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l(urtuluş Bayramınız !(utlu 01sun 
-

9 Eylül 
•• 

Büyük kurtu
luş günü 

Güzel lzmir, yurdun bu şi
rin parçası, 15 sene evvel bu· 
rün düşman elinden kurtarıl
lllışh. 

15 Mayıs, nasıl ki milli sa
vaşm başlangıcı oldu ise, 9 
Eylul de onun şerefli münte· 
hası olmuştur. 

İzmir, Türk istiklalinin sem· 
bolüdür. Onbeş sene evvel, 
Afyon tepelerinden heybetli 
bir :silindir gibi düşman ordu· 
larını tarumar ederek geçen 
Türk bahadırlarının vazifeleri 
Çolc mühim idi. 

Yıldırım süratile lzmire gi· 
ren kahraman ordu, yalnız 
bir şehri değil, bütün yurdu; 
'türk milletinin şerefli mazi
lini de beraber kurtarmış, is
tikbal için geniş bir terakki 
\'e saadet yolu açmıştır. 

15 sene evvel bugün Türk 
Ordusunu bütün cihan kıskan· 
llıış, yeryüzünde yaşıyan mil· 
letlerin askerleri, onun yarat· 
lıtı pheserin karşısında hür· 
~tle eğilmiş, bu zaferi im· 
renmişti. Bugün 15 yıl evvelki 
llferin hatırasını ihya edecek 
olan Türk kahramanları, 9 Ey· 
lülün büyüklüğünü bir kere 
daha canlı f>ir tablo şeklinde 
tözlerimizin önüne koyacak· 
1-rdar. 

içimizde kim vardır ki, bu 
tiin bir daha göreceğimiz bu 
\llvi manzara karşısmda sevinç 
'tt heyecan duymı)acak, kah· 
'tınan Türk ordusunun esiri 
llaubabbeti olmak istemiye· 
tektir?. 

9 Eylul; büyük Türk mille· 
tinin muazzam davasını halle· 
den mesud bir merhale, bizi 
61ınüş farzedenlerin fahiş ha· 
ltlarını yüzlerine vuran bir 

kurtuluş perisidir. Bütün Türk 

lrıilleti, yurdun her tarafında 
bugü 9 Eylulü kutlulamakta 
l'ürk ordusunu ve büyük şefi 
tebcil eylemektedir. 

Bugün, büyük Atatürk'ün 
Yliksek huzurlarmda bir daha 
~lilirken, Türk ordusuna se· 
-.rıılarımızı yollar, 15 sene 
evveı lzmirin kurtuluşu uğrun· 
d, kanlarını döken aziz şe-
hitlerimize rahmetler ithaf 
tderiz. 

Yaşasın büyük Türk ulusu; 
f•'8sın vatan; yaşas.ın şanh 
!rdu ve onun ulu önderi 
l\•rnal Atatürk! 

Ulusal Birlik 
--··~· ... •··---

lngiliz kabinesi 
'>an 2 defa toplandı 

londra 9 (Radyo)- lngiliz 
~binesi, dün Başvekalet da
'"tıinde toplanmış} ve iki bu· 
ttık saat müzakerede' bulun· 
"'llıtur. 
L. Ôkled'n sonra tekrar t_op· 
:"'ilan Nazırlar, gece geç vak· 

kadar konuşmuşlardır. Mü· 

Şirin lzmir, bundan onbeş yıl evvel bugün kurtulmuştu Italya 
9 Eylül, savaşımızın mesud bir netice
si ve t r·himizin p rlak başı ngıcıdır 

Rusyaya cevap 
vermiyecek . 

Paris 9 (Radyo) - Roma• 
dan alman haberlere" göre, 
İtalya hükumeti, Rusyanın ikinci 
notasına cevap vermiyecektir. 

15 yıl evvel bugün lzmire giren kahraman ordu; yalrıız bir şehri değil, 
boıoıı bir yurdu ve Tnrk milletinin mazisini de beraheı .. kurtarmış, 

istikbal içi11 geniş biı· terakki ve saadet yolu açmıştır .. Kudüs'te 
Kargaşalıklar devam 

etmektedir Kurlu uş bayramımız, tez iiı~atla kutlula ıyor Londra 9 (Radyo)- Kud

baş gösteren kargaşalıklar, 

şiddetle devam ediyor. 
9 Eylül Kurtuluş bayramı 

coşkun tezahüratla kutlulan
maktadır. Bir haftadanberi 
vilayet ve kazalardan şehri· 
mize gelmiş bulunan binlerce 
halk daha sabahtan sokakları 
doldurmuş bulunuyor. 9 Eylül 
Kurtuluş bayramı merasimine 
sabahleyin saat sekizde Hal
kapınardaki aziz şehidlerimi· 
zin ruhlarını taziz ile başlan
mıştır. 

Bundan sonra üç koldan 
hareket eden kıtalar şehirc 
girmişlerdir. Şu anda sabahki 
merasim büyük heyecanla de· 
vam etmektedir. 
Öğleden sonraki kısım 
1 - Zafer alayının toplanma 

Akri kasabasın la vukubulaa 

bir çarpışma neticesinde bir 

İngiliz polisi maktul düşmÜftür 
••••• 

Nureoberg 
Kongresi dün de 

devam etti 
Nurenberg 9 (Radyo)-Nu 

yonal Sosyalist kongresi, dün 

de müzakerelerine devam et· 
miştir. 

B. Hitler, mecburi iş teıki· 

latma mensup 40 bin Alman 
gencini teftiş etmiştir. 

yeri Basmahane istasyonu kar· u 
şısındaki alandır. Her teşekkül l>3 Y eg ri U 

burada kendılerine gösterile· Fransız Baş ve Dıı 
cek yerd.e bulunacaklar. 

2 - Zafer alayı 16,30 da akanlarile konuşta 
Kadife kaleden atalacak üçüncü Paris 9 (Radyo) - Fransa 
topla yürüyüşe başlıyarak Til· başbakanı B. Şotan ile Hari-
kilik, Arasta içi, Bac.turak, ~·----•-ım--• ... ••-.-.-.-... -.... -.-~~----!l!llm!•--•111 c'ıye Nazırı B D lbos d-n 

'fi Asım smet tarafından bir söy- a ve enız e enera ay arı mahsıısa taşıyacaklardır. · e • u 
Kemeraltı, Hükumet-Kışla önü lev verilecek, söylevden sonra ve eğlentiler yapılacak ve 7 - Askc.r, polis, jandar· cumhuriyetçi ispanya Başvekili 
yolile Birincikordondan geçe· gelen çelenkler heykele kona· Halkevinde saat 21 de bir ma ve belediye zabıta me· B. Negrin'i kabul etmişler ve 
cek ve Atatürk heykeli önüne caktır. konser verilecektır. - Devamı 4 ncü ıahif"de - uzun müddet konuımuşlardır. 
gelecek burada kendilerine 4 _ Çelenk koyma ışı 6 - Gerek öğleden evci· 
gösterilecek yerleri alacak- bitince bando onuncu yıl ki ve gerek öğleden sonraki 
lardır. marşını çalacak bütün halk programın tatbikine Müstah-

3 - Alayın burada top· ağızla marşı takib edecek ve kem Mevki komutanlığından 
)anmasını müteakip maarif ilk ve alay burada dağılacaktır. Yüzbaşı Rahmi Dere Emniyet 
tedrisat müfettişlerinden Bay 5 - Gece Birincikordon· müdür muavini lsmail Küntay, 

-------·-• -·-------- idari kısım amiri Fethi, llyön-ul uslar Sosyetesi• kOn kuruldan Kemal Talat Karaca, 
• llyönkurul başkanı Tahir Bor 

Se · toplanıyor ile üyeden Haydar Aryat, be-yi lediye zabıta başamiri Ali -- . -
Delegeler, genel sekreterin bürosunda da. 

ha evvel hususi olarak toplanacaklar 

Milletler Cemiyeti binası 
Cenevre 9 (Radyo) - Ulus· Stokholm, 9 ( Radyo ) -

lar sosyetesi konseyi yarın Skandinavya devletle~i hari· 
sabah saat 10 da toplana· ciye nazırları, dün aralarmda 
caktır. bir toplantı yapmışlar ve ulus· 

Konsey açılmadan evvel ge· lar sosyetesi nezdinde ne ıu· 
nel sekreterin mesai odasında retle hareket edeceklerini teı· 

.. bir to laab ~it c 

Riza ve işçi esnaf birlikleri 

başhanı Mehmed Ali baka
caklar ve yakalarınd~ işareti 

Yeni Köy öğret
men okulu ---.. ··---Şehrimizde bulunmakta olan 

Kültür Bakanlığı ilk tedrisat 

umum mlidürü Bay lsmail 
Hakkı, dün de İzmir mekteb 
i htıyaçlarile meşgul olmuştur. 

Bugim Ankaraya hareket ede
cektir. 

Kızılçulluda eski Amerikan 
kolleji binasında açılacak köy 

öğretmen okulu binasma 
lazım olan mekteb sıraları 

ile su ve elektrik tesisatı mü
teahhidlere ihale edilmiştir. 
Bu binaya aid çiıtliğin yanı 

başında bulunan hususi eşhasa 

aid arazinin de satın almarak 
çiftliğe ilave olunması karar· 

~---------~~~..-. .. --~-~~-
Japon donanması Çin 
adalarını işgal etti 

Bütün cephelerde harb devam ediyor, Ja. 
pon orduları yeni yerler almışlardır 

Tigen-Çin önünde Japon askerleri 
Ongon 9 (Radyo) - Japon Şanghay 9 (Radyo) - japoa 

denanması; buradan 180 mil tayyareleri, dün bir yolcu ka· 
uzakta bulunan Çin adalarını tarmı bombardıman etmişler-
kam~ len işgal et?1iş~ir. . . . dir. Trende mevcut yolcular-

Ç!n har.P ~emalermden ıkısı dan üçyüz kişi ölmüş, dörtyüz 
torpıllenmışhr. k . . d I t 

ışı e yara anmış ır. 
Kızlarımız askerlik Şanghay 9 (Radyo) - Çin· 

dersi alacaklar Japon muharebeleri, şiddetle 
lstanbul, 9 (Hususi) - Bu devam ediyor. 

sene mekteblerde kızlara da Japon ordulan, 
ameli ve nazari askerlik dersi cephesinde mühim 
o 
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ayrı şehrin adli nizamıanbiri· 
~ birinden farklıdır. Hiçbir A\f· 
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Yazan: Sermet Muhtar No. 78 
- Allaaah, bir ayak evvel 

canımı al da beni kurtar. Ö
düm koptu; Onikilerden biri 
eve girdi sandım. gece yarısı 
zangoçlar gibi ne dolaşıyorsun 
be dam? Pek hevesli isen eline 
bir sopa al; mahalle bekçili_. 
ğine çık; sokak sokak dolaş .. 

Şahabın, ne zamandanberi, 
Tüleymaniycd~ki eve ayak at· 
tığı yoktu. Oradaki karısı da· 
ha nikahındaydı. Hani bir 
gün, Edanın: (iki karpuz bir 
koltuğa sığmaz. Benden vaz· 
geçi) ültimatomunu vermesi, 
üzerine fitili alıp (şimdi ben 
onlara gösteririm!) diyerek, 
palas pandıras sokağa fırla· 

v mıştı ya.. Akşam körkütük 
1 gelip (karımı talakı selase ile 

boşadım!) demişti ya .. Bu te.· 
mamile yalandı. 

O sabah doğru çavuşun 

kahvesine gitmiş, kafasını ili 
avucunun arasına almış, dü-
şünmüş, imdat olarak gene 
Ni;;li Mahmut beyi bulmuştu. 

Bir kağıda şunu çırpıştırı· 

vermişti: 
"Bu varakayı, Yıldız sarayı 

şevket ihtivasında, kurena ve 
müsahabanı şehriyariden, veli· 
yünnam Nişlı Mahmut beyfen· 
dimizin odasında karaladım. 
Geçende berayı tahkikat Bur· 
saya vukubulan azimetim gibi 
şimdi de Trabzona izam kılı
nıyorum. Bu akşam Karade
nize kalkacak olan ldarei mah

ı susanın (.~li Saip Paşa) vapu· 
rile hareketim hakkında iradei 
seniye şeref taalluk etti .. ilah.,, 

Kağıdı bir zarfa koyup kah
vedeki çm~klardan birile Sü
leymaniyeye yollamıştı. O gün 
bugün oraya uğramamıştı .. 

Ey, peki ama diyeceksiniz, 
Süleymaniyedeki eli bayrak· 
lılar, Nefise ve Şekure nam 
cadılar bunu yuttu mu?. Onlar 
değil miydi damatlarının ma
rifetınden haberdar olan?. Te· 
vekkül Hamamındaki evin si· 
mitlerine sopalar sokturan, 
lçapısına kalyonlar yaptıran, 

camını çerçevesını taşlatan, 
sokağında naralar attıran?. 

Çanlarına ot mu tıkandı, 

ne oldular? 
"' Tevekkül hamamındaki eve 
mus allatlığın kesilmesinin se· 
bebi iki: 

İlki, kahveci Çavuşun him· 
meti Şahabın yanılıp yakılma
sı .üzerine on ikılerden Kava
noz Mehmede işi açmış, Ka· 
vanoz Mehmede işi açmış, 

Kavanoz da Aksaray civarın· 
daki tulumbacı kahvelerini 
bir bir dolaşmış, tulumbacı 
reislerine: 

- Aziz ihvanlardan ve biz-
lerdt n Mal iyeli bir mümeyyi
zin evine balta olan varmış. 

O hngeleye sqyleyin sarkın
tılığı kessin, yoksa karışmam 

hal deyıp gözdağını vermişti. 

Eve r.ıusaltatlığın devam et
memesine ikinci sebep de 
büyük cadı Nefısenin bir müd· 
dettir hasta yatması idi. O 
ayakta oisaydı 1 paçaları sıvadı 
mı, evvel Allah eve bile gırer, 
kızlarını ortağını saçından ya· 
kalayıp eşek sudan gelınctye 

kadar döver, u~ü~en mahalle· 
lıye: (işte o şıllık, yelloz, sü 

· pürge kaltsğın yuvasını yap· 
tını!) dıye bağııa bağıra hın
cım alırdı. 

• • • • • • 
Ed da az çok bilmişlerden 

------o- -- -- c rr 

düzenbazlardan değil. Keman· 
kaş, şimdilik tahammüllü. Is· 
ter sevgisinden, ister kılıhıklı
ğından, herşeye boyun eğiyor, 
eyvellah diyor. Fakat niha}e· 
tülnihaye insan, bir susar, iki 
susar, üç susar.. Canına tak 
deyip illallah diyeceği de tu· 
tar .. Ummadık tcış baş yarar 

derler.. Yavaş atın tekmesi 
pek olur diye de bir mes'ele 
vardır. Delicesine sevginin 
hcrşeyi göze aldırdığı, adamı 

katil bile ettiği de başka ba
his, 

Eda, son günlerdeki zihin 
meşguliyetlerinin ve heyacan· 
!arının sinirleri gevşetmesin· 

den mi, yoksa bilinmez bir 
kadınlık kaprisi yüzünden mi, 
muvakkaten yani vezirzadeye 
bağlanıncaya ,kadar koc~sına 

mülayim bulunmak lüzumunu 
hissetmişti. 

O salı akşamı hiç eski 
Edalığını takınmadı. Simitin 
üstüste üç kere vuruluşunu 

duyunca kocasının geldiğini 
anlıyarak aşağıya koştu. Ka
pıyı kendi açtı. Nemrutluğun

dan eser yok, gayet güler 
yüzlü, 

Zavallı Şahap ne oldum 
delisine dönmüştü. Sevincin· 
den kendini şaşırmış, hemen 
taşlığa diz , çöküp secdeye 
varmıştı: 

- Neş' e ve inbisatının şük
ranını secdei rahmanda ifa 
ettim sultan 1. 

Sevgi demişler buna. Ab
destsiz yere basmıyanları, ağ· 

zına boza bile koymıyanları 
küplü ve zındık ettiği gibi 
böyle başı secde görmemiş 
beynamazları da bu hale kor 
ışte ... 

O akşam, sofra başı da ga· 
yet neş' eli geçti. Allah ne 
verdi ise, kuş sü1ü eksik ziya· 
fetmiş gibi, karşı karşıya, du
dak şapırdata şapırdata, sin· 
dire sindire yediler .. Az şe· 
kerli kahveleri de beraber 
pişirdiler; beraber höpürdet· 
t ler .. 

Yatak odalarına çıktılar; 

şezlonkta omuz omuza otur· 
dular. Eda: 

- Şeytan kulağına kurşun, 

dedi; bu gece içimde öyle bir 
ferahlık, öyle bir memnunluk 
var ki tarıf edemem.. Canım 
gazel mazel, şarkı markı din· 
lemek ıstiyor. Senin sesin gü· 
zeldir kocacığım. Biraz oku
sana!. 

Kemankaş, sarJdete o derece 
müstağrak ki içinden ( hangi 
dağda kurt öldü?) demeğı bile 
unutmuş. 

- Emret sultani.. Diyerek 
gazeli tutturdu: 
Har elinden bağrı hun olmuş, 

boyanmış kana gül 
Başına ateş yakıp çıktı bugün 

divane gül 
Gül takınma baisi zıbayış ol

maz ruyuna 
Kim verir 'noksan füıuğu şe· 

mi nur ef şane gül 
Arkasından, dügah · maka

mından Ketanı Hafız Efendınin 
meşhur şarkısını tutturdu: 
Dı1 mest olur huşyar iken 
Gaflet gelir bidar iken 
Bu işve sende var iken 
Ey servü kaddü konca iken 
Sayen gibi üftadenem 

Yatsı henüz okunmuştu. Eda 

- Kocacıtım ben yataca-

Ç 
tün Çinliler biribirine ben· 

Milyonlu inin Kapısıdır. zerler ve sabit isimleri yoktur. 
Bu itibarla adam kaçırmalar 

B• k f•I b l k ·-' -· dolandırıcılıklar, silahlı tec::a· 
ır aç se 1 a 1 çı yatağı olan yerde, şimdi vüzler, intikam kasdiyle katil· 

dünyanın4üncü derecede bı·r ~ehı·r kurulmuctur Ier biribirini kovalar. "$ "$ Asya, kanşık müzakereler, 

f Esrarengizf Şanglıagda• Beynelmilel mzntaka , 
Bataklık bir körfezde, siv- şehre ayrılır, Fransız nüfuz 

risineklerin ufunetleştirdiği bo· bölgesi, enternasyonal nüfuz 
ğucu sıcaklar altında, asırlar~ bölgesi ve Çin şehri: Pu·Tong. 
danberi -Çinde zaman ölçüle- Bunlardan ilk ikisi Vanğ - Pu· 
bilir mi?- birkaç sefil balıkçı nun sol sahilinde, uçuncusu 
ailesi yaşamaktaydı. . sağ sahilindedir. Pratik bakım-

Şimdi, tamamile aynı saha dan enternasyonal şehir lngi-
üzerinde, dünyanın dördüncü lizdir. Bugün içinde yaşıyan, 
şehri yükseliyor. Daha doğ· çırpınan, birleşen, düşman 

rusu bir şehirler mecmuası ki olan, casusluk eden 30 bin 
mecmu nüfusu dört buçuk mil- Avrupalı 30' bin Japon ne 4 
yondur; Bu şehrin en uzak iki milyondan fazla Çinli vardır. 
ucunun biribirine mes&fesi 42 Fransız şehrinde üç yüz 
kilometredir. (Pariste 16). Bu- bin kişi yaşamaktadır. Bura· 
rada dev binalar düzi'nelerle daki Fransızların sayısı ancak 
sayılmaktadır. Büyük caddeleri iki bindir. Komşuların ihtiras· 
olan Bund ve Nankin - Road )arını bileyecek bır vaziyet 
dünyanın en lüks caddelerin· değil mi? Fakat Fransız harp 
dtnd.r. Uzak şarkın mali mer- gemileri gibi daimi olarak 
kezi buradadır. Çın ticaretinin Vang·Pu nehrinde demirlidir; 
üçte ikisinden fazlası burada bir alay asker ve Şanghayda-
temerküz eder. ki Fransız polisi bu , şehre"' 

Avrupa mılletleri Çine nü- muhafızlık etmektedir. 180 
fuza başladıkları ve kendile- Fransızın kumanda ettiği An-
rine nütuz mıntakaları ·elde namlı, Çinli ve Rus iki bin 
ettikleri zaman, bu bataklık adam. Bu kuvvet, en rnükem-
ovanın ekonomik kıymetini mel silahlarla ( ı ank, mitralyöz 
takdır ettıler. Şanghay Yang· zehırli gaz) mücehhez olarak 
Tse nehrının bır kolu olan daımi bır tayakkuz helinde 
Vang·Punun mansabındadır. bulunmaktadır. . 
Yang:ı se, 2500 kilometresi Dünga kaçakçılık merkezi 
seyrusefere eiverışli oıan dün- Muhakkak ki Şanghay en-
yanın en büyük nehırierınden ternasyonal kaçakçılığın hü-
bırıdir ve biıtün şimali Çini kumet merkezidır. Burada pa-
suiar. Bu nehır Çınin kaibıne muk, çay ve ipek satılmıyor 

doğru tek nütuz yoludur. mu? Şüphesiz. Fakat daha 

İmdı hatırlamalıdır ki dün· başka şeyler de. 

yada en aşağı dört yüz milyon Bütün keyf verici ilaçların, 
Çinh vardır. Dünyanın döı tte afyonun, eroinin gizli ticaret 

biri Çıniidir. Dunyanın en merkezi Şeınghaydır. Bu gizli 
alış verişin mikdarı milyon

büyük ekonom:k pazarı Giydi· •larla rakamlanmaktadır. 
ruecek, beslenecek modern i çeri Çinde yarı haydud, 

yarı general "harb derebey- muvakkat ittifaklar, mahirane 
leri,. kaynaşmaktadır. Bunlara politika oyunlarının sahasıdır. 
silah, cephane, tayyare lazım· Muhtelif casusluk servisleri 
dır. Şanghay dünyanın en bü- Şanghayda birleşir. Avrupada 
yük kaçak silah pazarıdır. Fransız ikinci bürosunun çifte 

Normal zamanlarda ay geç- casuslarla başı beladadır. Şan· 
mez ki Şanghay yeni bir isya- ghayda casuslar. denilebilir ki 
tıın patlak verdiğini görmesin. beş hükumete birden hizmet 
Siyasi mücadeleler, tahrikçi ederler. 
unsurlar, şu veya bu istilacı "Profesyonel öldürücü,, Jü· 
devletin bulanık suda balık ğün Şanghaya has meslekler-
avlamak istemesi. Her vasıta den biri olduğunu söylersek 
mübahtır ..... Ve Çinliler açlık- şaşar mısınız? Umumiyetle 
fan ölmektedir. adam öldürme tarifesi yüz 

O zaman polis harekete dolardır, bunun yarısı peşin 
gelir. Stratejik noktalara bir verilir, yarısı da iş görüldük-

kaç tank, birkaç mitralyöz ta· ten sonra ödenir. 

kımı .. Birkaç idam ... Ve gele- Bir sene kadar önce, zengin 

cek sefere kadar mesele ka· bir Çinli Çin şehrinin küçük 

panır. bir sokağında maktul olarak 

Ayrı adli nizamlar bulundu. Bu, birkaç gün için 

Hepsi bu kadar değil. Üç - Devamı 4 ncü sahifede_ -. ............. . 
Bir yll ıza tapan 

. aşk delileri! 
·-·-· Kadınlar, bir artisti az kalsın Loıı

dra garında parçalıyorlardı 
Bir senedenberi şöhreti bü

tün dünyaya yayılmış olan ve 
bazılarınca meşhur Valantino
nun yerini tutmıya namzed 
sayılan sinema artisti Rober 
Taylorun Londraya yaptığı bir 

seyahat esnasında gerek Ame· 
rikan ve gerek İngiliz kadın· 
!arından gördüğü müthiş ala
kanın polis kordonlarını yara· 
cak bir nümayiş haline geldi
ğini gazeteler yazdılar. Fransız 
muharrirlerinden Lui Latzarüs 
bu münasebetle Entransijen 
gazetesinde şunları yazıyor: 

Rober Taylorun canı sıkıl
maktadır. Kendisi lüzumundan 
fazla seviliyor. Nevyork ve 
Londrada trene bineceğini 
veya ineceğini gazeteler yaz· 
dılar mıdı, yüzlerce ateşli ka
dın koşup kordonları· yarmakta 
ve üzerine saldırmaktadırlar. 

Bunlar, çılğınlığı, cakrtinin 
düğmelerini koparıp hatıra 

diye saklamaya kadar vardır· 
maktadırlar. Eğer polis memur 
ları hazır bulunmasa, onu par
çalıyarak tanınmaz bir hale 
gelen uzuvlarını kapışacaklar· 
dır. İşte esatiri devirleri hatır· 

latan ve bize pek şeref \fer· 
miyen hadiseleri Bu deliler 
alayı ne umabiliyorlar ve kı· 
zarmasın~ bilmiyorlar mı? ç.a· 
buk, itfaıyeyi çağırınız ve e;ı 
kuvvetli tulumbalarla bu kı.ı· 
durgan kadınları yıkasınlar, 
sonra da hekimler bu illetle 
meşgul olsunlar. 

Halbuki o Amerika reklam 
fabrikatörlerinin d~dikleri gibi 
"Dünyanın en sevilen ada01ı,, 
"dirilen Don Juan" derin sı.ı· 
rette tiksinmiştir. Gazetelere 
verdiği beyanat kadar acı ko
miklikte bir şey okudu~ın.ı 
hatırlıyamıyorum: "Daha bir 
sene önce, diyor, henüz tanıl· 
mıyan bir adamdım ve rahat 
ve mesud bir hayat geçiriyor: 
dum. Biliyorsunuz, bu yen• 
hayatta en muvazeneli adaınırı 
sinirlerini bozmaya yetece~ 
şey vardır." Ve anlatıyor kı 
kendisi Nebraskanın basit ve 
dürüst bir çocuğudur ve haf 
ranlarının emellerine karşı ta• 
mamiyle kayıtsız kalmaktadır· 
"Bütün hayatımca bekar kal· 
mağa inanacağım geliyor,, di
yor. 

ınsanın daıma artan ihtıyaçla· 
rına alıştırılacak dörtyüz mıl
yon insani Şanghaya hakim 
olan Çın pazar ma bakımdır. 
Uç şehir 

il daimi encümeninden: 
Hna hak vermek lizıın. 131.1 

kadar kalabalık ve bu kadar 
kolay sevgilere hiç kıymet ver" 
memekte haklıdır. Onun tara· 
fından sevilmek ihtimali ola· 
cak tek kadın onu istihktlf 
edecek veya hiç olmazsa ih' 
mal .edecek olandır. Nevyor~ 
ve Londranın kızışmışları nası 1 
oluyor da bunu farketmiyorJar 
Sayısız ata sözlerimiz arasında 
mükemmel bir ders vardır: 

laari bakımdan Şanghay 3 

ğım. Sinirlerim mi bıraktı ne· 
dır, pelteye döndün!. dıyerek 

(1032) lira (60) kuruş açın tutarlı Ödemiş l~tiklal okulunun 
onarı!ması. iş~ 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan ısteklılerın 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıya-
cakları teminat ve mütaahhitlik belgesile birlikte 13Eylül 937 
Pazartesi günü saat 11 de il dai~i encümenine baş vurma· 
lan. 3006 

karyoıaya gıımez mı? T•• k H 
Artık QUU)alar ~ahabın. Mu- ··mil- u ava Kurumu-•• 

hakkak oıan bırşey varsa o da •• •• k • 
herııctğızın, giıvt:y gııdı gıreii U''U ıııangOSU 
hatta ılk zııat gecesı boy.1e bır ~ ~ 
bahtı:>arlığa erı~mernış oınıası. 5 İci keşide 11 Eylül 193 7 dedir 

Hemen o oa yatağa gırdı. s•• ••k •k • 50 0001• d 
Bır, ıkı saat gt:çD.tı~u. ha1a uyu l ramıye t lr& lr 

uyanıktılar. 'ı'uz}UZt burun bu- Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik-
rnna konuşuyorlardı. ramiye/erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü-

Eda, bırden : ka/ at vardlT. 
- Canımın içi kocacığım, Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü-

dedi, sen, benı seversın değıl ' yük ve küçük birçok jkrarniyelerle amortileri havi olan bu 
mi? zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe

kinmeyiniz. ( ArA.aşı var ) 

"Aşkı takib ediniz, sizdef1 
kaçar. Aşktan kaçınız, arka
nızdan gelir.,, Adeta bu ın~
selin yabancı kadınların istı· 
fadesi için kimse tarafındaf1 
tercüme edilmemiş olduğıl119 

. H ,. b&J ınanacağımız geliyor, atta 

sözü bizde de unutuyorlar· 

Genç bir "Normandiyah gfY 
çen gün, kendisine aık ver' 

Devamı 3 ncfJ ıahi(eds...-

-

ıevj 

ıu 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 9 Eylftt 937 
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f8aştarafı2incisahifede) w F H Van kA L •• d lzmir Yürı .t nsucatı 
0lürnü teklif için MatmP""~' J • • • re ası ımıte 1 vapur acenteıaı 
lıtistegetin odasına girı Der Zee t ~;)YAL NEERLANDAIS T k A s. ı. ~şebbüs etti. Derhal hep bır Vapur &CeD --~-• KUMPANYASI Ü r 0 0 im ) rö e ) 
%ıdan bağrışıldı: "Bu bir & Co. Birinci Kordon Rees binası "HERMES .. vapuru 31-8-37 ~ 
~lidır.,. Gerçi bu matmazel DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 
~ıstenget için pekd nazıka~e G. m. b. H. 

80
LOR

0
NDRA

0
HATTI KôSTENCE limanları için yük 

ır jest değilse de evrim•zın HAMBURG " DiN ., vapuru 28 alacaktır. 
~ınaklığından da habersiz "CAIRO., motörü 6 Eylülde Ağustosa kadar LONDRA ve .. MEROPE" vapuru 5-9-37 
Otünüyor. Her gün gazete· bekleniyor, 12 Eylüle kadar HULL için yük alacaktır. de ROTfERDAM, AMSTER-
tde, kadın veya erkek bir ROTTERDAM, HAMBURG "AD JUT ANT., vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
hınağın, kendini sevdirmek ve BREMEN limanları için Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar )arma hareket decekti. 
ıln silah çektiğini, yahud, yük alacaktır. LONDRA için yük alacaktır. .. HERMES,. vapuru 20-9·37 
lf-vilmemckten doğon hiddetle, "ANKARA., motörü 21 Ey· "MALVERNIAN.. vapuru de ROTTERDAM, AMSTER· 
~ veya bunun sevgilisini ve tülde bekleniyor. 28 Eylüle 10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 
lrafındakileri öldürdüğünü kadar ROTTERDAM, HAM- kadar LONDRA ve HULL ları için yük alacaktır. 
kuyoruz. Rober Taylorun BU~G ve BREMEN limanları için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 

Meosim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur -Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

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

işıkları da daha fazla abtal yük alacaktır. "MARONIAN" vapuru Ey- "GDYNIA.. motörü 2·9-37 
~ğildirler. AMERICAN EXPORT LINES lül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM- lzmı·rPam kMensucat 
Allah göstermesin, eğer ben THE EXPORT STEAMSHlP HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA l 

ir se·ıgi profesörü olsaydım, CORPORATION yük çıkaracaktır. BALTJK ve DANIMARK li- Türk Anonim Şirketi 
~dınlara, herşeyden Önce hi- "EXPRESS,, vapurı• 2 Ey· LIVERPOOL HATTI manlarma hareket edecektir. 
~b . d d' s- lece • "OPORTO., vapuru Ağus· Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

ı tavs1ye c er ım. oy lülde bekleniyor. NEVYORK "VASALAND,, nıotörü 17-llİ zamanda bir ahlak kocası tos sonunda LIVERPOOL ve Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Ye de telakki edilirdim ki için yiik kabul edecektir. SWENSEAdan gelip yük çı· 9.37 de ROTTERDAM, HAM- Geyik ve Leylek Markalarını htıvi her nevi Kapot bezi 

fi b' "EXMOUTH., vapuru 21 karacaktır. BURG, DANZIG GDYNIA, imal eylemekte olup malları Avrupa'mn a~nı tip mensu-
erbalde bu daha şcre i ır E"ylu"!dl! beklen·ı)'Or, NEVYORK Vandır. "OPORTO., vapuru Kara· NORVEÇ-BAL TJK ve DANI- catma faiktır. 
Hicap! Evet biliyorum ki bu için yük alacaktır. deniz ve lstanbuldan avde· MARK limanlarına hareket Telefon No. 2211 •ve 3067 

ld. "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle t·ınde BELFAST, LIVERPOOL edece'-tı'r. 
ı bazılarını gü ürür ve gene d b EVYORK .-
liyorum ki bunu riyakarlık oğru eklenıyor, N ve GLASGOW için yük ala· "BIRKALAND,, motörii 2- elgraf adresi: Bayrak lzm 
~kki edenler de vardır. Bu· için yük alacaktır. caktır. 10-37 de ROTTERDAM, HAM. 
illa beraber kadını dişiden THE EXPORT 

4 
STEAMSHIP BRISTOL: LEITH ve NEW- BURG DANTZIG, GDYNIA 

l'tran ve aşka bir kıymet ve· CORPORATION GASTELE HATTI DANIMARK limanlarına ha-
il de bu değil midir. Buka· PiRE AKTARMASI SEYRi "JOHANNE,, vapuru Eylül reket edecektir. 
~ sevilen zavallı Rober Tay· SEFERLER ortasında doğru BRISTOL SERViCE MARITIME 

ilanlardaki hareket tarihle 
rile navlunlardaki değişiklikle
rinden acenta mesuliyet kabul •t, kendisini sevenlerin hicap· "EXCHORDA" vapuru 10 için y.ük alacaktır. ROUMAIN 

"?lığından değil de neden Eylülde PIREden BOSTON .. ARABIAN PRINCE,, va· "SUÇEA VA., vapuru 10·9- etmez. 
~yet ediyor? ve NEVYORK için hareket puru Birinciteşrin ortasında 37 de MALTA ve MARSIL· Daha fazla tafsilat ıçın 

edecektir. WGASTEL · "Belki, diye iç çekiyor, bd· LEITH ve NE içın YAya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRATELLI 
"EXCALIBUR,, vapuru 24 k l k ZEGLUGA POLK S A SPERCO 1 ıümrütanka kuşuna raslı- Eylülde PIREden BOSTON yü a aca tır. A . . vapur acenta ığına 

~ğım." Zümrütanka, yani ve NEVYORK için hareket DEUSTHCE LEVANTE-LINIEI "LEWANT,, motörü 8·9·37 müracaat edilmesi rica olu· 
~hetmesi icabedecek, yalvar· edecektir. "MILOS" vapuru Eylül İp· de ANVERS, DANTZIG ve nur. 

Ya mecbur olacağı, yüzü· "EXETER,, vapuru 8 Birin- tidasında HAMBURG, BRE- GDYNIAlimanlarma hareket Telefon: 4111/4142/2663/4221 
il şekliyle gözlerinin panl- citeşrinde PIREden BOSTON MEN ve ANVERSten gelip 

11ndan başka hakkında bir ve NE.VYORK için hareket yük çıkaracak. 
Gmatı olmadığı halde ken· edecektir. Tarih ve navlunlardaki eleği· 

•ine istasyonda kollarını aç- Seyahat müddeti: şikliklerden mes'uliyet kabul 
%cak olan kadın. Aşkı bir PIRE-BOSTON 16 gün edilmez. --------------------~ teması telakki etmiyecek, PIRE-NEVYORK 18 gün 
~un icin kalblerin birleş· SERViCE MARITIME 
si, ruhlann ürpermesi ica· ROUMAIN 

~tiğini ileri sürmüştür. BUCAREST 
~akat, vagonunun pencere- "DUROSTOR., vapuru 27 
den bu soluyan sürüyü sey· Eylülde bekleniyor. KÖS· 

·diyor. Midesi bulanıyor. TENCE, SULINA, GALATZ 
~nyanın en çok sevilen ada· ve GALA TZ aktarması TU· 
1 bu mudur. Dirilen Don NA limanları için yük kabul 
~ d caktır. 

n bu mudur? Birleşik ev· -~---· 

Eylülde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"L YS,, vapuru 28 Eylülde 
bekleniyor, ANVERS için yük 

':tlerin en vahşi mıntakaların· STE ROYALE HONGROISE alacaktır. 
all birinden gelen genç adam 

11Yadan sevgilisini istiyor. • ~İrinci sınıf mutahassıs 

Ör. Demir Ali 
Kamcıoğlu 

1 J 

f tre Tenasül hastalıklar 
tle elektrik tedavisi 

~llıir · Birinci beyler sokağı· 
'4arnra sineması arkasında 

No.: 55 

DANUBE MARITIME DEN NORS_KE_M-:l~DELHAVS· 
"DUNA., vapuru 6 Eylül

de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, BU· 
CAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

"SZEGEDh vapuru 16 Ey
lülde beklenıyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU
DAPEş·ı E, BRATISLAV A, 
ViYANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 

1 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"A VIEMORE,, vapuru 26 

• 

LINJE • OSLO 
"BAALBEKh motörü 23 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 24 
Birinci teşr;nde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacakbr. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

~~!!!-
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... ';alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 

Doktor 
Ali Agfilı 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 
\ -

• 
1 

iİrJ• CD Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir miisbildir. OkaJa,. zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tansıyonlan yiJksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Akdeniz lionf er ansı 
yarın toplanıyor 

-~~-----~------~-Konferansa iştirak ediyoruz. Harici 
ye vekilimiz bizzat ~ulnnak 

Londra, 9 (Radyo) - Ya· takliden konferansa iştirak et· 
rın t~planacak olan Akdeniz miyecekleri söyleniyor. 
konferansını, bizzat lngiltere İstanbul, 9 (Hususi) -Ak· 
hariciye nazırı B. Eden aça· deniz konferansına iştirak ede· 
caktır. ceğimizi, dün bir nota ile İn· 

Konferans, Niyonda ve saat giliz sefirine bildirdik. 
16 da toplanacaktır. Konferansta, bizzat Harici· 

Almanya ve Arnavudluk ye Vekilimiz B. T~vfik Rüştü 
hükumetlerinin de, ltalyayı Aras bulunacakbr. 

lngiltefeYi alaka~ 
dar ecren mesele 
Akdenizde İngiliz vapurlarının iki de 

bir taarruza uğramaları .• 
Londra 9 (Radyo)- (Deyli derece alakadar etmemektedir. 

b İngilterenin dıkkatli davran-Herald) gazetesi, yazdığı ir 
ması l&zımgelen nokta, Ak. 

makalede diyor ki: denizde lngiliz posta vapur· 
"ltalya ile Rusya arasında larımn ikide bir uğradıkları 

tahaddüs eden ihtilaf, bizi o taarruzlardır." 
' ......... ~ .• --. ... ·-------

Amerika ' Istanbulda 

Para borsasında 
Nevyork 9 (Radyo)- Ame· 

rika Para borsasında dün dik· 

kate şayan anormal bir vaziyet 

hüküm sürüyordu. Bu müna

ıcbetle, milyonlarca tahvilat 
pek düşük fiat satılmışlardır. 

Ruzveltin beyanatı 
Şanghay, 9 (Radyo)- Şan· 

a-hayda toplanmış olan Ame· 
rika tebaası Ruzveltin son 

beyanatından dolayı müteessir 

olmuşlardır. Şanghay Ameri· 

kan ticaret odası bu beyanat 

hasebile Kordel Hull'e bir 
protesto göndermiş, bu sözler 

tatbik edildiği takdirde Ame· 
rikan menafiinin mahvolaca· 
A-mı bildirmişlerdir. 

Japonya 
Parlamentosu müza

kerelerini bitirdi 
Tokyo 9 (Radyo)- F evkal· 

ide surette toplanan Japonya 

parlamentosu, hiikumttin bü· 

tün layıhalarını kabul ettikten 

sonra dün gece müzakerelerine 

ıon vermiştir. 

Meccanen tahlil ve 
ila~ 

Bay Abdüsselam eczanesi 

bugün 9 Eylul şerefine bilu· 

mum idrar tahlillerini ve fıka

ranın reçetelerini de İkiçeş· 
melik caddesinde cumhuriyet 

eczanesinde meccanen yapa· 
caktır. 

Yaugın 
Çorakkapu caddesinde hel· 

vacı İbrahimin dükkanındaki 
-ocak bacasının temizlettirilme· 

mesinden kurumlar ateş almış 
ve yangın çıkmışsa da meydan 
verilmeden söndürülwüştür. 

Seyyar satıcılık 
kaldırılacak 

lstanbul, 9 (Hususi) - fs
tanbul belediyesi, ilk teşrinin 
iptidasından itibaren, şehirin 
muhtelif yerlerinde, yalnız 
bir iki saat devam etmek 
üzere gıda maddeleri için 
pazarlar tesis edecek ve on· 
dan sonra, seyyar satıcıları 
kaldıracaktır. --··· ... --Şirin lzmir, bundan 
15 yıl evvel bugün 

kurtulmuştu. 
- · Başturaf 1 nci sahifede 
murlarmdan seçilecek birer 
müfreze alayın kenrlarını mu· 
hafaza edecektir. 

Zafer alayı yUrllyllş 
programı 

1 - Muzika. 
2 - Bütün teşekküllerden 

gelen çeltnkler (mektebli kız· 
lar taşıyacak.) 

3 - Parti teşekkülleri: il, 
ilçe ve kamun yönkurulları. 
4 - Kazalardan gelen parti 

heyetleri. 
5 - Malul gaziler ve emekli 

subaylar. 
6 - Baroda mukayyet avu· 

katlar. 
7 - Etibba odası. 
8 - Muzika. 

9 - işçi ve esnaf birlikleri 
teşekkülleri ve Devlet demir· 
yolları heyeti. 

10 - Muzika. 
11 - Türk spor kurumu ku· 

rı.İmu kulübleri. 
12 ..:.. Lise ve Ortaokul İZ· 

cileri. 
13 - Avcılar kuliibü. 

14 - Türk hava kurumu. 
15 - Kızılay kurumu. 
16 - Çocuk esirgeme ku· 

rumu. 
17 - Verem mücadele ku· 

rumu. 
18 - Muzika. 
19 - Öksüzlere yardım ku

rumu. 
20 - llkoullar temsillerile. 

elçika Parlamentosun
da şiddetli gürültüler 
Başvekil B. Vanzeland,- ithamlara 

itimat reyi aldı ... ragmen 
Brüksel 9 (Radyo) - Dün 

toplanan Belçika parlamento· 

sunda Başbakan B. Vanzelan· 
dm izahatından sonra söz söy
liyen Maliye Nazırı B. Demans 
söz almış, Başvekile karşı vu· 
kubulan isnadatın tamamen 
haksız olduğunu söylemiştir. 

Reksistlerden bir saylav, Ma· 

liye Nazırının sözlerine itiraz 

etmiş ve llu yüzden çıkan gü· 
rültü, müzakerelerin devamına 
mani teşkil eylediğinden par· 
lamento celseyi tatil etmiştir. 

B. Vanzeland, gece içtima· 
ında itimat reyi almıştır. ·-. -· 

Çin hükOmeti, devlet
letlere bir nota verdi 

Çin donanmasının dolaştığı mıntakalarda 
ecnebi vapurlar yanaşmıyacak 

Londra, 9 (Radyo) - Çin vapurlarının, isimlerini büyük 

hükumeti, dün bütün devlet· harflerle yazmalarını ve bu 

lere birer nota vermiştir. Bu vapurların, Çin donanmasının 

nota da, Çin denizlerinde dolaştığı mıntakalara yanaş· 
seyri sefer edecek -olan posta mamalarını rica edilmektedir. 

~~~-------·~·~·--~---~~~-

iki lngiliz vapuru 
taarruza uğradı 

Midilli acıklarında mechul bir • • 
denizaltı gemisi görüldü 

Paris, 8 (Radyo) - Petrolla 
yüklü 3780 ton hacmindeki 
Pegasiis adındaki İngiliz va
puru, bugün Midilli önlerinde 
ansızın denizden fırlıyan meç
hul bir denizaltı tarafından 

durdurulmuş ve vapurun Üze
rine çıkan denizaltı gemisi 
kaptanı hamule hakkinda ma· 
lumat aldıktan sonra gemiyi 
terkederek tahtelbahire dön· 

Dolaplıkuyuda 
cinayet 

Evelki gece Dolaplıkuyu ma· 
hallesinde kantarcı sokağında 
su meselesinden bir kavga 
olmuş, bir kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Ömer oğlu su· 
cu 19 yaşında Abdullah, ara· 
larında kavga çıkan İzmirli 
Mustafa oğlu Bilali bıçakla 
göğsünün sol tarafından ağır 
surette yaralamış ve kaçmış· 

tır. Abdullah, polisçe henpz 
yakalanamamıştır. 

Halkevinde konser 
Güzel İzmirimizin kurtuluşu 
münasebetile bu akşamı Halk· 
evinde, Karşıyaka Sağır, dil· 
siz ve körler müessesesi tara· 
fından saat 21 de bir konser 
verilecektır. 

Dokuz kişiden mürekkeb 

olan bu konser heyetinin aşa· 
ğıda yazılı olan seçilmiş par· 
çalarım dinlemeğe bütün va
tandaşlar dayetlidirler. 

La somnambil: Mozart. 
Fiğaronun düğünü: Mozart. 

T riyalar, üç solo, iki operet. 

Hançer \e bıçak 
taşıyanlar 

Fuarda bıçak taşıyan gar· 
son Ihsan tutulmuştur. 

Gazi bulvarında Ahmed 
oğlu Hüseyincf e de bir hançer 
bulunmuştur. 

müştür. 

Tahtelbahir, biranda denize 
batarak kaybolmuştur. 

Paris, 8 (Radyo) - Port· 
Saidden hareket eden Arta 
adındaki İngiliz p~trol genl'isi, 
yolda meçhul bir denizaltı 
gemisi tarafından torpillenmiş 
ise de torpil isabet etmedi· 
ğinden vapura bir zarar ol· 
mamıştır. 
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Otobüs ve Esrarengiz ŞanghaY drı 
- Baştarafı 2 inci sahijede • 

arabalar Şanghaya gelen Nankinli bir 
tüccardı. Hiçbir düşmanı yok 
tu. Katil hırsızlık maksadile 
de yapılmamıştı. 

Fuar münasebetile otobüs 
servisleri ile binek araba fiat· 
)erinden şikayetler başlamış· 

tır. Kemer ve Basmane istas· 

yonlarına gelen yolcular binek 
arabalarına binmek isteyince 

gayet fahiş fi at cevablarile 
karşılaşmaktadırlar. Bu istas· 

yonların önlerinde bekletilen 
otobüsler de müşterilerilerden 

iki kat ücret almak için Ke· 
mer·Konak veya Basmane-Ko-

nak seferlerini yapacaklarına 

fuara uğramak suretile müş· 
teri taşımakta ve böylece çif· 
te ücret almaktadırlar. 

Bütün yolcuların mutazarrır 
oldukları, idarehanemize şi

kayet edilmiştir. Belediye re

isliği, hiç olmazsa istasyonlara 

şimendiferler geldiği sıralarda 
birer belediye zabıta memuru 

bulundurmak suretile arabacı· 
larla otobüsçülerin halkı za· 
rara sokacak hareketlerine 
mani olmalıdır. Çünkü Bas· 
mahaneden konağa gelmek 
için bir arabacı, bir yolcudan 
100 kuruş istemektedir. 

Ziyaretçi akını 
Bu seneki fuar, hariç ve 

dahilden lzmire mühim mik· 

tarda ziyaretçi çekmiştir. Dün 
Rodostan İtalyan bandıralı 
Briyoni vapurile 196 kişi gel· 
miş, bunlardan 46 kişi lzmir-

de kalmış, otellere yerleşmiş

lerdir. 
~ Evelki akşama kadar hariç 

ve dahilden lzmire gelenlerin 

sayısı 88,457 kişidir. 

Fuarı evelki akşama kadar 

337, 147 kişi gezmiştir. 
Dün akşamki trenler fevka· 

iade dolu olarak lzmir istas
yonlarına gelmiş, mühim mik· 

tarda yolcu getirmiştir. Hatta 

trenlerin sahanlıkları bile 
dolu idi. 

••••• 

verilmiştir. 

Sonra, bir başka cinayet Yı 
dolayısile Li adında biri ys· 
kalandı. Sorguya çekilince'. 
büyük bir sükünetlc cinayetin' 
itiraf etti: 

- Nankinli tüccar oıı? 
Onu ben öldürdüm. Çok te· 
essüfe değer bir iş. Pas-Tseıı 
isminde birini öldürmek içiıı 
peinen 50 dolar al~ıştuıı· 
Onu bana tanıttırmıştı. Nan· 
kinli bu adama ben;r;iyordu, 


