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'-Yıl : 4 • No : 1113 Telefon: 2776 Cuma - 24 EylUl 1937 Fiati (100) Para 

~all~anErlianıharbReisleriTOplanıyor 
(Nankin )in bombardıma -~=~;~:·~ı:..if ---FiliStin t!lksimi 

Dl iıifial uyandırdı r~!.:.~3~~~-~ıa:~.!a asambılede 
İıımet İnönCl bu ubah tehrimise lrlanda ve Irak murahhasları 

~nıerika ve lngiltere sefirlerinin, Japonya hü
kumeti nezdinde teşebbüsatta bulunmuşlar 

gelmioler ve iıtaeyonda mClııtepr

lar ve veUleller ileri gelenleri, 
Tali, emniyet direktörd vo diğer 
bir çok zevat tarafından karıılau· 

mıelardır. 

Nankin mabedleri 
Pariı, 24 (~Radyo ) - Ja· dinde teıcbbüsatta bulunduk

larin, Nankin ile Kantona lan söyleniyor. 
'ltıldarı binlerce bomba ile Bomhırdıman umumi bir 
laer iki şehri harabezara çevir· infial uyandırmıştır. 
dikleri bildiriliyor. Amerika Tokyo 24 (Radyo) - Çin 
tt İngiltere sefirlerinin, Ja· ordusu; Patoting ve Şangeo 
Ponya hariciye nezareti nez· cephelerinde harbi kabul et· 

••••• 
Karakuvvet Halayda 

neler yapıyor? 
lskenderun konsolosumuz 

Konya vapurile gidiyor 
lstanbul 24 (Hususi) - 28 run konsolosumuz B. Firuzda 

tylülde Konya vapuru ilk Türk gidecektir. 
tapuru olarak lskcnderuna Halayda kara k~vvet zulmüne 
. . devam etmektedır. Hatayda 

lideccktır. şapka giyenlerin tevkifi büyük 
Konya vapuruyla lskende· bir suitesir husule getirmiştir. 

Balkan erkanı 
harp reisleri 

Ankarada mühim bir top-
la .. b yapacaklardır 

Mareşal Fevzi Çakmak 
londra 24 (Radyo) - lngiliz 

llzeteleri tarafından Balkan 
'ntantı erkanı harbiye reisleri· 
'-in Ankarada toplanacakları 
hakkındaki haber tekzip edil· 
._emiştir. 

Türkiye, Romanya, Yugoı· 

lavya ve Yunanistan Erkanı 
harbiye reisleri bu içtimada 
Nyon konferansı mucibince 
yapılan askeri taahhütler üze· 
rınde tetkikatta bulunacaklar-
dır. 

lJalıkhanc.'nİıı 
• • 

tamırı 

Birincikordondaki balıkhane, 
son zamanda çok harap bir 
vaziyete düşmüştür. Çürüyen 
taban tahtalarından bir 
kısmı kırılmış, yP.r yer büyük 
delikler açılmıştır. Geçenlerde 
taban kısmının 800 lira bedelle 
beton olarak inşası için açılan 
münakasaya talip çıkmadığın-
dan inşaat yapılamamıştır. Ba
lıkçılar c'!miyeti reisliği, dün 
vilayet ve belediyeye istidalar 
vererek balıkhanenin harap 
vaziyetini bildirmiş, bazı kaza· 
ların vukuu melhuz olduğunu 
haber vererek inşaatın bir an 
evci yapılmuını iıtcmiıtir . 

Huine için bir varidat kay· 

meden muntazam surette ricat 
etmektedir. Söylendiğine göre, 

Çin ordularının techizatı, Ja· 
pon odulanlC' muharebeye 
gırİşt·cek <lt'r< c··dc mükemmc:I 
c!eğıld r. 

Tokyo 24 {Radyo) - Ja· 
ponya harbiye nezareti, Çin· 
lilrrin, tayyare ile boğucu 

gazlar attıklarından bahisle 
bir resmi tebliğ neşretmiş ve 
Şanghaydaki Japon askerleri· 
nin, mukabil tedbirler aldık· 
larını ilin eylemiştir. 

Ankara, 23 (Huıuıt] - lktı• 
tıad Vekili B. Celil Bayar, Sıhhat 
\C İçtimai Muavenet Vekili 8. Re· 
fık Saydam ve Ziraat Vekili B. 
Şakırle Lirlikte bu akoam Ankara· 
} .ı lıar.:kel f'tmiı ve iıtaayonda 

1 '"~) i cılilnı_i_oıı_·r. __ _ 

Seyahat kaldı 
Viyana 24 (Radyo)- Avus· 

turya Hariciye nazın B. Gidos· 
mitin Varşova seyahati, ltalya 
Başvekili B. Mussolininin Ber· 
linden dönüşünden sonraya 
bırakılmıştır. • ........... •-•ıtt•------

Ihtiliilciler, Valansiyayı 
bombardıman edemedi 
~,ranko tayyarelerinin, yolda attık

ları bombaların çoğu denize dOflft 

Valansiya 24 (Radyo)- ih
tilalciler, dün Valansiyayı bom 
bardıman etmek teşebbüsünde 

ihtilalci tayyareler, yolda 
bir miktar bomba atmışlardır. 
Haber verildiğine göre, bun· 

bulunmuşlarsa da, Cumhuri· 
yetçi ispanya tayyare topları· ların en çoğu denize düşmüş, 
nın faaliyeti karşısında geri diğerleri de hiçbir zarar ver· 
dönmeğe mecbur kalmışlardır. memiştir. ........ ~-------

Franko Bir Fransız 
Konsolosluklar için vapuru 
/ngiltereye bir muh- Harp gemilerinin re-

tıra verdi fakatinde Marsilya. 
Londra 24 (Radyo) - Ge· Jı l kt 

neral Franko, lngiltere bari· an yo a çı ı 
Marsilya, 24 ( Radyo ) 

ciye nezaretine verdiği bir Buradan, 850 askerle 50 yol-
muhtrada, lngiltereye gönde· cuyu hamil olduğu halde Fa· 
receği konsolosların, resmen sa harehet eden Fransız ban· 
tanınmasını istemiştir. daralı Çema vapuru, Akdeniz 

lnhiltere hükumeti, bu muh· kontrolünü yapan •harp gemi
lraya cevap verip vermiyeceği )erinin refakatile yoluna de· 
belli değildir. vam eylemiştir. 
nağı olan balıkhanenin vakit 
geçirilmeden inşası lazımdır. 
Balıkçılar cemiyeti reisliği, ta· 
ban tahtaları yüzünden günün 
birinde balıkhancnin çökece
ğini ve müessif bir kıza VU· 

kubulacağını alakadar makam-
lara bildirmiştir. Ayrıca bu 
meseleye dair Dahiliye ve 
~aliye Vekaletlerine de birer 
iıtida pnderilmiıtir. 

B. Litvinof 
B. Delhosa bir 

ziyafet verdi 
Cenevre, 24 ( Radyo ) -

Rusya Hariciye Nazın B. Lit· 
vinof, dün öğleden sonra 
Fransa Hariciye Nazın B. 

taksime muarızdılar 

Filistin sokaklarında bir zır/ılı otomobil 
Cenevre, 24 (Radyo) - Ulus· ların noktai nazır ve imatline 

lar Sosyetesi asamblesi, bugün aykırı herhanri bir karann 
de Ağahanın riy acti altında Irak tarafından kabul edilmi· 
toplanmıı ve sosyetenin esas yeccğini söylemiştir. 

Irak delegesinin sözlerine, 
nizamnamesinde yapılması tek· lrlanda dclcrcsi iıtirak eyle-
lif olunan tadilat hakkındaki mittir. Bunun üzerine, lngiltere 
projenin, ıimdilik müzakere· delesi cevab vcrmiı, Filinin 
den hariç kalmasını tasvib hakkında henüz esaslı bir karar 
cylemiftir. olmadığını bir neticeye vann• 

Irak delegesi, Filistinin tak· cıya kadar lngiliz manduının 
simi hakkındaki projeden bah- devam edeceğini söylemif, 
sedcrck şiddetli hücumlarda ikinci bir tahkik heyetinin 
bulun mut ve Y .-budilerin fi· gönderilmeai için baza tuav• 
listinle biç bir alakası olma· vurat mevcut olduğunu illve 
dığını söyledik.ten sonra, Arap· cylemiıtir. 

-~ ····· .. Askere davet 
Herkes dikkatle 

okusun 
1 - Birinciteırin 93 7 aıker 

alma samanı yaldaımııbr. 
2 - Henüz muvazzaf hiamet• 

lerini yapmamıo olanlardan timdi· 
lik bu celbde a .. ğıda yasılı 11D1f 
vo doğumlular lilih alboa alına• 
caktır. 

A - Piyade 316 dahil 32Y 
dahil doJumlular. 

B - Silnri, topçu, iatihkim, 
ıııldak, muhabere, otomobil, ub· 
biye, mozıka, demiryol, han, N• 

nayi. bahriye, tank Te sırhlı oto· 
mobil, 316 dahil 3H dahil do
gumlular. 

C - Deois, gilmrClk, jandar· 
ma. orman. 316 dahil 33:.! dahil 
doRomlular. 

5 - Yabancı erlerin dahi 
askerlik muamelelerini oubelerin· 
den sorulmak üzere 4.10.937 den 
itibaren ıobeye gelmeleri Jbımdır. 

4 - Bakaya kalanlar hakkın· 
da Türk ceza kanununda yazılı 

ceu ile cesalandırılmauoa mahal 
kalmamak Gaere yukarıda ıınıf ve 

doğumlardan b~nüa askerliğini 

yapmamıo olanların vaktinde 1ube0 

ye gelmeleri kendi menfaatleri ve 
iyilikleri icabındandır. 

Şubede işleri olanlar 
l - Şahd ioleri için müracaat 

edet"ek aıbabı me1alibio iıleri Cu· 
marteei günleri müateıoa olmak 
üaere her gilo eabah uat eekisdeo 
on ikiye kadar bakılarakbr. 

2 - ôgleden eonra reemf io
lerle çahplacağındaudan pbıt iıler 
bakılmıyacaktır. Bonon için bey· 
hude mdracaatt• bulunolmamuı 

illn olunur. 

Dclbos ıerefine bir ziyafet 
vcrmiı ve müteakiben de in· 
ıiliz delegeai Lord Graburla 
konutmuıtur. 

Hay Delbos 
B. Antoneako ile 

konuıtu 
Cenevre 24 (Radyo)- Fran· 

sa Hariciye Nazırı B. Dclbos 
dün akşam Romanya Hariciye 
Nazın B. Antoncıko ile uzun 
bir mülakat yapmıştır. -.... 
Ingiliz sefiri 
GeneralMetakaaa 

ile konuıtu 

J 

1-lı:.. 

General Metalutu 
Atina, 24 (Radyo) ·- ln

gilterenin bura sefiri B. Va-
nerlo, Baıvekil general Me
taksası ziyaret etmiı ve uzma 
müddet konutmuttur. 



f 
t 

Sahife 2 

Anasını CiOr l 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 90 
Zamanın en meşhur kadın 

terzisi olan Anastaş'm dük
kanında ölçüleri verip fecace
likleri bırakmışlardı. 

Sarmısağı gelin etmişler, 
kırk gün kokusy çıkmamış .. 
O gün Eda, ekini belli etme· 
mişti. Nuruosmaniye kapısın· 
dan tekrar kupaya bindikleri 
vakit, berayı teşekkür kayna· 
nasının eline doğru uzanmıştı. 

Hatunun: 
- Estağfurullah kızım, el 

öpmeğe değecek matahlar mı 
ki? .. Kaç paralık şeyler?. diye 
el vermemesi üzerine, Eda 
gene dinlemiyerek yusyumuk 
eli yakalamış, öpmeden bırak· 
mamıştı. 

Bu üçüncü ve sonuncu el 
öpüşü ... İlki nikah kıyılışının 
akabında. lkinc si zifaf gece
sinin sabahında.. Olup ola· 
cağı bu kadar. Bundan sonra 
hürmetkarane temennah bile 
esirgemiş, sinek kovma kabi
lindenin ilerisine gitmemişti. 

Edanın sokağa ikinci çıkışı 

bundan üç dört gün sonra .. 
Bu sefer de, gene kaynana 

gelin birlikte, yanyana kupa
ya oturarak, karşılarına da 
Aynıhayat hanımı alarak ha· 
nımı alarak, Beyoğlu tarafına 
çıkmışlardı. 

Arabayı, Altınci dairenin 
yanındaki Karanfil sokağın

dan Tünel meydanına sürdür
müşler, gözlükçü Verdouksnun 
önünde inerek, Mahmut ağa 
peşlerinde, caddeikebir boynu 
tutacakları sırada, hanfendide 
gart gart, ne geyiriş, ne ge· 
yiriş .. 

- Midem boş, bu teftihler 
açlığımdan ileri geliyor. Bir 
lokma birşey yesem! diyerek 
Tekke tarafına doğru sapmış, 
ağayı börekçi fırınına doğru 
yollayıp sekiz on tane kuru 
boğaça aldırmıştı. Gene ara
baya binmişler, perdeleri ya
rıya kadar indirip poğça pa
ketini açmışlardı. 

Hanfendi, maşallah iştahlı .. 
Üçü kıymalı, ikisi peynirli, beş 
kuru poğaçayı kıvırıvermiş, 
gelin ile kahya kadın da birer 
tane yemiş, Mahmud ağa ve 
arabacı da mahrum bırakıl
mamıştı. 

Safralar bastırıldıktan sonra 
gene kupadan inilerek, ağır 
ağır, dükkan camekanlarına 
baka baka, bazılarından ufak 
tefek ala ala, Galatasaray dört 
yol ağzına kadar gelmişler, 
oradan eve dönmüşlerdi. 

Edada ağız açma yok, de· 
rinlerde.. Zihnindeki de şu: 

Bugün günlerden Cuma .. 
Şu araba benim olsaydı, kay· 
nana zırıltısı, kahya karı mırıl· 
tısı eksik olarak, içinde yapa
yalmz olsaydım.. Arabacı be, 
buralarda ne dolaşıp duruyo· 
ruz? Şu saatte Çırpıcı, Vele
fendi kalabalıktan inim mım 
inler .. Bas kırbacı düldüllerine; 
atlıyahm oralar .. 

Bir iki gün sonra, gene 
kaynana, gelin, görümce bu 
sefer karşılarında, bir de arap 
bacı Neşever kalfa, gene ku· 
paya binmişler, Anastaş'daki 
feracelerin provasına gitmiş· 
lerdi. 

Anastaş, vekil vükela famil· 
yalarının terzisi.. Dükkanın içi, 
karınca gibi müşterile kayna
yıp durur.. Makastar kendisi; 

dikişçi başısı da gelinini .. 
Hani bir tabir vardır: (Kuş 

kondurmak).. Anastaşın kes
tiği, gelininin diktiği feraceler, 
kürkler, fistanlar, kuş kondu· 
rulmuşcasına mükemmel.. Yal· 
nız bir kabahatleri, ellerinin 
ağırlığı... Provalarını saatlerce 
sürdürürler; diktiklerini hafta· 
larca 'geciktirirler. 

O gün, kayın hanfendi, gelin 
hanfendi küçük hanfendi, Ka· 
palı çarşının mağara gibi ka
ranlık, duvarlarını güverçile 
bürümüş, rutubet kokulu dük· 
kanında akşamı etmişlerdi. 

İşte bu geç kalış, Ekmel 
Beyin canına okudu. 

Daha ikindi olmadan, so
kak üstündeki selamlık misafir 
odasının penceresine geçmiş, 
gözü dışarıda, kulağı araba 
gürültüsünde, saatlerce bek
lemiş beklemiş, birdenbire 
içine bir kuşku girivermişti. 

DelikanlıcL.ğız çerden çöp· 
ten. Son günlerde büsbütün 
kadidi çıkmış. Zaten yarım 
vücutlü, evhamlı da . . . Hey· 
beyler bastırıvermişti: 

Bu saate kadar nerede kal
dılar bunlar? Gelsin kara ka· 
ra düşünceler: 

Sağdaki kadana, Marko az
gın mı azgmdır. En ürktüğü 

şey de renkli balonlar. Aca· 
ba bir baloncuya rastladılar 
da hınzır hayvan ürküverdi 
mi dersin. Şahlanma mahlan
ma, çifte miftederken arabayı 
paramparça mt etti? 

Kılı kırk yarma, nihayet 
kördüğümleşir; açayım derken 
daha ziyade püzleşir. Vezir 
zade, yoksa? demişti. Aksi 
şeytan; tek durmaz, boynuzu 
oynar. Hiç aklına gelmiyen, 
o dakika gelivermesin mi? 

Yoksa, karıcığının eski ko· 
cası mı karşılarına ,ıkb? Be· 
lalının biriymiş. Görünce bal
ta mı oldu? Bir rezalet mi 
çıkardı? Annesi sinirleri bo· 
şanarak, adeti veçhile düşüp 

bayılıverir. it herif eski karı· 
sını başıboş görünce, istediği 

gibi kandırır. Seza da, ilk 
gözağrım diye yumuşar. 

Ekmel bey bu gayyanın için-
de bocalarken, çifte kapaklı 
altın saatini çıkarıp bakmıştı. 

11 i geçiyor. Derhal faytonunu 
hazırlamış, Çarşıkapısına dört 
nala sürdürmüş, arabadan iner 
inmez, kapanmak üzere olan 
çarşının kalabalığına çarpa 
çarpa, Anastaşın dükkanına 
doğru koşmuştu. 

Adın! çocukluğundanberi 
iŞitmiş; anasının boyuna taşın· 
dığı yer. Fakat nerede oldu
ğunu bilmiyor. Sora sora dük
kanı buldu. 

Önce, uzaktan bir kollamak 
en doğrusu.. Karşıdan, orası 
mı, değil mi diye : bakarken : 

Karıcığı dükkanın içinde; 
kapıya yakın bir sandalyaya 
kurulmuş. Gelip geçen beyle· 
rin bütün başları o tarafa çev· 
rik; gözleri o canipte,. Karşı 
dükkanların önünde"'duranlar, 
adım atamayıp mıhlanmış gi· 
biler. Fes oynatanlar; bıyık 
buranlar, göz kırpanlar ceple
rinden ipekli mendiller çıkarıp 
koklıyanlar .. 

Abdülvehhap paşanın gelin 
hanfendi de, sandalya üstünde, 
tıpkı görücüye çıkmış ·vaziyette, 
süzüm süzüm süzülmede .. 

· Arkası var· 

(Ulusal Birlik) 
24 Eylul 93'7 ,,, 

Bir Bulgar muharririne 
nevralarının 

göre, Trakya 

manası 

ma- tekniğinin, bütün vasıtaları~ 
olan malikiyeti keyfiyeti ~afi 
değildir. Burada dikkat edıle· 
cek nokta, o ordunun bu tek· 
niği kullanmak hususunda g~s· 
tereceği vukuf ve ehliye~r: Türkiyenin en büyük diplomatik 

zaferi· Montrö muahedesidir 
Çünkü bugünkü harp tekn•fi 
kadar muhtelif vasıtalara ına· 
lik ve bunlar içinde öyle ye· 
nileri vardır ki umumi harbın 
sonlarında kullanılanlardan 
bir kısmı bugün tamamen de
ğişmiş bir haldedir . Binaen•· 
leyh bu mürekkep vaziyet k:~ 
şısında ordunun yalınız ta . 11 

entellektüelitesi kafi değildır. 
Buna artistik bir inceliğin in• 
zimam etmesi de şarttır. 

-·-· Büyük harpte, iyi müdafaa edilen Boğazların, Britanya ve 
Fransa filoları karşısında bile fethedilmez olduğu görülmüştür 

Yazan: Aleksandr Gançef 

Çanakkaleden bir görünüş 
Mustafa Kamal paşanın 

1922 de Sakaryada kazandı
ğı büyük askeri muvaffakiyet
ten sonra Atatürkün riyase· 
tinde bulunan Türkiye cum· 
huriyetinin en büyük muvaf· 
fakiyeti, Türkiyeye Boğazların 
(anahtar)larmı iade eden 20 
temmuz 1936 tarihli Montrö 
muahedesidir. O zaman An· 
karada çok parlak tezahürler· 
le tes'id edilen bu büyük 
diplomatik muvaffakiyet yeni 
Türk payitahtının bütün se· 
vinç ve lsürur dalgalarına bi· 
hakkın istihkak kesbetmiş bu· 
lunuyordu. Çünkü Montrö 
muahedesi bugünkü Türkiye
nin gerek askeri ve gerek 
diplomatik öuemini tamamen 
iade etmiştir. 

Büyük dünya harbi gerek 
Türkiyenin menfaatlerine ve 
gerek itilaf devletlerine bo
ğazların nasıl önemli stratejik 
bir manayı haiz bulundukla
rını pek iyi anlatmıştı. Çünkü; 
iyi müdafaa edilen Boğazlar, 
Büyük Britanya ve Fransa 
filoları karşısında bile "feth· 
edilmez.. olduklarını göster· 
mişlerdi. 

olan diğer bir hakka daha 
malik bulunduğunu anlatmak 
ve göstermek ihtiyacında bu
lunuyordu ki bu da Avrupa 
ile Asyayı birbirinden ayıran 
Boğazları elinde bulundurmıya 
muktedir bir devlet olduğunu 
ve bunun için de organize 

edilmiş bir askeri kuvvete sa· 
bip bulunduğunu ve böyle 
bir kuvvet sayesinde, eğer 
isterse, Sovyet Rusyayı garp
teki müttefiklerinden ayırarak 
tecrit etmek ve şarki Akde· 
nize aid bütün siyasi prob
lemler üzerinde müessir olmak 
hakkına malik bulunmakta 
olduğunu göstermekti. İşte 
Trakyada yapılan askeri ma· 
nevralarının ilk hedefi Lundan 
ibarettir. 

Fransa hükumetinin Suriyeyi 
himayesine rağmen İskenderun 
davasında kendi ekalliyetleri 
için bir sürü haklar elde et· 
meğe muvaffak olan Türkiye 
cümhuriyeti, Habeşistan harbi 
münasebetile Türkiye • İtalya 
arasında baş gösteren ihtilaf 
karşısında Büyük Britanya dev· 

Montröden sonra Türkiyenin 
elde ettiği bu askeri ve binae
naleyh beynelmilel siyasi mana 
herkes tarafından takdir edil
mekte ve Türkiye hükumeti 
bu cihetin teminini hazırlıya· 
cak imkan ve şeraiti yaratmak· 

letinin Ankaraya tevcih eyle
diği dikkati kazanmak ve 
Balkan paktına girerek cenubi 
Avrupa siyasetinde oynadığı 

faal rolle ve Ankaranın Asya 
· devletleri üzerindeki tesirleri 

tan müstağni bulunmaktadır. 
Fakat, böyle olmakla beraber, 
Türkiye hükumeti, Boğazlar 
üzerindeki bu hukuki salahi
yetlere olan malikiyetinden 
maada bütün hakların fevkinde 

ve bunun neticesi olarak im· 
zalanan Asya paktı ile bey· 
nelmilel siyasa aleminde daha 
büyük bir mana kazanmıştır. 

Kendi komşuları ve mütte
fikleri üzerindeki bu imtiyazı· 
nı daha ziyade takviye etmek 
istiyen Türkiye hükumeti, ken· 
di siyasi ve askeri önemini 

Milli Emlal.r Müdürlüğünden: 
Satış No. 

967 Güzelyalı Urla ıosası bila No. 587 metre arsa 

968 " " " il ,, 532 ,, " 
969 " " il ,. " 482,25 " " 
970 Salhande 9 Eyliıl/148 kapı No. 936 ,, ,, 
971 Göztepe Halit Ziya Bey S. No. 16 ve Şahin 

sokaktan No. 6 taj alan barakalı arsa. 
960 Dolaplıkuyu eski Bayburtlu yeni kayabası 

sokak No. 6 taj 42 metre arsa. 
962 Dolaplıkuyu Bayburtlu S. No. 4/1 taj 35 

metre ana. 
9'3 Dolaplıkuyu cd. 85 taj numaralı 32 metre 

evin 8 de 3 hissesi şayıan. 
964 Dolaphkuyu Makara so. 133-135 No. lar 

arasında 61 metre arsa. 
96 Dolaplıkuyu Da§'lı So. No. 1 taj 8150 

metre arsa. 
966 Dolaplıkuyu Madi So. 5 No. Ju 56 • 50 

Lira K. 
293 50 
266 
241 15 
375 

60 

10 50 

8 75 

18 

24 40 

23 40 

metre arsa. 28 25 
972 Karataş ibiş ağa So. 14 numaralı ev 265 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 958, 959 ve 967 ila 

971 dahil numaraları 2 inci tertip tasfiye vesikası diğerleri 
nakden tediye edilmek üzere 15 gün müddetle artırmaya ~o
nulmuıtur. ihalesi 4.9.937 perşembe günü saat 15 tedir. Alı-
cıların Milli Emlak Müdürlütüne müracaatları. 3265 

ve bunların parlak muvaffaki· 
yetlerini göstermek için bütün 
dost ve müttefik devletlerin 
askeri mümessilleri önünde 
büyük bir askeri nümayiş 
ve bunlar erkanıharbiye reis-
lerinin huzuriyle Edirne ve 
lstanbulda yapılan parlak ge· 
çit resimlerile hitam bulmuş-
tur. 

Fakat, bir 

Kendi teşekkülleri ve teç· 
hizab ile evvelkine nazar~P 
kat'i surette tebeddül etmıŞ 
bulunan askeri cüzütamlarıPı 
kat'i muvaffakiyetler eld·e· ~dede 
cek bir tarzda idarelerı ıçın ~e 
tertemiz askeri bir teknikle ~ 

DPVamı 4 ncü sahi{ ede _,,. ~ 
mütehassıs için 

bir ordunun bugünkü harp 
~..,..,------~··~ ..... ..-.-------

Kadınlar 

Klark Ciabh ha' ~ 
f:aza edebilirler mi ~ 

Her işini kendi -;d~ü;, katibesini bile 
öpmez. iki defa evlenmiş, fakat 

onu tutamamışlardır. 
Sinema artisti Klark Gable Fikrimizi nakz~den ~u .d: 

şimdiye kadar iki defa evlen· lillerd~n sonra hı~ d~ fı~ı~ · 
di. Daha doğrusu şimdiye zi teyıt eden delıllerı dın e-
kadar iki kadın Klark Gable yın: j 
malik oldu. Fakat hiçbiri onu 1 - Clark Gable vaW. 
muhafaza edemedi. Şimdi si- bir adam değildir. Sosyete1' dG 

nema aleminde şu suali her sever. tit: 
kes biribirine soruyor: 2 - Cinsi latife alaka göf' -il 

"Acaba bir kadın Clark terir. Onlarla normal şekildi 
Gableyi elinde tutabilir mi?" aladar olur. Ona erkeklerde' 

Bu suale verilecek cevap mürekkep cemiyet kifayet ~ 
şahsa göre değişir. Çünkü ar· mez. Carole Lombard ile ol•" 
tisti tanıyanların fikirleri hep dostluğu bunu ispat eder .. e 
kendilerine göredir. 3 - Bir ·kadını sevouY 

Fakat biz diyelim ki, bir muktedir. I '.il 
kadın Clark Gable'yi muhafaza 4 - 80 yaşında bekar k• · bıt 
edebilir. İki hadise vardır ki, mıya karar vermiş birçok kifll' ~ 
bizim bu fikrimizi nakzediyor. seler vardır ki 40 yaşında fiki~ 
Biri bedbahtlıkla neticelenen l~rini değiştirmişlerdir. Şioıd• 
iki izdivaç, diğeri de artistin biri çıkıp da Clark Gabls ": 
bir arkadaşına dediği gibi ser· Carole Lombarda evlenıne 
bestiye galebe çalınması kabil niyetinde olup olmadıklar•111 

olmıyan bir merbutiyeti bulun· sorsa, bu söz hayretle karŞI' 
ması ve hürriyeti takyit eden lanacaktır. 11 Holivutta herkes bunları 
bütün kayıtlara karşı bir kin 
beslemesidir . evlenmiyeceklerini zanneder· " 

Çünkü Carole şahsına mağr&Jr 
Her işi muayyen saatte gör- Jıı 

dur ve bir erkeğin yanı~~ 
mek, onu bir yere bağlıyan hiçbir zaman silik bir şahsıye 
mülk, hep Clak Gablein düş· olarak kalmak istemez. . 
manıdır. Clark Gablein yer Fakat Clark Gablei ken01' 

yüzünde bir karış toprağı bile k k d dl sine bağlıyabilece a · ın 
yoktur. O servetini hep ~s- iki noktadan Carole benıe' 
ham ve tahvilfita yatırmıştır. melidir. 
Takyidattan nefret eder. Clark Bunlardan .. biri kadının O.'. 
Galble içtimai arkadaşlarını role gibi rnakşuş bir güzellit' 
bulunduğu yerde seçer, diplo· olmalı ve tab'an şen olıo" ~ 
mat, Cenubi Amerikalı, gar- lıdır. Clark Gable bu va.J· 
son, girmiş bila istisna kimi Iarın birincisini ikinci k~i 
bulursa onunla ahbap olur. sında, ve ikincisini de birİJJV 

Otomobilini tamir eden ma- karısında bulmuştu. Bu~ 
kinist, makine işlerine onun Clark Gable bu iki vasfı ~ 
kadar alaka gösterecek olur birleştirmiştir. Onu 'kendi · 
ve bu adamı evine vermeğe bend etmek istiyen kadml 
davet ederse ona karşı fev- bu iki vasfı bir arada bul..., 
kalade bir hüsnükabul göste· durmaları lazımdır. 
rir. Clark Gable, katibesini Bundan maada:artiıti k 
asla öpmez. Hizmetçisi elbise· disine bend edecek kadı 
lerine intizam vermek, onları kendisinden daha genç, h 
ütülemek için haftada iki defa hayat hakkında ka"i ve ınii. 
şehre gider. Bunun haricinde bet bir kanaat edinemedi' 
Clark Gable kendi işini kendi derecede genç olmalı ve ke 
görür. Mgsela pantalonunu disini çok sevmelidir. 
giyerken kimsenin yardımına Bu adam ayni zamanda sp 
ihtiyacı yoktur. Stüdyoda işini cu olmalı, seyahatlerinde k 
bitirdiği zaman gidecek muay· disine refakat etmelidir. 
yen bir yeri yoktur. O , iste· takdirde, ara-sıra yalnız k 
diği yere gider ve herkesle mıya tahammül etmelidir. 1',_ 
temas eder. Onun dünya hak· disine sporda veya seyaha~ 
kında kendisine mahsus bir refakat edecek kadın bunu 
felsefesi vardır . - fhwamı 3 ncü ıahifetk 



'-Sahife 3 (Uluul Birlik) 

K8dıDIU t 1r>turscHt LEVA'NrE LINıEIOiivier ve şü-j Fratelli Sperco 1 
• ._ _ G. m. b. H . 
...,_,,aft 2 inci sahifede - ı HAMBURG k" L• •t d f ~ 

24 EylOI 937 
... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiii' 

lzınir Yün Mensucatı 
Türk Anotıiın Sirke·~ 

~lık olarak değil, bilakis "ATHEN" vapuru 25Eylülde re a&I llDI e Vapur acen C.lJl 
~ti ve neş'e ile yapmalıdır. ROTTERDAM, HAMBURG Vapur acenf 8Sl .ROYAL NEERLANDAIS 
~le Gable öyle işkeace çe· ve BREMEN için hareket ede- . . . . KUMPANYASI 

• "'lor-u "b" ·· t ·ı t kt" Bırmcı Kordon Rees bınası "TRAJANUS vapuru 25-&u ş gı ı gos erı en avır ce ır. " 
tt hareketlerden hoşlanmaz. "THESSALIA,, vapuru 6 Tel. 2443 9-937 de gelip BURGAS, 
'4eseli· ah sevgilim Biraz llkteşrinde bekleniyor. HAM- ELLERMAN LINES VARNA ve KÖSTENCE li-

ıl.ı ' ' • BURG BRE E · LONDRA HATTI ~eaıez miyiz, bu dağı ya· ve M N hmanla- "MALVERNIAN" vapuru manian için yük alacaktır. 
·111 d k b rından mal çıkaracaktır. TRiTON 5 10 937 • ~· a çı a iliriz. gibi şiki- 1 O Eylülde gelip 17 Eylüle " " vapuru · · 

-
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur -'":_r işitilmemelidir. AMERICAN EXPORT LINES kadar LONDRA ve HULL de ROTTERDAM, AMSTER-
' ~dın araaıra Clark Gable· THE EXPORT STEAMSHIP için yük alacaktır. DAM ve HAMBURG liman· s t y 1 • 

• ~te~i beriki ile flört etme· CORPORATİON "MARONIAN" vapuru Ey- larına hareket edecekti. a ıc er erı 
• ~ goz yummalıdır. Çünkü "EXMOUTH,. vapuru 22 lülün ortasında LONDRA, SVENSKA ORIENT LINEN "'f' 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

lı~~, ilk kııkançhk sahnesi Eylülde bekleniyor, NEVYORK HULL ve ANVERSten gelip Birincı kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
• ;:nr belirmez deli gibi ka· için yük alacaktır. yük çıkaracaktır. "BIRKALAND" motörii 2- Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR otlu 

L.·Bu bdının g~e ~~h "~ffilA,,~puru28~lük "PHILOMEL" ~pınu 29 10~7deROTTERDAM,HAM- ı. ır~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~·• 
~lcında kendisini haklı gör- bekleniyor, NEVYORK için Eylülden 8 Birinciteşrine kadar BURG GDYNIA, DANTZIG I• 

, "'tıi lazımdır. yük alacaktır. LONDRA için yük alacaktır. BAL TIK ve DANIMARK li- 1 • p k M t 
CI k Gabi "EXAMELIA" vapuru 3 Bi- LIVERPOOL HATTI zmır amu ensuca 1 

Itri ar e eğlence yer- rinciteşrinde bekll!nİyor. NEV- "MARONIAN,, vapuru 16 manlarına hareket edecektir. 
ele te ?~en hoşlanmaz. Ona gö· YORK için yük alacaktır. Eylülden 22 Eylüle kadar LI· "BARDALAND,, motörü 

~ıyı geçirilen bir gece, bir "EXECUTIVE. vapuru 10 VERPOOL ve GLASGOW 16-10-937 de ROTTERDAM, 
~samimi arkadaşla ateşin Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- İçin yük alacaktır. HAMBURG, DANTZIG, GDY. 
~-ısına geçip te bütün gü· YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN" vapuru 17 
""' b .. d. 1 · · 1 1 E L ERPOOL . NIA, NORVEÇ, BALTIK ve a ıse erını on ara mü· '"EXCHANGE" vapuru 18 ylülde iV ve 

ett·x.: d" SWENSEAd ı· -k DANIMARK limanlarına hare· 1~P gece ır. Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· an ge ıp yu çı· 
~v, gayet temiz tutulma· YORK için yük alacaktır. karacak. 
iL • Fakat köpekler veya •CARLTON" vapuru 22 Bi· "MARDINIAN" vapuru 29 

1 
~dileri arasıra ortalığı ça- rinciteşrinde bekleniyor. NEV- Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
l'flatacak olurlana, kadm YORK için yük alacaktır. dar LIVERPOOL ve GLAS· 
" b t b" k J d "EXMINSTER 28 GOW için yük alacaktır. lll..ı usus a ıraz a en er ol- " vapuru 
:-Odır. Çamur temizlenebilir Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- BRISTOL: LEITH ve NEW-
'h> GASTELE HATTI ~,~ birşey kınlacak olursa, YORK için yük alacaktır. 
)trj b "JOHANNE" vapuru Eylü
C,. ne aıkuı konabilir veya THE EXPORT STEAMSHIP lün ortasında doğru BRISTOL 
) .rlc Gable gidecek olursa, CORPORATION için yük alacaktır. 
~~ başkası konamaz, de- PiRE AKTARMASI SEYRi "ARABIAN PRINCE,, va-

e- ır. SEFERLER puru Birinciteşrinin onbeşinde 
~Clark Gable'in ahbaptan "EXCALJBUR,, vapuru 24 LEITH ve NEWGASTEL için 
~olursa olsun kansı onları Eylülde PIREden BOSTON yük alacaktır. 
~ dostu addederek onlara ve NEVYORK için hareket Tarih ve navlunlardaki deği· 

• L,., fı kalpten gelen bir hüsnü edecektir. şikliklerden mes'uliyet kabul 
~l göstermelidir. Kadın, •EXETER" vapuru 8 Birin· _e_d_ilm_ez_. --~-~~-~ 
-.:.anın en uzak yerine bile citqrinde PIREden BOSTON SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 

k için her zaman çanta· ve NF.VYORK için hareket limanlarına yük alacaktır. 
~ hazırlamata amade bulun· edecektir. ARMEMENT DEPPE 

dır. Seyahat müddeti: ANVERS 

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 YAya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LECHISTAN" motörü 10-
10·937 de ANVERS, DANT
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder-

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkat .irdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın , ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
ler. 

1 
ilanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Çocuk Hastahkl~rı 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

...... ı .. ~ .......... 

1.,~ivK rabıtaaı, herşeyin PIRE-BOSTON 16 gün "ESPANGNE., vapuru Ey-
~e olmab fakat vücudu· PIRE-NEVYORK 18 gün lül sonlarında bekleniyor, AN-
~lai1ı1etürmemelidir. Kartıı SERViCE MARITIME VERS için yük alacaktır. 

ilini daima serbest bırak· ROUMAIN KHEDIVIAL MAiL LINE 
~dır. Kadın bu hususta na- BUCAREST "ABUKIR" Halen limanı· 

Kum.., 
~ laareket etmelidir? Artık '"OITUZ,, ~•puru 4 Birinci· mızda olup PORTSAID ve 
L: onun zekasına, dirayetine teşrinde bekleniyor, ayni gün ISı<ENDERIYE limanlarına 
~L bir ittir. KôSTENCE, SULINA, GA- yük kabul edecektir . 

. ıl:~lark Gable'in karısı, iste· LATZ ve GALATZ aktarması DEN NORSKE MIDELHAVS-
~ yere gitmek için iııkına TUNA limaolarma hareket LINJE • OSLO 
~"'1an ıenç kız gibi olma- edecektir. "BAALBEK" motörü 27 Ey-

ııı İM-~· K~111, onu alıkoymak '"DUROSTOR,, vapuru 27 lülde bekleniyor. DIEPPE, 
ı· "!ICltemelı ve hatti üzerine Eylülde bekleniyor. KOSTEN- DÜNKERK ve NORVEÇ 

'iarbk ta ve'1'1emelidir. Bu· CE, SULINA, GALATZ ve umum limanları için yük ala-
11 ~~ ber.Oer kendi kendisine GALATZ aktarması TUNA caktır. 

L f limanlara için yük alacaktır. "BAYARD t" .. 24 s· ~ u ID~na aza edeceğimi " mo oru ı· 
t ederım.. demelidir. STE ROY ALE HONGROISE rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-

DANUBE MARITIME PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
&irinci sınıf mutahassıs 

Or. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

it ve Tenuiil lıutalılcl"' 
ve ele/cüi/c tednui 

a~İr - Bi~iaci beyler IOJcaiı· 
..._..,. ıaneıauı arlcaaı11da 

No.: ss 
Telefon: 3479 

'"BUDAPEST" motörü 28 limanlarma hareket edecektir. 
Eylülde bekleniyor, BFJ..G· ARMEMFNT H. SCHULDT 
RAD, NA VISAD, COMAR· HAMBURG 
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· "MARITZA,, vapuru 28 Ey-
LA VA, VIY ANA ve LINZ lülde bekleniyor. ROTTER
limanlan için yük kabul eder. DAM, HAMBURG ve BRE-

JOHNSTON WARREN LINES MEN için yük alacaktır. 
LiMiTED · LIVERPOOL '"Vapurların isimleri, gelme 
"AVIEMORE. vapuru 26 tarihleri ve navlun tarifeleri 

Eylülde bekleniyor. LIVER- hakkında hiçbir taahhüde giri· 
POOt. ve ANVERS limanla- şilmez .• 
randan yük çıkaracak ve BUR- Birinci Kordon, telefon 
GAS, VARNA, KÔSTENCE, No. 200- 2008 

• . .. 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıclurak büyük ... ~lepçiotlu hanı karıısında 

Hamdi Niizhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 



Cunustaki ·ltalyan bahriyelileri h&di
sesi eski bir davanın. yeni eseridir. 
ltalya, Tunusu istila planı içine almış ve bu 

istila için fırsat beklemektedir. 
Paris, 24 (Radyo) - Fransa Hariciye Nazırı Tunus hadise· daki propagandaların tesirile hareket etmişlerdir. Bu sebeple 

leri hasebile ltalyadan resmen tarziye istiyecektir. hadise tamamen siyasidir. 
Fransız siyasi mahafili, İtalyan bahriyelilerinin çıkardıkları Yeni İtalyanın salahiyettar ricalinin ağzından birçok defalar 

hadiseyi tamamile siyasi ve hatta evvelden yapılan hissi tah· Tunus'un İtalya için bir arzı mev'ut olduğu işitilmiştir. Tunus 
rikatın eseri addetmektedir. mes'elesi, İtalya için merkezi Akdeniz davasının ayrılmaz bir 

Sarhoş neferler, Tunusun İtalyaya ait olmak lazım gelirken kısmıdır. Fransızlar, bu sebeple Tunus' da bugünlerde bazı 
Fransa tarafından gasbedilmiş bir arzı mev'ut olduğu hakkın· tahkimat ve tahşidat yapmak lüzumunu hissetmişlerdir. 

............. 1 

lngiltereye yumur- Bir Bulgarmuhar~irine göre, Trak-

ta Sevkedecegv ·ı.z }1a manevralarının manası 

Londrada Çin yumurtalarının 
yerini tutacağız. 

Londra ticaret konsiyeliği· netmiştir. 

mizden Ankara Türkofis reis- Türkofis reisliği, İngiltereye 
liğine ve oradan da şehrimiz· ithal edilen yumurta ambalaj· 
deki alakadarlara bildirildiğine rının şekillerini, lzmirdeki ala· 
göre, İngiltere ticaret evleri, kadarlara bildirmiştir. Yumur· 
Türkiye yumurtalarını lngilte· taların lngiltereye varınca sif 
reye idhal ederek satmağa kıymetinin yüzde sekseni ve 
karar vermişlerdir. İngilizler, satıştan sonra da yüzde yir· 
şimdiye kadar memleketlerinin misi ödenecektir. 
yumurta ihtiyacını Çinden te· ihracatın Eylulde başlaması 
min etmekte idiler. Oradaki v~ Birinci, lkinciteşrinde de· 
kargaşalık sebebile İngilizler, vam etmesi lazımdır. lngilte· 
Çin piyasasından yumurta sa- rede yumurta fiatleri beynel· 
tın almamağa karar vermiş· milel piyasa fiatlerinden yüzde 
lerdir. . 4 aşağıdır. Bu fiat de fevka· 

Senede lngiltereye her biri iade mükemmel görülmek-
360 yumurtalık 200,000 san· tedir. 
dık, yani 72,000,000 yumurta Memleketimize doğrudan 
ithal edilmektedir. İngilizlerin doğruya, mühim miktarda dö-
yumurta ihtiyaçlarını Türkiye· viz getirecek olan İngiltereye 
den temin etmeğe karar ver· yumurta ihracına tüccarlarımı· 
meleri, yumurta ticaretimiz zın fevkalade ehemmiyet atfe-
için fevkalade mühimdir. İn· decekleri ümit olunuyor. Bu 
giltere hükumeti, sükunet ha· sayede Türkiye yumurtalarına 
linde olmıyan Çinden İngil- da mühim ve yeni bir pazar 
tereye yumurta ithalini me- bulunmuş olacaktır. 

~~~~~--.. ,·~--·~···~··-~~-----~~~~-
Altı yaşında bir çocuk 
Karantinada otobüs altında 

can verdi. 
Dün Karantinada asker has· 

tanesi önünde feci bir otobüs 
kazası olmuş, beş, altı yaş· 
larında Mustafa adında bir 

çocuk; bir otobüsün altında 

kalarak feci şekilde ölmüştür. 

Kaza hakkında aldığımız taf· 

silatı aşağıya yazıyoruz: 

Mehmed oğlu 6 yaşında 
Mustafa, annesile Kemalpaşa 
kazasından İzmire misafirliğe 
gelmiş ve Karantinada bir 
evde kalmıştı. Dün bir aralık 
komşu evlerden birinin kapı· 
sına kadar giden çocuk, ora
dan kendi evine dönerken 
otobüsün çarpması yüzünden 
kafatası kırılmıştır. Kazadan 
sonra evvela askeri hastane· 
sıne, oradan da memleket 
hastanesine götürülen küçük 
Mustafa, orada ölmüştür. Ka· 
fatasının kırılması ve içine kan 
akması yüzünden öldüğü rn
laşılmıştır. Tahkikata göre, 
kaza şoförün dikkatsizlik ve 
idaresizliğinden olmuştur: 

Şoför Murtazanın idaresin· 
deki 362 numaralı otobüs, 
Konaktan Karantinaya doğru 

gitmekte idi. Karantinada As· 

' keri hastanesi onune ge.ldiği 

sırada ön tarafta ve yolun sa· 
ğından ilerlemekte olan bir 
binek arabasını geçmek istiyen 
Murtaza, otobüsü yolun sol 
tarafından ve tramvay rayları 
üzerinden hızla sürmüştür. 

Mustafa, o sırada yolun sağ 
tarafındaki yaya kaldırımından 
sol taraftakine ve evinin ka· 
pısı önüne geçmek teşebbü
sünde bulunmuştur. Şoför oto· 
büsü saatte 30 kilometre sü· 
ratle sürdüğünden birdenbire 
kenardan gelen Mustafayı gö
rünce otobüsü durduramamış, 
sağ çamurluk, hızla çocuğa 

çarpmış ve sarsılan yavrucuk, 
otobüsün altına yuvarlanmıştır. 

Otobüsün altında kalan 
Mustafanın kafatası kırılmıştır. 

Hadise tahkikatına el koyan 
müddeiumumi muavini B. Na
dir Ener, tahkikatı süratle bi· 
tirerek evrakı mahkemeye ver· 
miştir. 

Şoför de vak'adan sonra 
tutulmuş ve meşhud suçlar 
kanununa göre asliyeceza mah· 
kemesinde muhakeme edilerek 
tevkif olunmuş ve ehlivukuf· 
tan malumat almak için mu
hakeme, bugüne bırakılmıştır. 

( Baştarafı 2 inci sahifede) yaptığı bu manevralarla ken· 
yetiştirilmiş bir kumanda hey· disini istediği bir şekilde gös· 
etine ihtiyaç vardır. Çünkü; termiye muvaffak oldu mu?. 
wazide şahsi bir kahraman- Bunun cevabını ancak manev
lığa ve fedakarlığa müstenit ralard hazır bulunarak hare· 
bulunan bu keyfiyc.t, bugün de katın seyir ve inkişafını yakın
zaruri olmasına rağmen, bugün dan takip etmiş olan müte· 
kazanılması Iazımgelen muvaf- hassıslar verebilir. 
fakiyetler için kafi değildir. Fakat, bütün bu işleri uzak· 

Yeni doğan ve inkılaptan tan takip ederek bir hüküm 
inkılaba koşan cumhuriyet vermek durumunda bulunan 
Türkiyesinin herşeyden evvel bizler, onbeş senedenberi Tür
kendi dostlarile müttefiklerine kiyenin yalnız Akdenizdeki 
ve gerek hudutları haricinde· eski durumunu iktisab etmek 
ki Türklerle kendi yurdunda· için değil, aynı zamanda Ana
ki vatandaşları üzerinde yap- doluya komşu bulunan mem
tığı muvaffakiyetli tesirlerden leketlerin de alemdarlığını yap· 
sonra askeri sahada da mem· mak için yepyeni bir askeri 
nuniyet bahış neticeler elde faktör olarak Boğazların her 
ettiğini göstermek istediğini iki tarafında çalıştığını kayd· 
anlaşılmaktadır. Askeri müta· edebiliriz. 

hassısı bu hususta tenvir için 

en iyi çare ise askeri manev· 

ralardır. Manevralarda gene· 
raldan nefere kadar herkesin 
göstereceği alaka, meharet, 
hareket, fırsat kaçırmamak, 

dürbinlik v. s. gibi bir mu

vaffakiyet için lazım gelen 

bütün evsafın tabarüz ettirile· 
ceği yer manevralardır. Ve 
mütahassıs bunları çok kolay 
bir surette tetkik ve tesbit 
etmek iktidarındadır. Bunlar 
ise bir ordunun veya bir or· 
duyu idare eden kumanda 
eden lheyetinin meslekteki sa· 
Iahiyetini teşkil eden vasıflar· 
dır. 

Acaba bugünkü Türkiye 

iyi bir komşu sıfatile biz 
Türkiyenin elde edeceği bü· 
tün muvaffakiyetlerden derin 
bir sevinç duyac8ğız. Biz, su· 
reti kat'iyede eminiz ki gerek 
Türkiye ve gerek Bulgarista· 
nın malik bulundukları karşı· 

lıklı itimad ve hürmet gibi ka· 
rakteristik vasıflara müstenit 
münasebatı sayesinde istikbal· 
de de 1912· 1913 te muhasım 
ve 1915-1918 de müttefik bu
lundukları zamanlarda göster· 
dikleri kabiliyet ve liyakate 
malik birer millet sıfatını mu· 
hafaza edeceklerdir. 

Not: Aleksandr Gançef 
Slovo gazetesinin askeri mu· 
harriri olup ihtiyat erkanıharp 
miralaylarındandır. --·--Balık avından 

çıkan kavga 
Seferihisar kazasının Hereke 

köyü civarında merkez azmağı 
denilen yerde bir vak'a ol· 
muştur. Zehirli otla bu az· 
makta balık avlanan (20) ki· 
şiyi gören Urla gümrük mu· 
hafaza erlerinden Adanalı 

Rıza oğlu B. Hamdi ve Uşaklı 
B. Hüseyin, müsaadesiz balık 
avlıyanları menederek kara-

kola götiirmeğe teşebbüs et
mişlerdir. Müsaadesiz balık 

av1ıyanlar, karakola gitmemek 
isteyince kavga çıkmış, güm
rük muhafaza amiri B. Hüse· 
yin, silahını bir el yere ateş 
etmiştir. Çıkan mermi, bir 
taşa isabet ederek parçalamış 
ve bu taş parçalarından biri, 
Mustafa oğlu Bay Şevkinin 
sağ ayağına isabetle onu ya· 
ralamıştır. Hadise tahkikatına 
Seferihisar adliyesince devam 
ediliyor. 

Bir kadın bayıldı 
Balıkçıların kavgası 

f"'irari çocuk 
Seydiköyünde bir vak'a ol

muştur. Ali oğlu Mümin adın
da biri, Hasan oğlu Yusufun 
evine geceleyin taş atmıştır. 

O sırada Yusufun evinde yal· 
nız oturan zevcesi Bn. Nedi
me, atılan taşlardan korkarak 
bayılmıştır. Gece yarısına doğ· 

ru evine dönen Yusuf, karısını 
baygın halde bulmuş ve ayılt
mağa çalışmışsa da muvaffak 
olamamıştır. Bn. Nedime, uzun 
uğraşmalardan sonra güçlükle 
ayılmışsa da ifade verememiş· 
tir. Tehlikeli vaziyette bulunan 
kadın, İzmir Memleket hasta· 
nesine getirilmiştir. 

Tuz ihracatı 
Çamaltı tuzlasından japon

yaya tuz ihracına devam edil
mektedir. Bu yıl içinde Ja· 
ponyaya 65,000 ton tuz ihrac 
edilmiştir. 

Martel, cesedin vapura bin· 
dirilmesinde bile hazır bulundu 
Çinlilere mahsus bir el araba· 
sına yükletilmiş ölan cesed ve 
iabut, mahut meyhanenin ~ahip 
ve garsonları tarafından iske· 
leye kadar götürüldü; tabut 
vince verildi; vinç işliyerek 
cesed ·belkide cennete doğrul
yükseldi. Hazır bul unauların 

hepsi de, cesede son selamla· 

rını verdiler. Avrupalı kıyafe· 

tinde bir sürü adamın melon 

şapkalarını havalandırmaları 
cidden görülmeğe layık bir 
garibe idi. Fakat işin asıl ga· 
ribi, başta Martel olmak üzere 
gümrük memurlarının bu ta· 
butta ölü bir iasan bulundu· 
ğuna inanmış olmaları idil 

- Ne dediniz?. 
-Aşikar! Tabutta kurşunla 

öldürülmüş Pedikörün cesedi 
değil, fakat canlı Tamara Sa
doonun ta kendisi bulunu
yordu. 

- Yok canım! 
- Hakikat bundan ibaret-

tir. Çünki, tahkikata başlan
dıktan üç gün sonra küçük 
bir kız bana civar olan biri· 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Şadiyenin Mustafa Cemile 
borcuna karşılık ipotekli bulu
nan İzmir Gaziemir istasyon 
caddesinde kain bili numara; 
dört oda ile geniş koridor, 
mutbah hela ve müştemilatı 
saireyi havi kargi bir ev, bu .. 
nun sağında iki odadan iba· 
ret bir kiler ve gene sağ kı· 
sımda bir bahçevan odası ve 
kiler, arka kısımda bir büyük 
iki küçük dam ve bir su yel 
değirmeni ve bir su havuzu 
mevcut altı dönümlük kısmı 
bağ vesair meyva ağaçları di· 
kili 19 dönümden ibaret 1800 
lira kıymeti muhammineli arazi 
tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müd Jetle ve açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

sinden meyhanecinin bahçesr 
ne bir gece ağır bir sandık 
nakledil~iğini gördüğünü hB' 
her vermiştir. Bundan üç saat 
sonra bahçeye mahud ikizlere 
aia tabutlardan birisi göıniil· 
müştür. Bu gömülen Pedik0' 
rün cesedi idi. 

Şu halde? diğer tabutt• 
kim olabilirdi. Fransadan kaÇ' 
mağa mecbur bulunan fa· 
mıra böyle bir fırsat ve vs· 
sıtadan istifade edemez mi idi? 

Buna benzer bir hadise bir 
kaç ay evvel Japonyada ol· 
muştu. Amiral YamomataY' 
öldürmek üzere evine girınİŞ' 
ler, fakat yanlışlıkla kain bir•· 

derini öldürmüşlerdir. Amiral 

Yamomata bundan istifade 

ederek maktul kain biraderiıı1 

tavan arasına kaldırtmış, getir · 

tilen tabuta kendisi girmiştir· 
Bu sayede suikasdçıların pe· 
zareti ve muhasarası altında 
bulunan yerden, kolayca firar• 
muvaffak olmuştur! 

Neden bu hadise, bu pedi· 
kör işinde de aynen tatbik 
edilmesin? 

( Arlt.cısı t1ar ~ 1 

Zayi 
Karataş orta okulundan 929 l 

-senesinde aldığım (190) nuJJJ'' 
ralı tasdiknamemi zayi ettiıJJ· 
Yenisini çıkaracağımı ilan ede-
nm. 

Güzelyah Kasım efendi tjk 
sokak no. 8 ~~ 

Bekir Sıddık oğlu Hıa~ ~ 
Karabilgin / ~~ 

yen olan gün ve saatta JJJ0'. 
hammen kıymetin yüzde ye4~ 
buçuk nisbetinde pey akçe'' 
veya milli banka teminat nıe~'. p

0 
tubu ile müracaat etmeler; lth 
lazımdır. Satılığa çıkarılan ıııs ı,t 
üzerinde rehin ve irtifak hakkı 
iddiasında olanlar faiz masrafB b

0 
itirazı bulunanlar bu iddiaJs· bi 
rını yirmi gün içinde evrsk' n 
müsbitelerile icra dairesioe ıat 
bildirmelidirler. Aksi takdirde )~ 
hakları tapu sicilile sabit ol· 
madıkca paylaştırmadan h~riÇ l 
bırakılır. Satış peşin para ıle' 
dir. Mal bedeli alınmadık~ 
teslim edilmez. Satış bedel'. el, 
ödenmediği takdirde ihale feS 
hedilerek daha evvel en yük' 
sek bedelle teklifte bulun8P 

kimseye arz ve almağa • rs.P 
olursa ona ihale edilir r~ 
olmazsa veya bulunmazsa ıııs 
icraca onbeş gün müddeti: 
arttırılmıya çıkarılıp en ço 
arttırana ihale olunup ve nolr 
san bedel zuhur ederse b~ 
bedel ile masraf mütefert' 
zarar ziyan birinci müşteri~~ 
tazmin ettirilir. % 2.1/2 dell8 

liye müşteriye aittir. ilan olıf 

/ 
Izmir lise ve orta okullat 

Birinci arttırma 25-10-937 
Perşembe günü saat 14 de ve 
ikinci arttırması da 9-11-937 
Sah günü saat 14 de İzmir 
ikinci icra memurluğu salonun· 
da icra edilecektir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde en çok arttırana ihale 
edilecek yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 
ikinci arttırmaya bırakılacak 
gene yüzde yetmiş beşi bul
mazsa satış tehir ve borç 2280 
no.lu kanuna tevfikan beş 
sene müddetle tecil edilmiş 
olacaktır. isteklilerin 14· 10·937 
den itibaren 37-2650 numara 
ile açık bulundurulacak olan 
şartnameyi görmeleri ve muay· nur. 

alım satım komisyonu baş" 
kanlığından: 
Kızılçullu erkek öğretmen okulu elektrik tesisatı 

yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 4885 lira 40 kuruştur. ~· 
Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat alınac' ~ 

tır. Bu işe ait fenni, hususi şartnamelcrile keşif ve resinıle 
hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. ~ &aş 

Pazarlık 28·9-937 tarihinde Salı günü saat 16 da Kült ~~t 
yardirektörlüğü oda~ında yapılacaktır. ~a~ 

Bu işe girmek istiyenler 2490 sayılı kanunda yazılı ve.si~~ ~~a 
larla beraber nafıa bakanlığından ehliyet ruhsatnamesini b~ 11lı~ 
olmaları ve bu mikyasta işler yaptığına dair vesika ietirJJl ~~t' 
lazımdır. 24 25 26 ~tı 


