 

vattan hergün yüzlerce telgraf 
gelmektedir. 

Bunların okunması kongreyi 

fazla işgal edeceği için yalnız 

telgrafların geldiği yerlerin 

listesini okumakla iktifa edi
yorum . • 

Bundan sonra başkan Sov
yet Rusya ilim akademisi baş· 
kanlığından gönderilen tebrik 
telgrkfını okumuş ve bu tel· 
graf alkıılarla karıılanmıf ve 

kuvvetlerden piyadeye ka· 
dar bütün ordu teşkilatı 
bu geçir/eri başaracaktır. 

Manevra ile ilgili yük
sek rütbeli zevatın hare
katı takib etmeleri için 
lzmirden ve mahallinden 
icab eden vasıtalar temin 
edilmiştir. Temin edilen 
bazı malzeme, mahalline 
sevkedilmiştir. 

riyaset divanınca kongre adına 

teşekkür edilmesi karar altına 
alınmıştır. 

Bundan sonra başkan Ha· 

san Cemil Çambel ruzname

nın muhafaza edilebilmesi 

tebliğlerin yetiştirilebilmesi 

için tebliğ yapacak zevatın 

yazılarını kısa şekilde ifade 

etmelerini ve bir çeyrek saat 

zarfında hulasaya çalışmalarım 

rica etti. Ve sözü profesör 

Yusuf Ziya Ôzere verdi. Pro· 

fesör tezini izaha başlamıştı. 

Bu tez bittikten sonra baş· 
kan teneffüs için celseyi on 

dakika tatil etmiştir. 
ikinci celse Hasan Cemil 

Çambelin başkanlığında saat 
17 de yapıldı. Başkan, sözü 
profesör Mırinatosa verdi. 

Cieneral ismet in-
• 

önü Ankarada 
Atatürk, B. Celal Bayarı kabul etti. lk. 
tısad Vekili de bugün Ankaraya gidecek 

General ismet lnönü ve Celal Bayar 
lstanbul, 23 ( Hususi ) - B. Celal Bayar da bugün 

Başvekilimiz general ismet Ankaraya hareket edecek ve 
İnönü, dün akşam Ankaraya yeni vazifesine başlıyacaktır. 
hareket etmiş, istasyonda rei· fstanbul, 23 ( Hususi ) _ 
sicumhurun yaveri ve bütün 
vekiller ile mebuslar ve lstan· Reisicumhur Atatürk, dün Dol· 
bul valisi tarafından uğurlan· mababçe sarayında lktısad 
mıştır. Vekili ve Başvekalet vekili B. 

Başvekilimiz, hareketlerin· 1 Celal Bayan kabul etmiş, muh· 
den evvel lktısad Vekili Bay telif meseleler etrafında görü1-
Celal Bayarla görüşmü;tür. müştür. 

~ ....... ---.~~--~~~-
1 tal ya i!e yeni bir ticaret 
anlaşması imzahyacağız 

Berlin Ticaret odası, mahsullerimizin 
Alman piyasalarındaki durumla. 

rını bir raporla bildirdi 
Berlin Türk Ticaret odası, hakkında bir rapor gönder· 

üzüm ve incir mahsullerimizin miştir. Raporda, hülasaten şu 
Almanyadaki piyasa durumları malumat vardır: 

iBelediye reisi 
tt giftil 

- · )! - --
Avrupa!seyahati lbir 
Ü. buçuk1aay:süreceki\ 

Behçet Uz 
BelMiye reisi Dr. B. Behçet 

Uz refakatinde belediye mühen· 

dieleri B. Cahid ve Iluraid olduk· 
lan halde dün ak§am ıaat 20,?0 
da İtalyan bandıralı Lero vapurile 
Avrupa tetkik eeyahatine çıkmıotır. 

Belediye reisi, vapura gelen vali 
vekili B. Cavid Ünver, belediye 
mecliei azalan, daire müdürleri ve 
bir çok dostları tarafıodao uğur• 
lanmıotır. Seyahat, dün de yazdığı· 
mız gibi A vrupanın 30 kadar ~h· 
rinde yapılacak, fuar, belediyecilik 

HenÜ"t bilfiil muamelelere 
başlanmamış olmakla l:>eraber, 
İzmir tüccarları teklifler yap
mışlardır. 11 Eylulde istenen 
fiatler, 100 kilo sif Han.burg 
olmak üzere şöyledir: 

7 numara 23 lira, 8 numa· 
ra 24 lira, 9 numara 25 lira , 
10 numara 27,50 lira, 11 nu· 
mara Ekselsior 30,50 liradır. 
Son hafta rakib ürünlerden 
Korent üzümleri piyasalarında 
da hissedilir bir canlıhk kay
dedilm iştir. 

İncir üzerinde muamelelere 
başlanmak üzeredir. Hamburg-
daki mevcudlar son derece 
azalmıştır. ldhalatçılar ellerin
de bulunan incirlerin 100 ki
losuna 28 Mark teklif etmek· 
- Det'amı 4 ncü scıhifede -

ve sıhhat işleri ve teaiaatı ılzeriudcı 
olacaktır. 

Belediye reisi, dün vapurd• 
bir mnbarririmize ıu ııôzleri aöy· 
lemiştir: 

- Medeni alemde ıimdiye U. 
da~ yapılan işlerin en iyilerini yet• 
lerınde göre:ek döneceğiz ve 6nfl• 
müzdeki yıllarda yapmak zaruretin· 
de olduğumuz bfiyiik ve mtlbim 
ioleri en iyi bir oekilde tabllkuk 
ettirmege çalıpcağız. 

B. doktor Behçet Uzuu Avra. 
pa tetkik lf'yabatinde bulundata 
eanada belediye reisliği vaaifeaiai 
B. Reşad Eeblebicioğlu ifa ede
cektir. 
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Anasını CiOr iNevyor~ta sefahat Saatler geriliyor 
... ---.. ~-ı~ını ~t< yerlerı .~apatıldı öyle biran gei~~ek ki bir seıı 
...... ~ .... az ..... a ___ n_:_S..;.;;.;;er-..;..m_e_t_M_u_..;h~ta""'"r~---- x~ 30.~8!! Genç kızJarın çırılçıplak d ans etme- bir haftadan ibaret kalaca1' 

Ardından, elinde bir limon. Hala pencere önündeydi. sini hükômet muvafik bulmadı. Dünyanın yüzünde harpler 1 fatı vasati olarak her sene
1 

Gözleri yarı açık, yarı kapalı. Şimdi de saçlarını başına top- olup kıyametler koparken dün- bin kışidir . 
Kokluyor, kokluyor. Hadi li· lamakla meşgul.. Bundan me- [ l ·ı ld k yanın içi de rahat durmayor. Dünya gittikçe gaodl 
mon da dışarıya; hatta kona• ramı da karşıya çıplak kolla· Fak at, iş eten er mı yon er o u tan sonra Mütemadiyen kaynayor: dönüyor 
ğın bahçesine.. iki elinin on rını göstermek.. O kadar per- işte, bu sene her senekin· Gelelim dünyanın döıı 
parmağını, sağlı sollu bir araya vasız ki Vezirzade yatak oda- den daha fazla zelzele olacağı sindeki intizamsızlığa. Bu 
toplamış.. lkisile de sayısız sının penceresine gitse, karşı haber veriliyor. işte, bir alim, bize bildiren Paris rasathaıı 
Öpücükler. tarafa bakacağı tutsa, çarpık bundan yüz milyonlarca sene profesörlerinden Stoyko'dut· 

Mezirzadenin sesi, daha gev- damlı evdeki beyaz yüzlü, sonra bir senenin bir haftadan Profesöre göre, dünya k 
şek ve titrek çıktı: beyaz gecelikli gencin pando· ibaret ;olacağını söyliyor. di etrafında yaptığı ve 2~ 

- Gül goncam, içeridesin; mimasını muhakkak görecek.. Evvela zelzelelerden başlı· atte tamamladığı dönmesııı 
kıpırdadığını duyuyorum. Niçin Çakır Ayşenin kızının hiç yalım. Yapılan hesapların gös- intizamsızlığa başlamıştır: I 
cevap vermiyorsun hayatım? umurunda değil.. terdiğine göre her gün 20-30 Bizzat Stoykonun tetkı~ · 
Yoksa bir şeye mi gucen- Ekmel beyin işi gücü, devam defa zelzele olmaktadır. Ayni rile meydana konulduğu gı 
din de.. ettiği memuriyeti, dairesi ma- O aşağı yukarı, her saat ha· dünya yalnız kendi etrafınd• 

Kilitli ara kapının tokma· iresi fılan yok. Burası da ma- şında bir zelzele olur. Fakat, dönmesinde yavaşlamağa b, 
ğınını çevirdi. Sofada, yerlere h1m. Bütün gün konağında; bu zelzeleleri biz duymayoruz. lamakla kalmamış, bu do 
yayılmış üç kadın, o tarafa Karıcığının kuyruğunun dibin- Çünkü sabit oluyor ve bun· mesi esnasında birdenbire 11 

çıkacak zannederek saniyede de. Kapı dışarı adım attığı ları yalnız rasathanelerdeki ramalar, sarsılmalar da ~ 
ayaklandılar. vaki değil. zelzeleri kayda mahsus aletler maktadır. Adeta, rayl8"' 

En evvel, en tetik olan (Evet efendim, münasiptir NefJgorktan bir görünüş tesbit edebiliyor. üıerine taşlar konan bir ~ 
kahya Aynıhayat hanım, ora- efendim, pek güzelsin efendim Görüp seyretmek için uzun daha ziyade baletçi sahneye Bizim duymayacağımız ka· gibi, muntazam yürüyüşü 
cıktan sırra kadem bastı. (dünden bugün güzelsin şeh· seyahatları göze alan insanla- ağır tuvaletlerile gelirler dan· dar hafif o!an zelzeleleri bir samağa başlamıştır. .; 
Zülfüyar kalfa da çabucak bazım!) (emret, fındık kabu- rın koşup geldikleri Nevyor· sın her kademesinde oyuncu- tarafa bırakırsak, son sene- Dünyanın bu yavaş~aJlld~ 
dışarı sıyrıldı.. Hanfendi vü- ğuna girelim paşa zademJ) kun meşhur "Burlesk,, leri ar- lar giyindikleri tuvaletlerden lerde pek fazla zelzele olma- bugün senede bir sanıyetl 
cutlü. Toplanamadı, en arkaya diyen gazinoların, birahanele- tık tarihe karıştı . birini çıkarırlardı. dığını görürüz. Bununla bera- Bu suretle her sene saB b 
kaldı. Gördez keçesinin Üs· rin içki sofralarında binlikler Burlesklerin ne demek oldu· Seyirciler evvelki oyunların ber, bu sene, zelzele kaydeden bir saat geri kalıyor. Bu 
tünde, dört ayak, kuzu kuzu, deviren, Fıtnatın, Kaymağın, ğunu biliyor musunuz? mabadini bildikleri için genç aletlerin şimdiye kadar var- sapla, iki bin sene so 
nefes nefese, camekana doğru Hürmüzün koltuklarında, Bey- Burlesk demek adi komik oyuncuların yalnız iç çamaşır- madıkları bir dereceye çıka- saatler bir saat geri kalll1 
kendini sürükledi. oğlu sefahathanelerinin daraş yeri demektir. Fakat Nevyor· larile kaldıklarını görür gör· cakları haber veriliyor. olacak. Birkaç yüz milY~ 

Ara kapının tokmağının çev· evlerinde hokkabazlıkların ve kun Burleskleri hakikatte bun· mez: Bunu haber veren bir in- sene sonra da saatler 0 

rilişine Eda fena halde öfke· mukallitliklerin envaını eden dan bBşka herşeydi. Çünkü - Onları da J Onları dal giliz alimidir. Zelzelenin ola- dar geri kalacak ki, diill, 
lenmişti: dalkavukların hepsine, selamı açıklık ve çıplaklığın en son diye çılgınca , bağırarak oyun- cağı evvelden kestirilemezse güneşin etrafında bir döııUJ!ı 

- Sabah sabah, amma da bile kesmişti. haddine burada tesadüf edil- cu kızların dünyaya geldikleri de sebepleri tayin olunabilir. dolaşmasını bitirdiği zaııı:y 
adamın üstüne düşüyorsunuz. Dergah zakirleri, kereste meğe başlanmıştı. gibi kalmalarını isterlerdi. Fa- Mesela, bu İngiliz aliminin saatler ancak bir haftalık ~· 
Ekmel Bey. Bu kadar düşkün- gümrüğü katipleri, kuleizemin Nevyorkun bu asri batak- kat bundan sonra: tiyatrodaki iddiasına göre zelzelerin amili vakit geçmiş göstereceklerO~ 
lüğü, çam sakızlığını aklım mukayizitleri, sonradan yanaş· hanelerinde oyun şu şekilde seyirciler arasında görülen kı· ekseri halde yeryüzünde de· Bu, itin eğlenceli tarı~f" 
almıyor.. Bu derecesi çekil- ma çanak yalayıcılar, bütün başlar ve ilk cümle olarak şu yametin tasviri kabil değildi. ğil, güneştedir. bizi ancak, !üz~erce ıP•1, 
mez billahi. Karga bilmem bu gürüli iki aydır başmışlar- kelimeler söylenirdi: - "Hoş· Mütemadiyen haykırırlar, bağı- Güneşte fazla leke görül- sene sonrakı ınsanlarıl1 Jllİ 
nesini yemeden ne bu? dı konaktan. 10 selik emek- geldin misafir, her drdini bu- rırlar, homurdanırlar, ayak ve düğü seneler yer yüzünde de manlarını nasıl ayar edec~ 
Doğrusunu söylemek lazım tar lala Şebinkarahisarlı Şa- rada unutursun.,, Bundan sonra ellerini biribirine vururlardı. de zelzelelerin o nisbette ar· hakkında alaylı bir düşüııV~, 

ise delikanlı da fazla sırnaşık· ban ağa bile evden atılmıştı. tiyatro programının tafsilatına Bu çılgınlık en son derecesini tacağı tahmin edilebilir. sevkeder. Fakat, alimler ~ 
lardan .. Hali tokmağı çevir- Ekmel bey, mürvete erdik· geçilir, ve aşk birinci mevkii oyuncuların ayni kıyafetle sah· Ayni alimin nazariyesine vaziyet karşısında büyük e 
mekte .. Eda bir daha öttü: ten sonra, bir hafta, on gün işgal ederdi. neden inip seyirciler arasında göre, güneşteki lekeler her 11 dişeye dü~üyorlar. ~ 

- ·· Kanatlanıp pencereden geçer geçmez, pek alıştığı ve Oyunlar başlar başlamaz geçit resmi yapmıya başladık- senede bir çoğalıp azalmakta- Evvela, dünyanın niz~1 

uçacağım, yoksa kavasın ha· düşkünleştiği içkiyi bile kes- 380 genç ve şişman kız bur- Iarı zaman buluyordu. Bu arada dır. Diğer taraftan istatistik- bozan bu şey nedir? YaP1 

ğındaki, Çırpıcıdaki ip cam· miş, ağzına katresini koymaz lesk müşterilerini eğlendirir· yapılan rezaletlere karşı seyir· lerin tebit ettiğine göre, ha· tetkiklere göre bu, dünys: 
bazları gibi minare boyu yer· olmuştu. lerdi. Hem de hayasızca ve cilerin gözüne kül savurmak kikaten güneşin üzerinde le· zın, içinden kaynamasın, 
den aşağıya mı atlıyacağım? Sebebi, Eda. Dayanmıştı: umumi ahlaka aykm olarak. istiyen tiyatro idaresi ortaya kelerin fazla görüldüğü bu on ileri geliyor. Hakikaten, dU 
Buradayım işte. - Bak gözümün elifi. Sen Fakat bu hallerine rağmen bu bir "spiker,, çıkarır; bu yapı· birer sene fasılalı devrelerde yanın kendi etrafında dön~ 

Oğlancağız, gene musallat: benim kocam mısın, değil tiyatroların kapıları önünde )anların medeniyeti icabı oldu· yeryüzünde de zelzele fazla sinde tenbellik göstermesı 
- Kuzum alJasen, ne diye misin? Kocamsan, koca hak- sıra sıra dizilmiş birçok aile ğunu söyletir ve: olmaktadır. Bunun böyle ol· sebep olan şey, içindeki k 

açılmıyor bu kapı kilitli mi?. kına karısından başka hiçbir sahipleri çoluk çocuklariyle "- Kahrolsun iffetfuruşluk,, duğu beş asır evveline kadar şıklıktır. Bunlar da, düny~~ 
Kilitlediğin hiç vaki değildi kimsenin sözü geçmez. Darıl· birlikte görülürdü. cümlesini ilave ettirirdi. yapılan tetkiklerle meydana mayi şeklinde ateş olan ıç ~ 
Sezacığım 1 maca marılmaca yok, bir tek- Oyunlara afif Skeç ldansla- B konulmuştur. yavaş, yavaş soğumaya, k9_., 

E urlesk tiyatrosunun bütün 1 Jsr' da, bu sefer daha ziyade lifim var gözüm. O da şu: rile başlanırdı. Bu dansların şte, içinde bulunduğumuz kesilmesi ve bu kaya 
··fk ı d. y · ·1 d k 1 sahipleri büyük servet yapmış· 1937 · d 1 k 1 k t l do""' 0 e en ı: a rakı, ya da beni. iki şey· seyırcı er arasın a ıyamet er senesı e, güneşte e e- yuvar anara sarsın ı ar g· 

AI ı "f k d tır. Çünkü bir mevki ücretini l k d d - a ı, otur aşağı, ısıt den biri. Ya onu, ya da beni opar ığı görülmüştür. Her erin ço görül üğü devreler· ması ır. ~ 
ısıt, kapuskayı koy ortaya. feda edersin. figürü misikinin ahengine gö· 200 dolara bile çıkarsalar gene den birine tesadüf etmektedir. Hakikaten, dünyanın ge 

/ B C l k ·d · B her akşam gişelerinin önü yer H k'k t b d 11 · · d k d d k" taŞ oyuna beni ne diye çağırır- an damarına da basmıştı: re yapı ma ta ı ı. eş on ve a ı a en un an sene ıçın e, gere ışın a ı I 
alabilmek için yumruk yumruğa l · 1926 d d.. k k'"tl l · · d .. nı:JI sın? Şakak Ialelig" inden billa- - Eski kocam olan o iz· ferdeki hallerı', tavırları şı·m· 1 evve , yanı a unyanın t .. opra. u _e_erını~, ~ . ..( 
giren erle dolup tarşardı. b. k 1 · d b .. "k ı d b k b t ~. hi usandım artık. işim var ansız, insaniyetsiz herif, (uy· dikine nazaran ballı börek. ırço yer erın e uyu ze ze· uzerm e uyu ır esırı ·~ 

durma ismini ve babasının Fakat bu hal yavaş yavaş lelu olmuştur. dır. Mesela, Himalaya ~' 
yahu! Jşim ne mi? Onun da Çekır Ayşenin kızındaki us· N k h ı · · · dk d ""' 

adını unuttuııru için gürültüye evyor a a ısının nazarı i · Gene ayni istatistiklerin büyük bir dat, enize yu ,,, hesabını vereceksem söyleyim ~ lanış, adam olmuşa dönüş, bu k ti · lb d k k l d I k l d'. 0oP 
getirmişti), o sarhoş mahluk kadar muvakkat olur elbette. a nı ce e ere apatı ma- göster iğine göre, zelzele yü· lanaca o sa, unyanın / 

de kurtul bari. Soyundum, aslanlar gibi, başpehlivanlarla lan hakkında hükumete bir zünden dünyadaki insan tele- - Oeuomr 3 nr.ü ~fıhifı>.dP 
çıplağım; çamaşır de1.iştiri- Gürk zade akibet gürk şe· çok mu··raca ti b 1 t 

1 ~ güreşecek, topunu yenecek a ar aş amış 1• J • •ı d • A •• • d ~; 
yorum çamaşır. derece kuvvetli bir delikan- va~da, Abdülvehhap paşa Nihayet geçenlerde bir ak~am zmır 1 81ml eDCUMeDID ev 

Alt tarafı, insaf etmiş ola- balet oynayan kızlar çırıl çıp-
cak, ağzından yavaş çıktı: lıydı. Ne diye tahammül et- konağına gelin geldi geleri, lak kaldıkları bir dakikada 

- Katalavı's sı'nyor pata- medim? içkili oluşundan. Bun- yani bu iki ayın içinde, soka- . 1 b 
tıyatro ar za ıta tarafından 

t ? dan maada b. kab h t' kt g" a üç kerecik çıkmıştı. es ır a a 1 yo u. basıldı. Bu gibi tiyatrolardan 
Cansız, kısık zavallı bir ses: Zıkkıma düşkünlüğünün yüzün· Yağız kadanalar koşulur, her birine grup grup polisler 

Ô d ld k Bender markalı, alb camlı 
- öröö, horoz öttü. Ben en ayrı 1 • girmişlerdi. Oyuncuları giydir-

Ek l b "I · d kupaya ilk binişi, konağa ge-
senin nenim a gül goncacıg"ım me' u u hmatomu uyar dikten sonra seyircilerin pro-

d lişinin ikinci kaftasında. Kay-
kocacı1.ın deg" il miyim? Ben- uymaz. testolarına, haykırmalarına ku-

i!S nanasile beraber çıkmışlerdı. 
den mi sıkılıyorsun Sezacıg"ım? - Emret gül goncam, de· H f d lak asmadan hepsini de mer· 

-Söyle, Allah aşkına, pey· 
gamber aşkına söyle. Herhalde 
gene birşeye sinirlendin, öfke· 
lendin ama saklıyorsun. Ölümü 
öp, teneşirimi gör, bildir ba
na. Kime canın sıkıldı? 

Eda, Köprü üstünde şem
siye lastik, Köprüye pul sat· 
tığ~· o billfüi sesile kahkahayı 
attı: 

Üsküdar vapurunun bileti 
altmış paraya. Toptaşının yolu 
açı ki. 

an en i sağa gelini sola 
mişti; bir daha ağzımda rakı uşak Mahmut ağa da araba- keze götürdüler; tiyatroları da 
kokusunu duyarsan, mide, ka· C!nın yanına geçmiş, bahçe- mühürlediler. 
rın sancısından gebersem kon· kapısına inmişler, Ömer efen~ Şimdiden sonra oyuncular 
yağın bile damlasını ağzımdan di mağazasından mevsimlik sahneye ancak mayo ile çıka· 
içeri akıtırsam, rahmetli baba· kuşmerdikos hırkalık, şayak bileceklerdir. Salon da karan-
ının Merkez efendideki mezarı eteklik almışlar, karşı köşede- lık olmıyacaktır. 
malum.. ki Akbıyık Nişandan kabart· Bu tiyatrolardan yüzlerce 

Yukarıdanheri söyliyoruz.. ma kadife çiçekli saten lüküs· adamlar geçinmekte idi. Ka-
Eda, yaşı ilerleyip anaçlan- ten, siyah, lacivert ve güvez panmaları üzerine protesto
mağa başlayınca, aklı derlenip renkte üç feracelik kestirmiş- larda bulunmuşlarsa da Nev
topla.nacağı yere firferek tara- ler, arabayı Babıali caddesin· york zabıtası kat'iyyen ehem
fına tornistan etmişti. ispinoz- den yukarı çektirik, Çarşıke- miyet etmemiş ve bu suretle 
luğuna piçliğine dönmüştü.. bire girmişlerdi. hicaba mugayir oyunların de· 
Keman kaşla yaşadığı ilk dem- • Arkası oa1'· vam edemiyeceğini anlatmıştır. 

15 gün müddetle kapalı ek
siltmeğe konulan iş 
Bu işin açın tutarı 

Bu işe ait evrak aşa-
ğıda yazılıdır 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Urla ilçesinde ilkokul yap151' 

:24163 lira 52 kuruş. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi J 
E) Bayındırlık işleri )fe 

şartnamesi 

D) Fenni şartname 
C) Keşifname ve proje lf 
Bu şartname ve evrakları J 
mir, Ankara, İstanbul ~ rl 
müdürlüklerinde görüp ııı 

leye bilirler 

.. ,,a 
30/Eylül/937 perşembe g~,.ıl 
saat 11 de lzmir ili d•1 

encümeninde I 

Nafia Vekaletinden alıorıı; ı' 
müteahhitlik vesikasile . 9 ,J 
yılına ait ticaret oda.s1 vesık 
1813 lira. 32o6 
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t Fransanın Al- loEuTsc~~~"f~:E uNıEjOiivier ve şü-j F~atelli Sperco j#_l_z_ın_ı:-r 
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•• 

r nı k ı . HAMBURG kA L. ·t d an 85 er eri •ATHEN. vapuru 2SEylülde re aSI IDll e 1 Vapur acenft.Sl 

23 EylOI 937 

M nsucatı 
im Sirke·~i Her ihtimale karşı ROTTERDAM HAMBURG vapur acentası ROYAL NEERLANDAıs Türk Ano 

teşkı·laAtlanıyor ve BREMEN için hareket ede- B" . . K d R b" KUMPANYASI • kf ırıncı or on ees ınası "TRAJANUS" vapuru 25-
. Daily Herald gazetesi Pa- ~e "THESSALIA 6 Tel. 2443 9.937 de gelip BURGAS, 

tıs muhabiri yazıyor: llkt . d b ki •. vapuHrAu M ELLERMAN LINES 
"H b" .d Al L eşrın e e emyor. · VARNA ve KôSTENCE li-

ar ı umumı e sas· o- BURG BREMEN 1. l LONDRA HATTI 
re.nde A_lmanya _için ha.rp et- ve ıman a· "MALVERNIAN,, vapuru 
ın k h l b rından mal çıkaracaktır. 

ış es ı mu arıp er, ıca ın- 10 Eylülde gelip 17 Eylüle 
~a derhal harekete geçmek AMERICAN EXPORT LINES kadar LONDRA ve HULL 
uzere Fransa tarafından gizli· THE EXPORT STEAMSHIP 
<:e organize edilmiştir. CORPORATION 
Ağustos ayındanberi yapıl- "EXMOUTH,, vapuru 22 

makta olan bu organizasyon, Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
bundan üç gün evvel Fran- için yük alacaktır. 

ıı •anın Metz askeri valisi gene· "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 
tal Gerandm, küçük bir Loren 
köyü olan Lontfortdaki eski bekleniyor, NEVYORK için 

yük alacaktır. 
. muharip gurubuna bir bayrak 

Verdiği sırada anlaşılmıştır. "EXAMELIA,, vapuru 3 Bi· 
Bu askeri teşkilat, Alman rinciteşrinde bekl~niyor. NEV· 

' hududu ile Fransanın meşhur YORK için yük alacaktır. 
Majino yeraltı istih1'amı hattı •EXECUTIVE. vapuru lO 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
arasında yapılmış bulunmak- YORK için yük alacaktır. 
tadır. "EXCHANGE,. vapuru 18 

Teşkilat mensuplarına diğer 
F'ransız askerleri gibi mavi Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· 

YORK için yük alacaktır. 
değil, hakiki üniforma veril· "CARLTON., vapuru 22 Bi-
l!ıiştir. Bu üniformalar şimdilik rinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
tvlerde muhafaza ediliyor. YORK için yük alacaktır. 

Silahlar, her köyde muay· "EXMINSTER,. vapuru 28 
Yen bir merkezde toplu olarak Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
bulunmaktadır. icabında der· YORK için yük alacaktır. 
hal harekte geçmek için bu 
kadar tertipli davranılmakta- ' THE EXPORT STEAMSHIP 
dır. CORPORA TION 

Saatler geriliyor 
( Baştara/ı 2 inci salıi/ede) 

· lrıesini bir saniye yavaşlatma
la kafi gelecektir. 
Diğer taraftan, dünyanın hu 

İçinden kaynayışının ve müte· 
lnadiyen değişişinin zelzeleler 
Viicude getirmek itibarile de 
büyük bir ehemmiyeti vardır. 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAUBUR. vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,. vapuru 8 Birin
citeşrinde PlREden BOSTON 
ve NF.VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 

için yük alacaktır. 
•MARONIAN,, vapuru Ey· 

lülün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük Çlkaracaktlr. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN" vapuru 16 

Eylülden 22 Eylüle kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylülde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çı
karacak. 

"MARDINIAN,, vapuru 29 
Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW-
GASTELE HATTI 

"JOHANNE" vapuru Eylü· 
lün ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va· 
puru Birinciteşrinin onbeşinde 
LEITH ve NEWGASTEL için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

manian için yük alacaktır. 
"TRiTON,, vapuru 5·10-937 

de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
larına hareket edecekti. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BIRKALAND,, motörii 2· 
10-37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG GDYNIA, DANTZIG 
BALTIK ve DANIMARK li· 
manlarına hareket edecektir. 

"BARDALAND,. motörü 
16· 10·937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTZIG, GDY
NIA, NORVEÇ, BALTIK ve ı 

DANIMARK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 
3-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG GDY· 
NIA, DANIMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•ALBA·JULYA" vapuru 10· 
10-937 de MALTA ve MAR· 
SiL Y Aya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
"LECHIST AN,, motörü 10· 

10·937 de ANVERS, DANT
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 
EZ 

-

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yem yaptıracağınız elbiseler için bu m~mulatı tercih ediniz 

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

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halka._ .trdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-
catma faiktır. · 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ler. 

1 
ilanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul 

Doktor 
Ali Agah etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur accntahğına 

müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Çocuk Hastalık]~rı 

mütehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

w * 1*&1 8&&1 ama• a - -
Bugün bunların pek büyük 

ıelzele kopardığını görüyorsak 
t. istikbal için dünyayı büyük 
zelzelelerin beklediğini düşü· 
llebiJiriz. Çünkü, yerin dibin· 
de ve dünyanın göbeğinde 
olan öyle zelzeleler vardır ki, 
toprağın üstündeki sarsıntısı 
'ncak asırlarca ıonra duyulur. 
Sazan duyduğumuz yer sarsıl· 
lrıaları kimbilir kaç asır evvel 
)erin dibinde vücude gelen 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"ESPANGNE. vapuru Ey· 
lül sonlannda bekleniyor, AN
VERS için yük alacaktır. 
KHEDIVIAL MAiL LINE Kum.., 

~ 

bir hareketin aksidir. 

"OITUZ. vapuru 4 Birinci· 
teşrinde bekleniyor, ayni gün 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limaularına hareket 
edecektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Eylülde bekleniyor. KOSTEN· 
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
limanlan İçin yük alacaktır. 

Dünyanın büyüklüğünü bü· 
tün bu tabii hadiseler karşı· 
ıtnda bir kere daha havsalaya 
•ıtdırmaya çalışmamanın im-
kanı yok. STE ROY ALE HONGROISE • 
Dr. Demir Ali 

DANUBE MARITIME 
"BUDAPEST. motörü 28 

Eylülde bekleniyor, BELG· 
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATlS· 

"ABUKIR" Halen limanı
mızda olup PORTSAID ve 
ISKENDERIYE limanlarına 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

•BAALBEK,. motörü 27 Ey-
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ" 
umum limanları için yük aia· 
caktır. 

"BAY ARD,, motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
PE, DONKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

Kamçıoğlu 
f Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lımir - Birinci beyler sokağı· 

tlbamra sineması arkasında 
No.: SS 

LAVA, VIY ANA ve LINZ 
limanları için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARRE.N LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"AVIEMORE,, vapuru 26' 

Eylülde bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-

"MARITZA,, vapuru 28 Ey
lülde bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
ME.N için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
GAS, VARNA, KôSTENCE, No. 200- 2008 

• . .. 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük .. '\alepçioğlu hanı karıısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

· SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
~ . 

1 
~ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz b.ir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 

rahatsız •e tanaıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Tunustaki kanh hadise-Şimdi de meçhul tayya-
ler nas~!.~eçmiş? · reler faaliyete geçti 

ita/yanlar bir fırkacıyı öldürdüler, kendi
lerinden de üç kurban verdiler 

Tunus, 21 (A.A.) - Bir kaç Mütecavizler dağılmışlardır. 

gılndenberi limanda bulunan Ame· Maamafih polis bunlardan 10 ka• 
rica Vespucci ve Clombo adındaki dannı görmü~se de bunlar biti~ik 
iki İtalyan mekteb gemisi mürette· evin dıtmından atlıyarak kaçmıya 

muvaffak: olmuşlardır. Yalnız bir 
tayfa yere düşmüş ve ağır surette · 

yaralanmış ve diğer biri de ciğer. 

700 yolcu taşıyan bir vapura 
bombalar yağdırıldı 

Tanca, 22 (A.A.) - 700 yolcu 

ile Korsikadan gelmekte ve Ka· 
zaplankaya gitmekle olan Koutou· 

bia vapuru Baleares adalan cenu· 

bunda saat 18 de bir tayyareniu 

taarruzuna uğram1ş olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Vapura isabet vaki olmamıştır. 
İngiliz harb gemileri vapurun İm• 
dadına koşmuşlar ve kendisine re· 
fakat etmi~lerdir. 

batından elli kişi karaya çıkarak 

İtaliano Di Tunus fıışiat aleyhtarı 
gazete idarehanesinin bulunduğu 

binaya ansızın hücum etmişler, hü· 
tün mobilyaları parçalamışlar ve lerine bir tabanca kurşunu yemiştir. •1to •• • •• •• 
nihayet kendisini müdafaa etmek Polis ıı kişi tevkif etmiştir. H il •• 
istiyen Ye elinde bir tabanca bulu· Bu hadiseler üzerine halk ('ebhesi a va y o ar 1 ll mum m U • 
nan sekreteri kurşunla' yere ser· mensublan hadisesiz <'ereyan eden 

miolenlir. -- • :m•yioler ,.,,ı;b eylemiolenlir. dürü tetkiklere başladı 
Hariçte mahsullerimizin . · 

sürümü fazlalaşıyor lzmırden Is~anbul~ kadar hava 
yolculugu 22 lırayadır. İstanbul, 23 (Hususi muhabirimizden) - Sovyet Rusya • Tür· 

kiye arasında yeni bir ticaret muahedesi akdedilmek üzeredir. 
Bu muahede, bu hafta sonunda iki hükumet murahhasları ara· 
sında imza edilecektir. 

Bu muahedeyi Türkiye - Çekoslovakya arasında bir ticaret 
muahedesinin akdi takib edecektir. Ayrıca Türkiye - Danimarka 
arasında da bir ticaret muahedesi akdolunacaktır. Yapacağı· 
mız bu yeni anlaşmalarla mahsullerimizin, dış piyasalardaki 
sürümünü temin ve tezyid etmiş olacağız. ... .. ...... --. .. ·------
B. Negrin 
Cenevreyi 

ketti 
ter-

Cenevre, 23 ( Radyo ) 
Cumhuriyetçi ispanya başve· 
kili B. Negrin, dün Cenevreyi 
terkederek Valansiyaya müte· 
veccihen hareket etmiştir. 

Bazı rivayetlere göre, B. 

Negrin, Paristen geçecek ve 
Fransız ricalile konuşacaktır. 

Paris civarında 
' 

iki tren çarpıştılar 
Paris, 23 (Radyo) - 26 ve 

2026 numarala trenler çarpış· 

mışlardır. 

Trenin birini idare eden 

makinist, vaziyeti daha evvel 

kavrıyarak trenin yolunu kes· 

miş ve bu suretle, çok foci 

hadisenin önünü almıştır. 

Kaza neticesinde, bazı va

gonlar parçalanmış ise de in· 

sanca zayiat olmamıştır. 

lngiliz faşistleri 
Dün Londrada nü· 
mayiş yaptılar 

Londra 23 (Radyo) - İn
giliz faşistleri, dün bir yıldö· 

nümü münasebetile Londranm 

muhtelif yerlerinde nümayişler 

yapmışlardır. 

Hükamet taraftarları, bu 

nümayişlere müsaade edildi· 

ğinden dolayı dahiliye nezareti 

nezdinde protestoda bulun· 
muşlardır. 

Bay Tatares ·o 
Prağdaki Romen te. 
baasına ziyafet verdi 

Prağ 23 (Radyo) - Mazari· 
ğin cenaze merasiminde hazır 
bulunmak üzere buraya gl!lmiş 
olan Romanya Başvekili Bay 
Tataresko, dün gece Prağda· 

ki Romen tebaasına bir ziya· 
fet vermiştir. 

lspan ya harbı 
Cumhuriyetçiler 
anarşistleri imha 

edeckler 
Salamanka, 23 (Radyo) -

Barselondan haber veriliyor: 
Burada erzak fıkdanı hü-

küm sürüyor. Halk, ellerinde 
yaftalar olduğu halde "ekmek 
isteriz,, diye bağırmışlardır. 

Largo Kaballero, erzak te· 
miniiçin Pariste Fransız rica
lile müzakerelerde bulunmak· 
tadır. 

Barselon, 23 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi İspanya kuvvet· 
leri anarşistleri muhasara et· 
miş ve mitralyöz ateşi kulla· 

narak, bunların teslim olma· 
larını temin eylemiştir. 

Cumhuriyetçi İspanya kuv

vetleri, anarşistlerin tamamen 

tenkil için emir almışlardır. 

İtalya ile yeni bir 
ticaret anlaşması 
imzalıyacağız 
Baştaraf 1 nci sahifede 

tedirler. Yüksek kalite incir· 
ler için de 37 • 38 Mark is· 
teiım ektedir. 

* * * Berlinden gelen haberlere 
göre, Hamburg ve Almanya
~un diğer şehirlerine gönderi· 
len kavunlarımız, büyük rağ
bete mazhar olmuştur. Fiat
ler de matlil6a uygun görül· 
müştür. Busene ilk defa ola· 
rak Alman pazarlanna çıkarı
lan yaş meyvelerimizin sürümü 
tanınmamış olmasına rağmen 
tahminlerin fevkinde fazla ol· 
muştur. 

İstanbul, 23 (Hususi muha· 
birimizden ) - Almanyadan 
gelen lktısad Vekaleti genel 
sekreteri B. Faik Kordoğlu, 
bugün Ticaret ve sanayi oda
sında ihracat tacirlerinin yap· 
tıkları bir toplantıya riyaset 
etmiştir. B. Faik Kordoğlu, 

Türkiye • Almanya anlaşma· 
sının metni hakkında tüccar· 
larımıza izahat vermiştir. 

Türkiye - İtalya arasında da 

Devlet havayolları umum 
müdürü Bay Sabri, havayol
ları idaresinin Kuş ismindeki 

tayyaresile lstanbuldan şehri· 
mize gelmiştir. Dün öğle vakti 

saat 11, 10 da Yeşilköyden ha· 
reket eden Kuş tayyaresi, iki 
saat sonra Gaziemir meydanına 
inmiştir. 

Bay Sabri, Cumaovasındaki 
hava istasyonu inşaatını ve 

hangarı tetkik etmiş, tayyare 
ile bu arazi üzerinde iniş ve 
çıkış tecrübeleri yapmış, ara· 
zinin matluba muvafık oldu
ğunu tesbit eylemiştir. 

Önümüzdeki hafta içinde, 

Cumaovasmdaki meydanda 8 
bin lira bedeli keşifli bir is
tasyon binası için inşaata baş· 
lanacaktır. 

Bay Sabri, dün vilayet Na· 
fıa müdürlüğünde bazı tetkik· 
ler ve temaslar yapmış, tayyare 
meydanı hakkında kendisine 
verilen izahatı dinlemiştir. 

Hava seferleri, Birinciteşrin 
içinde başlıyacak, bir kişi için 
İzmir · lstanbul yolculuğu 22 
liraya mal olacaktır. Sigorta 
ücreti buna dahildir. Yakında 
İzmir-İstanbul hava hattı yol· 
cularının aktarma suretile Av
rupa hatlarında seyahat etme· 
leri de temin edilecektir. 

-~·--
Karşıyakada az daha 
bir mahalJe yanacaktı 

Karşıyaka İtfaiyesi faaliyete geçinceye 
kadar ateş civar evlere de sirayet etti 
Dün öğle üzeri Karşıyakada nize uzatmış, fakat su alama· 

Namık Kemal sokağında 29 mış, sonradan tankı doldurup 
numaralı evde yangm çıkmış, oradan su vermeğe çalışmış· 
evin üst kısmı tamamen yan· tır. Bütün bu çalışmalar cere· 
mıştır. Yangın, evde kiracı bu· yan ederken alevler daha zi
lunan muallime bayan Bedri· yade yükselmeğe, hatta civar 

· k b" d · t f d evlerden ikisinin çatısına doğru 
yenın ayın ıra erı ara ın an .. .. ğ b 

1 
b d 

.. . . · yurume e aş amış, u sara a 
yorgan uzerınde unutulan bır f m· d 1 tf · d h ı 
sigaradan çıkmıştır, Ateş, evin 
ön kısmındaki pencereden gö• 
rülmüş, Karşıyaka ıtfaiyesi 
vak'a mahalline yetişipte hazır· 
lanıncaya kadar çatiyi sarmıştır 

Karşıyaka ıtfaiyesi, külüstür 
makinesi ve gayet dar olan 
nefer kadrosu ile vak'a ma· 
halline gelmiş hortumlarını de· 

z ır en ge en ı aıye er a 
faaliyete geçerek ateşi söndür· 
müştür. 

Yangın devam ederken, ci· 
var evler halkı eşyalarını so· 
kaklara atmışlar, karşılarındaki 
evlere taşımışlar ve ateşin sön
dürülmesi için sıkılan sulardan 
zarar görmüşlerdir. Yangın, 

bir saat kadar devam etmiştir. --Belçika kazana
cak mı? 

Cenevre, 23 ( Radyo ) 
Uluslar sosyetesi konseyinde 
münhal bulunan bir azalık için 
yarın intihap yapılacaktır. Nam
zed bulunan Belçikaya şimdi
den 16 devlet rey verecekle
rini bildirmişlerdir. 

· iskan müdürü 
Vilayet iskan müdürü B. 

Fuat Ziya, göçmenlerin vazi· 
yetlerini ve inşa edilmekte olan 

göçmen evlerini tetkik ve tef· 
tiş etmek Üzere dün Torbalıya 
gitmiştir. 

yeni bir ticaret muahedesi 
akid ve imza olunacak ve bu 
muahede yeni esasları ihtiva 
edecektir. 

Seyyah gelecek 
Beş yüz Alman tü

risti üç gün kalacak 
Bu ayın 29 unda limanımıza 

Milvak isminde büyük bir Al
man Transatlantiği gelecektir. 
Bu transatlantik; Akdenizde 
seyahate çıkmış olan beşyüz 
Alman turistini getirecektir. 

Vapur, limanımızda üç gün 
kalacak, seyyahlar otobüslerle 
Bergama ve Efeze gidecekler, 
bir gün de şehrin şayanı te· 
maşa yerlerini, müzeleri, eski 
lzmir hafriyat sahasını geze· 
ceklerdir. 

Seyyahlar için şimdiden oto· 
büsler angajaman yapılmış, 
Bergama ve Efez gezilerinde 
seyyahlann yiyecekleri temin 
edilmiıtir. 

Klodun kızı Mari Fransın idi. Bunu anlamak ihtiyacını 
bahriye dairesi kapısında cüz- hissettim. Bunun şehirin elıı . o. 
danını aşıran da bu adamdı. pis bir koltuk meyhanesı . 
Fakat bu aşırma fiili manasız duğunu çok çabuk öğrendıııı 
bir iş şeklinde kalmış idi. buradaki insanlan istintak et· 

il' Kardeşi Tamaranın Klodun tim; fakat bunlardan da • 
Ye· 

kızını elde etmek teşebbüsü cak cenazenin bulunduğu 
l ta· de akim kalmıştı. En nihayet rin kapıcısı ve komşu arı 

Martelin kendisini teşhis et· rafından verilen malu~att~ 
mesi üzerine malum şekilde başka birşey öğrenemedıın. .. 

b. ınu· 
Klodun evini soymuş idi. Fa· ha yet uzun ve şiddetli ır .k· 

d' 1 ı kat bu ikiz kardeşlerden birisi nakaşadan sonra cese ı, bu 
bu soygun esnasında Klodun tabutu ve Çinlinin mirasını 
kızının tabancasının kurşunu garip adama teslime ~ec::~ 
ile öldürülmüş idi. kaldım. Meyhaneci, ben! ~ede 

Fakat hangisi?. din vapara sevk merasıının t 
de hazır bulunmağa da\'~ 

yan yana konmuş olan iki etti. Ceset, Viladivostoka g~· 
tabuta ve birde karyola üze· l ktı 
rindeki Çinlinin cesedine bakı· dBen bdir vapurka ybük

1
lenti e~diP1; 

en, aveti a u e ın .
1 yordum; san~i bu adamın sadece teşekkür ettim. ôlii ı ~ 

kendi tabutunu göstermesini yapacak işim kalmamıştı, taıı 
bekliyormuş gi~i idim! olan diriyi bulmaktı. . el1 

• • Martel bu işte benını ce 
Hadiseden sonra kırk sekiz mükemmel yardımcım idi, g\ 

saat geçtiği halde biz bir gündüz hiç durmıyor, şüph~~I· 
adım bile ilerlemiş değildik. meyhanelerde dolaşıyordu: l· 
ikizlerden yaşıyan bir Çinli buki bu vaziyetin tehlikelı 0

1
_ 

vardı; bunun perikür veya za· duğu aşikardı, kendisine ın; . 
bit olmasının ehemmiyeti yok· huz tehlikeleri bildirdiını a 

b l ·1en tu. Fakat bu adam ir tür Ü kat Martel, Tamara den• .
1 bulunamıyordu. adamı bulmak için canını bı e 

Bahriye dairesinin ihtiralar fedaya hazırdı. ) 
bürosundaki daktilo hakkın- ( Arkası fi~ 
daki tahkikatta hemen çık· k fJ 
maza girmişti. Çünkü iki kop· Bn. Sabiha Gö f~, . 
yeden mürekkep olan daktilo lstanbul, 23 (Hususi ınu . 
yazıları daktilo yazıcılarının birimizden) - Kadın tart• 
ellerinde bırakılmamakta idi. recimiz Bayan Sabiha Gökçed~ 

Karyon k&ğıdları da daimi lnönünde Türkkuşu kaınPff11 kı· 
surette sobaya atılır ve yakı· derleri ve uçuşları mu\'S 'be
lırdı. Fakat mevzuubahs kar- yetle bitiren Türkkuşu tale i· 
yoni ister, daktilo kız bunu sının diploma alma ıner!;p 

l 1 minde hazır bulunmak 1 
.... 

sepete attığını ·usu en· ağ ıya· bugün tayyaresile lnönilne,,.. 
rak itiraf etti; fakat hariçten reket etmiştir. 
bir kimseye verdiğini kat'i ----
surette inkar etti. Sadaonun Kaptan T rancoıO 
evindeki kapıcı kadın ile mu· Henday 22 (A.A.) - ~u: 
vacehe edildi. Fakat kapıcı akşam Brost adliyesi kapıt~if 
bu kızı hiç görmediğini bil· Tranoso hakkında bir .te" sıı 
dirdi. Maamafih Sadonup ku· müzekkeresi ısdar etmiştır. 

11
• 

rutma kağıdı üzerinden birçok müzzakere Hendaye istasY01rO' 
defa tekrar edilmiş şu adresi nun hususi komiserlığince 
meydana çıkarıldı: cosoya tebiğ edilmiştir. . ltı' 

"Çamaşırcı madam Düpre B. Troncoso C-2 denııabiİ' \' 
nezdinde matmazel Jüliyet. mızı alıp kaçırmak teşeb d'I' 
Pariste Kosten sokağı numa· sünde bulunmakla ithaın e 1 

ro 27,, mektedir. "tiİ' 
Yapılan tahkikat netice· Mumaileyh Bayonne _go 

11
, 

sinde bu binada şüpheli Çinli rüleeek ve orada müddıuıJl 
veya Japonyalı bir kız talebenin miye teslim edilecektir. / 
mobilyalı bir oda tuttuğu an· Bayonne, 22 (A.A.) pe 

laşılmıştır. Fakat bu kız sekiz Trancoso dün akşam Bay~~~· 
gün evvel buradan çıkıp git· tevkifhanesinde hapsedilınıŞ 
mişti. Bina sahibi bu kızın Ziraat VekA.letini; bir 
Tolonda bulunan nişanlısından 

tamimi. . ıi· 
sık sık mektup aldığını bildir· Başvekaletten şehrimız bir 
miştir. . raat Başmüdürlüğüne gelell 11• 

Tahkikat burada da olduğu tamimde, memleketimizde ve 
yerde kalmıştır. ğır ve karasığırların se~kdile~ 

Biz Tolondaki Çinli muhit· idarelerinde istimal ~ e'İ 
lerde beyhude yere araştırma· övenderelerin men edılı:JJ 
lar yaptık. Bu tahkikat ta Çinli istenmiştir. .. lerl' 
bir meyhanecinin benimle mü· Buna sebeb, övündur:eee~ 
lakat istemesine kadar devam derilerin ihracına sed çe eıı~' 

şekilde sakatlanmalarıdır. ıııı'' 
etti. Bu adam, pazarlık elbisesi dan sonra kamçı kullan• 
içinde bile gayritabii idi. ması münasip görülmüştür· 

Bu adam, resmi ve bayat 
bir ifade ile Sadaonun en 
kıymetli ve asil müşterileri 

arasında olduğunu söyledi ve 
maktulun bir vasiyetnamesin· 
de malik olduğunu ilave etti. 
Bu vasiyetname mucibince bu 
zat Sadaonun cenazesinde ec· 
dadının topraklarına defnet· 
tirecekti. 

Bana verdiği vasiyetnameyi 
tetkik ettim, usulünde yapıl· 
mış ve şüpheye caiz olmıya· 

cak bir vasiyetname idi. Fa
kat Sadaonun en kıymetli 
müşterisi olduğtı müessese ne 
biçim şekilde bir müessese 

••• 
Yakalandı ~· 

Torbalıda Mustafanın lo ~· 
tasında Mehmet Ali oğlu ,ı'' 
leymanı başından taşl• r y'' 
lıyan Tevfik oğlu Mehdl~~ tit· 
kalanarak adliyeye verilııı1f . ..... .-

Ortaokullar~aafıll' 
Bütün tahminler bıl i11 

olarak busene Ortaokullar;° sJ' 
sınıfına yapılan müracB' d'' 
yısı, geçen senenin duıı~ of' 
dır. 1400 ilkokul mezun ·ştif· 
tamekteplere kaydedil~~'' 
Derslere, ay başında bJf 
caktır. 


