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i d resm • e hep mizı .. "' •• • • ururv •fti ara aba ı og nu Generali izzettin Eve uali kahramanlarımızı 
sellim/ ıyorlar .. 

Mehmedcik 
geçiyor! 

Seydiköy alanında) ız. Orn) a 
lıılırnuınn orclunıuıun geçit re mi· 

, tıi gi.irıııt'~c giden onbiulercc lıal· 
~kın arasında lıulunuyoruz. 

'l'nnı snntinde geı;it rt'smi bat>ladı. 
1'uııç ,ii:z.lil, demir bacaklı, çelik 

~ııp1lı b;ba) iğitlcr kafile i; d:ıim:ı 
deriye atılan ent adımlar Ye ile· 
tiye baktıo ke-kin \C dik bakı~lar· 
la ,... ' . . . - - l . 

0<ız.enınızın onum en be,.y ır. 
-- Sade l iıim güzlı rimizin 

tiııundeıı mi? 

- Htı} ır! Bu kafile. bu J mir. 
bu İııir, im ateş ııkım: 01111 tıım· 
)an, glıreıı. yaş:ıtuıı 'c _ )eıi-..ıirt!u 
lıııihin ... 

Ve kulıırlnrm, zuliimlcrin, ıs· 

hraplarırı, fdnket H' ı.ı. lırıııniyet· 

lerin binbir tüdü~uııu göğ-ünc.lc 
ezip iiltlüıert'k , ouu , nrnı:ır, ),ii' ü
terı \ e seve ıot \ 'C mil.tel ocıı~ma,' e 

ltıcıığıııa veren <lüııkü Tiirk ııc li

tıiıı gözleri önüudeıı :ıkıp ge<;İ) or. 
Sude lıu kuıl:ırla ılıı k:ıltn iyi! 

nu akıf \'C ge('İŞ bıımurıı ('O) şlcıın· 
lıJınJ011. •nl'ı t lik ıeıı v • le 'll izlik ten 
)llğurulnrnk c lııınııı eıı giizel lıir 

kö{eainılc ,ıırtl kwa ı lıir mil 'ete 

r11 n 1 ııknııık iatiyen (l· em) göıll'rirı 
0 ıiiıı<leu grçiy ordu. 

Ôııü111üzdcn gı çrn tunç, ~· lik, 
t;\ \ i'. kor il, lniıı 'iiıh riıı le; Tlirk 
nı.ıı,.tine tlii ıyny . gı·lıli~inılı·n ı.rri 
lıtk o'nııış lıiıılıir znfodn ~iilrn 
1 .•klaı ı ilatüuılc, l'n l ah ıııı nıı nH 
0 1.ııı hı rtuluş Etı\OŞlllUI )thlız'ıırı 
1 :ı:ıhlnı r bu )'ıı,.ız ı·ı·!·r~'eriıı JT•İ.ı:· J • J " C" lı ~ I:'. 

' 1 ı ıdc ~ ıırıııkı ıı U\'afl::ı ı~t .lı·rın, 
~•rııı!.i \ıırlıı ,.,. ııilleıi lorıını·ı 
'•· lı .. llt'ıııelı.ıl 1.urlıırııı.ı ıle Mtı•· 
l· I.; ı ı·lıı•1111ı•ıııt• lı • ıı.ı:ı r u\ıı~'ıırııı 

lııı.,:ıflııt..ı)•'l ~lllH'tlt•ıi )0111)01'. 

Bıı g•·c.·ı;.i pılııı-z l.:ı!ırııııı:ın 

l'ıirk ordıı unun lıir parc;nı;ı yap· 
"1ı)ıırdu. llu geçişi )qlo11: Tiirk 
ltıilletiuin canını, nııılını ve hcr,e

)'İui emniyetle t:llerine verdi~i kıy· 
illetli kum:ın<lnnlar yaptırmıyorlanlı. 

Bu geçi~te sözlerimin gvrıl ük
le · tı şunlardı: 

. Bu geçi~i dahıı tüyü lıitıııc
dık 1'ürk çocuğu, ona \Utan sev
gi i n~ılı. y.ın, uim.ıiler eüyliyeıı 
l'ürk J~adım, yetiştirdiği gürhüz 
cq~dını seve, sedne millet ocuğı
lla veren Türk bnbnaı 'e eşikler· 
c\c elleri açık milletine znfer du:ı
l~rı okuyan Türk dedeleri 'c Türk 
tııııcleri yapıyo d ı. 

- Sonu 3 ncü sayfada-

... 

Dünkü geçit resminde kahraman ordu .. 

u manda ı lzmir'li- Baş aka ı e rimi 

t kk.. tt• ze gelmesi yor 1 ere eşe UT e 1. Halkevinde pamuk tacir ve müstahsille. 
rile mühim gör~şmeler yapılacak. 

On binlerce kişi bu arslan ordusunun çelik varlığı 
karşısında heyecanla tezahürat yaptı. 

1 
Orgeneral İzzeddin Çalışlar dedi ki; bu yüksek kahraman-'ı 

'- lığın en beliğ misali ve kaynağı Atatürk'tür. ./ 

Dünkü geçil resmine ait bir kompozisyon: Tayyareler kara kuvvetleri ve halk .. 
Tarihi ba~lı)alı lıcri, ~anlı ve 

şerefli Lir mazi tnşıyan Türk or· 

durn, lzıııir mıııt:ıkasıııdaki iiı; gün
lük manevrasından sonra dün Scy
dikiiyle Cumaovası arasında geniş 

bir Ealıa üzerinde parlak Lir ge ... it 
resmi yapnııe, eüreldi, coşkun le· 
zalıüratln ve şiddetle nlkı~lanmı~tır. 

Bu geçit rcfmi, günlenlcnhcri 
İzmir ve hnrnlisimle en ııliıkalı bir 
mevzu halinde illi. Bir gün evci· 
den, lıinlerce hınir'li, muhtelif 
vaeıtalura La~ \urmuş \C kısmen 

treni bt:l lcnwği k:ır:ırlaşıırını~tı. 

Diiıı üğlr.den sonr.t geçit resmi 
sahası her Lıiknınettcıı gelen o'o· 
Jıü,.Jcr, karııyoııetlı•r, < t ımobillcr, 
atlarla dolup hoşnlılı. Bir taraftan 
da ei\·ar köyler hal~ı yaya olarak 
akııı etmişlerdi. 

Ayrıca İ:ı:mir'deıı tahril.: edilen 
bir tren, lıüyük bir kalalıalıgı ge
tirmiş lrnlııııu) or ve on lıiıılerce 
ki~inin buraya toplaııdıgı giirü· 

lüyordu. 

Ba~la '~eneral İzzettin ile di
ğer Gcnerııllcrinıiz Lulııııılı gu halılı· 

bütün kuınnnclanlar, l.urııııı) crkıiııı 

ümera ,.e hirçek ı:abiı, dah:ı evel

dcn ~e!ıni~ lıulunu)orlardı. 

Bir aralık valimizle İzmir'de 
lııılun:nı nır.b'uı:lar, parti erkanı, 

lıirı;ok teşekkül mümessilleri hususi 

olomolıillcrle geldiler. Saha, kay
nn~an ve coşan bir kalabalığın 

ııguhusu i..-iııcleydi. :,\(i afirlcr için 
p.-rler lınzırl:ınmıştı. 

Saat tnnı 2 .. 

Gc ... il rı> mi, pİ)ad: yürÜ)ÜfÜ 
ile ba,laılı. En önde fırka kuman
dan \'C crkcınıbarbiye~i \'ardı. 

- Sonu 3 ncü sag/ada-

Başbakanımız ismet lnönü 
haııhul. 16 (Ihı u~i) ' Baş- ıasyoııda vekiller ve eaylın·lnr tn· 

vı•ldl (,ıııct 1nönü, lın sabnh saat rnfın lou uğurlaamı~tır •. 

oncl:ı iznıir"c harck.ı t etmiş ,.c İs· 1 -Sonu 3 ncü .~ay/ ada-

Hariciye Vekilimiz 
Istanbul' a döndü ... 

·R" Aras 
başvek· i 

y 
• 
1 

f . "'\ 
' Orgeneı-allzzed·, 

din söylüyor: 
Ordunun çelik geçişi 

hiçbir orduda gö-
- rülmemiştir. 

Orgeneral izzeddin Ça
lışlar, manevralardan son
ra demiştir ki : 

' 

- On altı gün süren 
harp tatbikatı ve dört gün 
süren manevradan sonra 
ordunun çelik gibi geçişi, 
Türk' [erden başka hiçbir 
milletin ordusunda görül- ' 
menıiştir. I 

\. ..) 

' 

Belgrad, 16 (Radyo) 
Türkiye Hariciyl! Vekili dok
tor Tevfik Rüştü Aras, dün 
öğleyin Sofyn'dan g çmiştir. 
Bul5ar başvckıli M. Köse İ .·a
nof ve Türk: ye' nin Sofya el
çisi Şevki ile Yugodavya'nın 
Sofya elçic;i, Türk:ye Hariciye 
Vekilini, Yugoslav-Bulgar hu· 
dudunda Larunan mevkiinde 
karşılamışlardır. 

Rüştü Ar as ve Köse lvanof, 
Sofya'ya kadar ayni vagonda 
gelmişler ve Sofya istasyo
nunda da yarım saat kadar 
görüşmüşlerdir. 

Türkiye Hariciye Vekili, 
Sofya' dan hareket ederken 
gazetecilere beyanatta bulun
muş, Belgrad' daki temasların-

- Sorıu 3 ncü sahi/edP. -

Soldan sağa: General Mustafa, diğer generaller, ortada general izzettin, t1alimiz, komutanlar t1e askeri erkdn .• 



... Sayfa 2 . ,. .. . .. ...... .. :. .,., . . 

Belçika kralının nutku, Rus.Fransız 
karşılıklı anlaşmasından mı doğdu? raf Hah-erleri 
Belçikanın siyasası Fran Af· 
sada endiş~ uyandırdı ga ıye nazırı Mare 

Belçika sefiri Eden'e nota verdi. Lokar- JM h d h ı t b Jd 
no konferansı tehlikeye düştü. Fransa ve şa a m Ü an S an Ü a 
lngiliz hariciyeleri sıkı temasa gectiler.. ----

Pnris 15 (A.A) - lJelçika'nın 

mutlak bitaraflığına avdeti ve hu· 
nun neticesi olarak <la I•'rnnaız lıü· 

kiımetinin doğrudan doğruya olan 
tesirinden kurtulması P nris·tc şid· 

dctli bir heyecan hasıl etmiştir. 

Darbe çok ani olmuştur. Bel· 
çikanın bu hareketinin Fransız 

Belçika genel kurma> larınm teşriki 
mesııiainden sarfmıızıır şeklinde le· 

llikki edilmesi icabedeccği teslim 
olunmaktaclır. 

Bazı Fransız malıfcllerinde hli· 
la beslenen yegfiue ümid Dı·lçika· 
nın Cenevre tanblıütlerinc sadık 

kalacağıdır. Fakat hir kısım Fren· 
sız gazeteleri artık hayale kapıl· 
mamak icabedcceği kana:ıtiı::dc· 

dirler. 

Jurnal snzctesi Ilelçika'nın iki 
taraflı bütün tnahhütlcriuden vaz· 
geçmek yolunclaki kararının plmz 
yeni herhangi bir Uıkıırnoya e as 
teşkil etme i icabcden her türlü 
knr~ılıklı yardımdan imtina etınck 
tasavvurunu değil, ayni zamanda 
Fransız Belçika anlaşmasına kat'i 
'urette nilıa) et vermek ta vımnı· 

nu da göstermekte olduğunu koy· 
dedi yor. 

J>oıi Pnrizicn gazetesi Belçika· 
nın bu hnrcketile I~ok'llrno muahe
de inden basıl olan bfiıün foydu
]an, yani büyük devletlerin temi· 
natını kaybedeceği kanaatini gös
tererek Belçika'hlnn J>l'k zi) aıle 
korkutan şe}in Frno z-Sovyet pak· 
tındaki karşılıklı yardımlar olduğu 
aula.ılmaktadır, diyor. 

Eko Dö Pnris gazetesi yazıyor: 
Almanya Loknrno tanhhiltlcrini 

martın ve Jıalya'da h:ızirnudn boz· 
du. Şimclicle Belçika emrivaki si
ynsnııı tnkibediyor. Belçika hiçbir 
kimse ile isıişare etmeden beyncl· 

milel taahhütlerini feshetmiştir. 
Hiç olmazsa paktın 16-cı maddesi 
taahhütlerine riayet edecek mi? 

.\lütcarnzn karşı zecri tedbir
lere ve .koJlcktif bir Jıarc.keıe işti· 
r:ık eden üçüncü hir <levleı orclulıı

nnın Ill'lçikn"dao serbestçe geçme· 
eioe müsaade edt>eck mi? 

Si)asal bakımdan yeni bir Lo
knmo paktı için hazırlanan proje
ler tehlikeye rlüşmü~tür. Fransa 
İngiltere genel kurmay nnlaşmalan 
cin kıymetlerini kaybetmek tehli
kNin:: maruzdur. 

kında hiçbir kelime :öyleme- Mareşal, ''Temenni ediyorum ki bu mukaddes top-
;;~~ıt:~ir~oiayı hayret izhar rak, bu aziz millet, Yüksek Şef'in idaresinde 

M. Blum'a aid olan bu ga· J h k ••k [ • D d• 
zete Belçika'nın Cenevre'den ua a ÇO yu Se Sln.,, e l. 
ayrılmak isteyip istemediğini lstanbul, 16 (Hususi)- Af- istasyon, T iirk ve Afgan kabulden çok mütehassi~, se-
sormaktadır. gan Harbiye nazırı mareşal bayrakları ile donatılmıştı. Ma- vimli ve bahtiyarım. Temenni 

Londra, 16 (Radyo) - Mor· Mahmud Han, refakat inde reşnl'ın treni istasyona g~rer- ediyorum ki, bu mukaddes 
ning Post Belçika kralının nut- Afgan erkanıharbiye reisi ve ken, bando, Türk ve Afgan toprak, bu aziz millet, Yük-
kunu tetkik ederken: Afgan ordusunun zabitleri ol- milli marşlarını çalıyordu. sek Şefinin idaresinde daha 

"Bu nutuk, Rus-Fransız mi· duğu halde bu sabahki eks- Mahmud Han, trenden inince .;.ok yükselsin." 
sakı ve ayni zamandan Rus- presle şehrimize gelmiştir. kendisini karşılıyanların elle- Demiştir. 
ya'nın Avrupa'daki siyaseti Harbiye Veziri, istasyonda rini sıkmış ve gent>ral Ali ----
üzerine söylenmiştir." Vali ve Belediye Reisi Mu· Fuad'la görüşerek, Türkiye'ye Tür kiye ve 

Tan gazetesi de: hiddin, Akademi kumandanı gelmekle büyük bir sevinç 
"Belçika'yı Fransa' dan ayı- general Ali Fuad, generaller, duyduğunu söylemiştir. Y U goslavya. 

ran ilk sebeb Fransız·Sovyet şehrimizde bulunan saylavlar, M~re,.al ahmud Han, ga· Ticaret anlaşmasını 
misakıdır.,, Polis müdürü karşılamış ve zctecilere vaki beyanatında: -

Morning Post Rus notasın- bir müfreze asker ile bir müf- - Kardeş ve aziz dost Stadiyanoviç Anka. 
dan da bahsederek: reze polis selam resmini ifa memlekete geldiğimden çok r<ı. 'da imzalıyacak 

"9Teşrinievvclde M. Grandi eylemiştir. memnunum. Gördüğüm hüsnü fstanbul, 16 (Hususi) _ 

komttede Rusya'nm usule mu· Jh t d k Türk - Yugoslav ticaret mua-
halif hareketlerini söylemiştir. raca çı a 1 zara a or - hedesi müzakereleri bitmiştir. 
Şimdi Rus notası,· Avrupa'da k • • t t • Yeni muahede Cumuriyet bay· 
yeni bir ihtilaf çıkarmak için ma iÇ D e 1 er• ramında Ankara' da ve bizzat 

çalışmaktadır. Fakat bu ma- İtalya ihracatçıları da bize karşı ta- Yugoslavya Başvekili M. Sta· 
nevranın önüne geçilmiştir!,, , diyanoviç tarafından imzala· 
Demektedir. ahhütlerini yerine getirmiyor/ar. nacaktır. 

Londra, 16 (Radyo) İstanbul, 16 (Hususi) - Hükumetin ihracat işlerinde tacir-
Belçika'nın Lonara sefiri, M. leriınizi korumak hususunda tedbirler alacağı anlaşılmıştır. Veka· 
Eden'i ziyaret etmiş ve hüku- Jetin dün akşam verilen tebliği, mali ve iktısadi mahafilde bii
meti namına nota vermiştir. yük bir alaka uyandırmıştır. Bu tebliğ alakadarlar arasında 
Bu nota, Belçika'nın, yeni şu şekilde tefsir edilmektedir: 
bitaraflık siyasetini izah et· Hükumet paralarını düşürmüş olan memleketlere, bu para
mekte fakat Uluslarlar sosyete ]arla satılmış malların gönderilip gönderilmediğini araştırmakla 
sinden çekilmek ve Lokarno· bazı tedbirlere br\şvuracak görünmektedir. Çünkü buralardaki 
ya ademi iştirak hakkında ihracatçıların bize karşı olan para taahhütlerini yerine getir-
hiçbir karar olmadığını bil- mcdikleri anlaşılmıştır. 
dirmektedir. Bilhassa resmi teminata rağmen ltalya başta olmak üzere 

Brüksel, 16 (Radyo) - Bü- bazı memleketler bu yola sapmışlardır. Bir taraftan ihracatçı· 
tün Belçika gazeteleri Kralın lan bize karşı taahhütlerini yerine getirmemekte, diğer taraf· 
nutkundan bahsetmektedirler. tan ithalatçıları ise eski satışların o günkü durumu kabul et
Yalnız Sosyalist gazeteler mektedirler. Hükumet tetkiklerinin sonunda kat'i kararını 
tarafından aleyte neşriyat ya- verecektir. 
pılmaktadır. lzmir'de: 

Gazeteler, bu nutkun Fran· 
sa'nın aleyhine olmadığını id· 
dia ederek vaziyetin sulhu 
temine matuf olduğunu yaz
maktadırlar. 

Paris 16 (Radyo) - M. 

Bu mes'ele ıçın şehrimizdeki kuru meyva ihracatçılar bir
liği azalarının pazartesi giinü Ticaret Odasında bir toplantı 
yapacakları haber alınmıştır. Türkofis, kontoratlarm asıl veya 
suretlerinin lktısat Vekaletine gönderilmek üzere Türkofise veril
mesi için ihracatçılara tebliğatta bulunmuştur. 

Selanik 
Hastanesi yandı 
Zarar 15 milyon 
Drahmidir. Dört has
ta da diri.diri yandı. 

İstanbul, 16 (Hususi) -Se
lanik' deki büyük hastanede 
dün gece yangın çıkmış ve 
ateş birdenbire genişliyere.k 
bir anda bütün hastane binası 
alevler içinde kalmıştır. Dört 
hastanın da yandığı söylen
mektedir. Zarar 15 milyon 
drahmi kadardır. 

Erzurum'da kar 
İstanbul, 16 (Hususi) - iki 

gündenberi Erzurum'da kar 
yağmaktadır: 1-Iertaraf bembe· 
yazdır. 

Atina zabıtası 
Geceyi emre hazır 

geçirdi. 
Belgrad, 16 (Radyo) -

Atina' dan gelen haberlere 
göre, dün gece Atina zabı· 
tası emre hazır vaziyette bu· 
lundurulmuştur. Dahili bir 
karışıklıktan şüphelenildiğ iÇin 
zabıtaya bu şekilde emir veril· 
miştir. 

Üniversitede 
lstanbul, 16 (Hususi) -

Üniversite kayıd ve kabul 

muamelesi dün akşam kapan· 
mıştır. Yalnız fevkalade sebep· 

ler müstesnadır. Mesela her· 
hangi bir yüksek mektebin 

imtihanına girib neticesini geç 
öğrenmiş olanlar kaydedilebi· 
lecektir. 

Dil tedrisatı 
Üniversite dil mektebi bu· 

gün derslerine başlamıştır. Bu 
husustaki imtihan programı 

direktörlükçe hazırlanmaktadır. 
lnkıUib dersleri 

Profesör Hikmet, evelki glin· 
den kalan Türk tarihi siyasisi 
mevzuu üzerindeki konferan
sına birkaç gün daha devam 
edecektir. 

Mecidiye kö
yündeki çöplükler .. 

İstanbul, 16 (Hususi)- Şiş· 
li' de Mecidiye köyündeki hal

kın sıhhatını tehdit eden çöp· 
lükler vali, Sıhhat müdürü ve 

Beyoğlu kaymakamı tarafından 
tetkik edilmiş, bir hafta zar· 
fında kaldırılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

Mülkiyenin nakli 
lstanbul, 16 (Hususi) 

Mülkiye mPktebinin Ankara'ya 
nakli hazırlıkları devamdadır. 
Mektebin Cumuriyet hayra· 
mında resmi tatil günlerinde 
taşınması kararlaştırılmıştır. 

Milli güme 
İstanbul, 16 (Hususi) - Is· 

tan bul' dan dört ve lzmir ile 
Ankara' dan da ikişer kulüb 
Milli gümcyi teşkil edecektir. 

Belçika müznlıareti bu suretle 
ortadan kalkınca Frımı;a Fr:ın ız 

ei yn etindeki herhangi zayıf lamanın 
orta ve cloğu .A vrup:ı •ya ıl<"ğil ayni 
umanda Fran ız'Jarın yanlış olarak 
z:ıplolunmaz bir kale sihi telakki 
ettikleri lıatı Anupıı·ya <la tesir 
etıi~ini öğrenmiş oluyor. 

Delbos ve arkadaşları dün 
Belçika'nın yeni siyaseti ile 
iştigal etmişlerdir. 

M. Delbos bundan sonra 
başvekalet dairesine giderek 
M. Blum'la da uzun müddet 
görüşmüştür. Fransa hariciyesi 

kralının nutku hasebile büyük 
bir heyecan var idi. Rusya'nın 
Londra' da verdiği nota da bu 
heyecanı artırmıştır. 

Encümen raportörü, lspan
ya' daki vaziyetin dahili bir 
mes' ele olduğunu ve bunun 
için sosyete paktının 16 ıncı 
maddesinin tatbikine imkan 
olmadığını bildirmiştir. 

Londra'nın işareti eseri olduğu 
kanaatı vardır. 

Londra, salahiyettar maha
fili böyle bir işarette bulun
madığını söylemektedir. 

Fransa 
rada Belçika'nın bitaraflık va- ( 
ziyctine dönüşü hakkındaki 

beyanatın İngiliz tesiri altında 
yapıldığının hakikata tevafuk 
etmediği !>Öylenmektcdir. Va Belcika'dan izahat , 

istiyecek! 
Ôvr gazete i ezciirnle funlan 

yıızıyor: 

Dış işleri bakanlığı gazeteler 
\asıtasile i)ğrendiği Belçika kralının 
nutkunu bü} ük bir h:ıyretle karşı· 

)ıınııştır. Kralın bütün hcyu"lnıilel 
tnnlılıütlerirıi tek taraflı olarıık 

ti~neyecek derecede hareket f'dc
ccğini ve bu'hun için de Alman) a· 
ııın 1936 m:ırtınd:ı takibctmiş ol
duğu harekC't larzmı tatbik edece· 
(;ini gösteren lıiçbir emare mcvcud 
dC'ğildir. 

Dünyanın hiçbir hukukçusu 
bu karan tasvib edemez. f n· 
giltere şimdi küçük bir dev· 
letin taahhüdlerini bu şekilde 
reddetmesine karşı Fransa ka
dar şiddetle protesto etmek
ten başka birşey yapamaz. 
Sulh muahedeleri tarafından 
tesis edilen bütün beynelmi
lel siyasa sistemi şimdi yok 
olmuştur. Kollektif emniyet 
sert bir darbe daha yemiştir. 
Bu nihayet tek taraflı anlaş
malar yapmak istiyen Alman
ya için bir muzafferiyet teşkil 
etmektedir. 

Populaire gazetesi Belçika 
kralının milletler cemiyet· hak· 

bu vaziyet üzerine lngiliz ha-
, riciyesi ile sıkı bir temas tesis 
etmiştir. 

Fransa Belçika' dan: 
1 - Belçika hükumeti Lo· 

karno misakına ne şekilde iş· 
tirak edecektir? Almanya Lo· 
karnoya girmemekte ısrar eder
se ne yapacak, Almanya için 
ne gibi teklif istenecektir? 

2 - Lokarno taahhütlerine 
karşı Belçika'nın mevkii ne 
olacaktır. 

3 - Belçika'nın bitaraflık 
siyaseti, uluslar sosyetesi siya· 
seti ve mütecavize karşı 16-cı 
madde tatbiki lüzumunda na· 
sıl itilaf edebilecektir. 

4 - Londra'da Belçika er
kanıharbiye erkanının iştirakile 
verilen karar ne olacaktır? Al· 
manyanm yeni bir tecavüzü 
karşısında Belçika ne yapa· 
caktır? Lokarno paktına ka
dar bu uzlaşma baki kala· 
cak mıdır? 

Suallerine cevap istiyecektir. 
Paris, 16 (Radyo) - Fran

sız Meclisi Meb'usanı hariciye 
encümeninde bugün Belçika 

Fransa, ispanya işlerinde 
aldatılmış vaziyette değildir. 

Bunun için Londra komitesin
den çekilmek Jazımgelmez. 

Encümen M. Delbos'un bu 
hususta çarşamba günü izahat 
vermesine karar vermiştir. 

Encümen, ihtiyatkarane bir 
siyaseti tercih etmektedir. İtal
ya da ayni siyaseti tatbik et
mekte, fakat ispanya' da bir 
komünist hükumetinin deva
mını kabul etmiyecektir. 

Bu münasebetle Hitler'in de 
Paris'te bir kornünis kükumeti 
teessüsüne meydan vermiye
ceği hakkındaki sözleri üze
rine münakaşa olmuştur. 

Lahay, 16 (Radyo) - Bel· 
çika Kralının son nutku bütün 
Felemenk siyasi mahafilinde 
memnuniyet ile karşılanmıştır. 

Bu ziyaret, Kralın son nut
kile alakadardır. 

Paris, 16 (Radyo)-Paris'te, 
Belçika'nın son hareketinin 

Londra, 16 (Hususi) - Si
yasi mahafil, Belçika'nın bita· 
raflığını ilandan sonra, Fransa 
ile mevcud olan askeri mua· 
hedeleri feshettiğine ihtimal 
vermemektedir. 

Belgrad, 16 ( Hususi ) -
Belçika'nın bitaraflık kararı 

burada büyiik endişe uyandır
mıştır. Bütün gazeteler, Belçi
ka'nın vaziyeti hakkında mu
kavelelerle doludur. 

Pravda gazetesi; Londra ve 
Paris'te bütün çalışmalarına 
rağmen bir netice elde ede
miyen Belçika'nın, Alman si
lahlanması karşısında bıtaraf
lığını ilana mecbur kaldığını; 
fakat bir harb çıktığı takdir· 
de bu bitaraflığı muhafaza 
edemiyeceğini yazmakta ve 
bu kararın, Cemiyeti Akvam 
ile mıntakavi misaklar siyase
tine müthiş bir darbe oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

Ayni gazetenin Paris mu
habiri, bitaraflık kararının, Al
man 'ların Belçika faşistleri üze
rindeki nüfuzundan ileri gel
diğini haber veımektedir. 

Londrn, 16 (A. A) - Bu-

kıa İngiltere Belçika' da vazi
yetin böyle bir inkişaf göste· 
rcbileceğini nazarı dikkate al· 
mıştı r. Fakat Fransız hüku· 
meli de bundan daha sekiz 
gün evci ayni hususta büyük 
elçilik vasıtasile endişelerini 

bildirmişti. 
Londra 16 (A.A) - Bel

çika kralının vesayesi Cenev
rede yeis ve fütur değilse de 
heyecan uyandırmıştır. Royter 
ajansının Cenevre muhabiri 
diyor ki: 

Bu vesaye Belçika'nın hari
ci siyasetinin yeni bir istika· 
met alacağının delili addolu
nabilir. Belçika kralı tarafın
dan yapılan vesayenin Lokar
no misakı ile Fransa ve Bel
çika arasında münakit 1920 
teşrinisani tarihli askeri anlaş
manın feshine muadil olduğu 
mütaleası serdedilmektedir. 
Şimdi burada şöyle bir fikir 
ileri sürülüyor: 

Lokarno misakını imza et
miş olan 5 devletin bir içtima 
yapmaları hali hazırda her 
zamandan ziyade mübrem bir 
ihtiyaçtır. Fakat Bel ika'nın 

Paris, 16 (Hususi)- F ran· 
sa, bugünlerde Belçika hü
kumetine bir nota verecek 
ve bitaraflığın ifade ettiği 
mananın açıkça izah edilme
sini istiyecektir. 

M. Leon Blum, bugün M. 
Daladiye ve M. Delbos ile 
Belçika'nın vaziyetini görüş· 

müştür. _) 

~~~~~~-------
ittihaz etmiş olduğu hattı ha· 
reket dolayısile müzakeratın 
esaslarını külliyen değiştirmek 
icap edecektir. 

Genevre' de dikkate şayan 
bir hadiseden bahsediliyor 
ki bundan bir hafta evel M. 
Leon Blum lngiliz ve Belçika 
murahhas heyetleri ile görüş· 
mek üzere Cenevre'ye gittiği 
zaman Belçika hariciye nazırı 

alelacele Brüksel'e gitmiş ve 
bu suretle herhangi bir top· 
Jantı yapılmasına mani ol· 

muştur. 

Brüksel, 16 (Radyo) - 0tŞ 
Bakanı M. Stark, bugün Fran· 
sa'nın brüksel sefirini kşbul 
etmi tir. 



Hariciye 
Vekilimiz döndü 
dan ve Sofya' da M. Köse 
lvanof'la görüştüğünden mem· 
taun olduğunu söylemiştir. 
. lstanbul 16 (Hususi) - Ha
tıciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras bu sabahki ekspresle 
'ehrimizc geldi ve istasyonda 
Parlak merasimle karşılandı. 

ELHAMRA 
BUGÜ~ 

Dütiiıı lıayatınızdıı. gülmeıli~iııiz ka-
dar "} k . . z· ··ı k k gtı cc" sınız. ,ıra, ~ıı ıne · · a,,ıı-. 

~a ı, kaLkaha tufanı gibi kclinıelcriıı 
Lilc ifadeye kafi gelmediği nıü,.te•na 
llı(j lf'Sha bir şalıe rr olan 't! <lün} .ı 

t0ınik fiJnıleri • aru:ıırıua Lirinciliği 
ıızaııun, ... 

lOREL ve HARDİ 
Hindı·standa Filınincl~,. bütün cihan sinema 

severlerının pek haklı ola-
t~k takdirlerini kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir ln

liz ivesile TÜRK E konu arak harikalar aratacaklardır. · ler.i.nden dört 

Türkiye . lrlanda 
Ticaret işleri .. 

Dublin, 15 (A.A) - Roy
ter Ajansı bildiriyor: 

Türkiye ile Serbest lrlanda 
hükumeti arasında imza edilen 
yeni ticaret anlaşması bugün· 
den itibaren meriyete geçe· 
rek 1938 senesi Nisan ayına 
kadar devam edecektir. Bu 
anlaşma bilhassa Türk incir 
ithalatı üzerinden alman res
min tenzilini tastih etmektedir. 
lrlanda'nın Türkiye'ye yapa
cağı ihracat Türkiye'nin bu 
memlekete yapacağı ihracatın 
yüzde ellisi nisbetinde ola
caktır. 

Hala o mes'ele 
Brüksel, 16 ( Radyo ) -

Reksist grubu mcb'usları M. 
Vanzeland bir takrir vererek 
münakalat Bakanının istif asını 
istemişlerdir. Aksi takdirde 
meclisi terkedeceklerini bildir
mitlerdir. 
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u il tiitünlerimi-1 "Borsada] 
z • Ç. Alıcı K. S. K. S. el ek Çoktur OzUm satlşlara: 

_ ~ 1110 O. kurumu 11 17 75 F 
A t A .k l'ı l Al 726 M. J. Taran. 16 25 21 . ransız vus ur ya, merı a, 0 onya, manya, 518 Y. 1. Talat 10 625 ıs 25 kabinesinde deği

şiklik olması bekleniyor. 
Fransa mübayeat yapacaklar. 411 K. Kazım 12 75 16 75 

f~tanbul, 16 (Hususi] - Birçok ı~ıu beklenmektedir. Bu heyet 416 H. Alyoti 9 14 75 
lıe)etler memleketimizden tütün şimdi Selliuik'letlir. 935 malı ulün· 335 Alyoti bira. 14 19 
almak istemektedirler. Harici la· den de 200 hin kilo kadar olr.- 326,5 P. Paci 6 50 13 50 
leplcrin arkası henüz k,,silmemiş· caktır. 329 S. Gomel 6 60 12 --·--tir. Çekoslovakya 935 mahsulün· 936 Mahsulünden mübayeat 213 Vitel 13 75 18 
<l 1 250 ,,00 k"l - - 1 k yııpmıık i•·in, başta Aaıcrika'lılar 

16 50 m ' •'-' ı o tutun n ma ~ 191 J. Kohen 13 
tizcrc lıir münakasa ilnn etmişt,.ir. olmak üzere, Almun"lar, Avusturya· 

~um un eler görıdcrilmişıir. A YUS· 

turya reji ine mensup olan lıcyet 

ynnn Sıımsun'dan .şehrimize lııırc· 

ket edecek ve ayın l 8 inclc burada 

lılar \'e Fransız'lar tetkikat yap· 165 J. Tara. mah. 11 50 16 50 
maktadırlar. Bir Romanya heyeti 158 Ş. Riza halef.14 15 25 

Radikal bir kabine kurulacakmış. Para ve 
grev mes'eleleri ne vaziyette? 

de tetkikat yapmağa gelmektedir. 85 T. R. Üzüm. 18 50 21 Londra, 16 (Radyo) - Roy-
Amerika'da içki yasa~ı kalk.- 70 S. Emin 16 20 20 ter ajansı bildiriyor: 

tıktan sonra sarfiyat artmıştır. 41 Beşikçi og"lu 10 25 10 25 Fransız kabinesinde bir ta-
lmlunacaktır. Jle,,·et, tütün ihracat· A 'ka 'I Iar b sene ııi ·asamızdan 

J merı 1 
u > 22 Ş l k 14 16 50 havvül vukuu kuvvetle muh-çılan ile tcmaetıın aonrıı ayın fazla mübııycat yapacaklaTdır. Yal· ın a 

23 ünde Triyestc'ye hareket ede· nız bir tanesi 10 milyon kilo lÜ· 7 Albayrak 20 20 temeldir. Radikal ve radikal 
cektir. 1nhisarlıır umum müdürü tün uJurakhr. Bu da dahil olmak 5 B. Alazraki 16 16 sosyalist kongresinin Piyariç'teki 
Milat, heyet şerefine bir ziyafet üzere Amerika kumpanyalanmn 3 S. Süleyma. 12 12 içtimaından sonra, Fransa'da 
verecektir. mübayeau 12 milyon kiloyu ge· 3 D. Arditi 18 75 18 75 radikal bir kabine teşekkül 
__ P_o_ıo_n_y_a _1ı_ey_e-=ti=dc=m=ü=b=ay=e=at==ç=ec=e=k=-tir_._________ '5134,5 edecektir. 

~-------------~ dahili vaziyet hasebile sanayi 
durmuş gibidir. Sanayiin in· 
kişafı için kabinenin değişmesi 
lazımdır. 

Paris, 16 (Radyo) - Fran
sa bankası hissedarlar heyeti 
bugün heyecanlı bir içtima 
yapmıştır. idare heyetinin reisi 
tarafından iradedilen bu nut-

çosu mevduatta bir fazlalık 
göstermektedir. 

Bu fazlalık geçen haftaya 
nisbetle 30 milyar franktır. 
Ticari hesabı carilerde mühim 
bir tenezzül vardır. 

Paris'te greo 

J b ) f • 265681 BaşveRalete M. Kamil Şo· kundan sonra bu heyecan iç· ne o u acıası 270915,5 tan'ın geçeceği söylenmekte- timaın sonuna kadar devam 

Paris, 16 (Radyo) - Şehir 
nakliye vasıtalarının grevi bir 
çok yerlerde gıda maddeleri 
maddeleri fıkdanı husule ge
tirmiştir. M. Blum bu grevin 
biran evel bitirilmesi için faa· 
liyete geçecektir. 

Temizliğe 
dikkat edelim 

Son zamanda şehrimizde 
birka'; tifus vak'ası görülmüş
tür. Hastalığa karşı sıhhat mü
dürlüğünce lazımgelen sıhhi 
tedbirler aldırılmış ve halkın 
kalabalık olarak bulundtığu 
imalathanelerle müesseselerde, 
çocukların bulunduğu mek
teblerde temizliğe fevkalade 
dikkat edilmesi ve sık sık bit 
muayenesi yapılması için ala
kadarlara emir verilmiştir. Em· 
rin tatbikine ehemmiyetle baş· 
lanmıştır. 

İnhisarlar depo ve 
imalathanesi 

inhisarlar idaresi tarafından 
Alsancak'ta Kültürpark civa-
rında inşa edilecek büyük 
depo ve imalathanenin inşa
sına yakında başlanacaktır. Bu 
büyük depo ve imalathanenin 
temel sondajı için Avusturya-
dan getirtilmiş ola~ miita· 
hassıs doktor Froylik sondaj
da çıkan toprakları muayene 
etmiş ve sondaja devam edil
mesini muvafık görmüştür. 

Zeytin deliceleri 
aşılanacak 

Vilayetimizin dağ ve ovala
rınaa milyonlarca delice zey· 
tin ağaçları vardır. Bunların 

aşılanmaları ve istifade edilir 
vaziyete getirilmeleri için vi-
layet ziraat müdürlüğünce mü· 
him bir plan hazırlanmakta· 
dır. Delicelerin aşılanması için 
Ziraat Vekaleti fyardımda bu
lunacak ve dört aşıcı usta 
gönderecektir. Köylerdeki halk, 
köy kanunu mucibince ve köy 
odasına maledilmek üzere mın
takalarındaki bütün deliceleri 
aşılıyacaklardır. Bu sene zey
tin bakımı işine büyük ehem· 
miyet verilecektir. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip \ ' O başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat \C )azı işleri 

müdürü: Hnmdi ı. Tüzhet 
İdnrehaııe i: -

İzmir İkinci Ilt"ylcr sokıığı 
C. Halk parti i hinn ı içinde 

Tı·lgraf: lımir - .ANADOLU 
Telefon: 2776 -Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllı~ı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı ıncnılekctler için senelik 

abone iicrcti 27 liradır 
Her )Cr<lc 5 kuruştur -Günü geçmiş nıi halar 25 kuruştur. 

Ehlivukuf tekrar incir satışları: dir. Yeni kabinede hariciye 
Ç. Alıcı K. S. K. S. M. Blum' a, maliye de M. Kay-

etmiştir. • 

top/ anıyor. 336 Ş. Riza hal. 10 25 10 25 yo'ya verilecektir. Fransa'da 
İnebolu vapuru faciası üze- 44 F. Pakers 8 50 9 

Paris, 16 (Radyo) - Bank 
dö Frans'ın bu haftalık plan· 

rinde Ağırceza mahkemesi ka- 41 H. Şeşbeş 7 875 8 
rarile bundan evel tetkikata 40 A. H. Nazil 11 25 11 25 

-~----~----..... ~ ............ HM~ ..... -------~--~ 

Dün Madrid'i 50 tayyare bombardıman etti 
başlamış olan mütahassıs de
nizcilerden mürekkeb ehlivu· 
k'uf, bazı noktalar hakkında 

20~i •. ızzi 10 50 10 50 Asiler, Nadal Karnero'yu alarak Mad· 
~;~~i~ rid'e 35 kilometre yaklaştılar. İstanbul deniz ticaret müdür

lüğü ile Antalya liman reisli· 
ğinden bazı malumat istenme· 
sine lüzum görmüştü. istenen 
bu malumat gelmiştir. Ehlivu· 
kuf, pazartesi günü tekrar top-
lanarak bu mes' ele üzerindeki 
tetkikata devam edecek, 2 
ikinci teşrinde yapılacak mu
hakeme gününe kadar rapo· 
runu verecektir. 

Hayvan sergisi dün 
Burnava 'da acıldı .• , 

Yarış ve ıslah encümeninin 
ehli hayvan' sergisi, dün Bur
nava Ziraat mektebi bahçe· 
sinde açılmıştır. Baytarlardan 
mürekkeb Jüri heyeti, sergiye 
getirilmiş olan hayvanların dün 
muayenelerile meşgul ~lmuş· 

tur. Bugün muayenelere ve 
hayvanların derecelerinin tes· 
bitine devam olunacaktır. Ya
rın sergi, halkın ziyaretine açık 
bulundurulacaktır. 

İlmi toplantı 
Evelki gün memleket hasta

nesi konferans salonunda şeh
rimizin doktorlarından bir kıs
mı sertabib Hasan Başkam'ın 
riyasetinde toplanmışlar, asa· 
biye mütahassıst doktor Ce
vad Zekai Bil: dini ve hurafevi 
bir hezeyan vak' ası takdim 
etmiştir. Mevzu, doktorlar ara· 
sında büyük alaka uyandır

mıştır. Hasan Başkam, Hü· 
seyin Cura ve Kemal Şakir 
münakaşalara iş• irak etmişler
dir. On beş gün sonra tekrar 
toplanılacaktır. ----

/Jr. Abdülkadir Taşdan 
Muktedir doktorlarımızdan 

Abdülkadir Taşdan şehrimize 
gelmiş ve İkincibeyler soka
ğında 81 numarada bir mua
yenehane açmıştır. ..Sinir ve 
Ruh hastalıkları mütahassısı 

olan bu zatla, lzmir değerli bir 
doktor kazanm1ş bulunmak
tadır. 

Müzedeki resimler 
Şehrimiz asarıatika müze

sinde bulunan ve tarihi kıy
meti haiz olmıyan bazı yağlı 
boya resimler vardır. Bu re
simlerin kültür:direktörlüğiince 
mektebler müzesine nakl~dil
mesi muvafık görülmüş ve 
bunun için alakadar makam-

Zahire satlşları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

818 Buğday 5 125 5 435 
71 Nohut 5 375 5 375 

3 Vag. çavdar 3 875 3 875 
14 Susam 13 50 13 50 
25 B. Pamuk 46 46 

287 Ken. pala. 350 350 
------
MAHKEMELERDE: 

Gayrimeşru 
' v çocugunu 

boğan kadın __ ........ __ 
Maznun Sabire "in. 
san kendi çocuğunu 
.öldürür mü?,, Diyor. 

Gayrimeşru çocuğunu doğu
rurken boğazını sıkarak öldür-
mekle maznun Torbalı'nın Te
peköy'ünden lzmir'li Sabire'nin 
muhakemesine dün Ağırcezada 
başlanmıştır. 

Sabire ifadesinde: 
- Çocuk ölü doğmuştur. 

Ben onu nastl öldürebilirim. 
Bu çocuk, Tepeköy'de İbrahim 
adında birile tanışmamızdan 
hasıl olmuştu. Beni evlenme 
vadile iğfal etmişti. Çocuk 
ölü doğduktan sonra benim 
öldürdüğümü söylediler, ya· 
landır. Dedi. 

Şahid Halil de şunları söy· 
ledi: 

- Sabahleyin Sabire'nin 7 
yaşlanndaki çocuğu evime gel· 
di, elinde bir maşraba vardı, 
süd istedi, ne yapacağını sor· 
dum, annesinin çocuk doğu· 
rurken boğazını sıkarak çocu
ğu. öldürdüğünü söyledi. Sa
bire'nin evine gidib baktım. 
Çoculc hakikaten ölmüştü. Son
ra belediye doktoru geldi ve 
muayene etti. 

Şahid sıf atile dinlenen be
lediye hekimi IHüsnü de, ço
cuğun boğazında rgördüğü iz
lere nazaran boğulmak sure
tile öldüğü kaRaatinde bulun· 
duğunu bildiriyodu. 

Maznun kadında eskiden 
delilik olup olmadığı anla· 
şılmak üzere muayeneye sev
kine, Torbalı hükumet tabibi
nin de şahit sıfatile celbine 
karar verilmiş ve mahkeme 

~--------------Portekiz gazeteleri, Rusya'ya şiddetle hücum ediyorlar. Al-
manya'nın Rusya ile siyasi münasebatı kesmesi muhtemel •• 

Hendaye, 16 (Radyo) -
Fransız muhabirlerin Burgoz
dan aldıkları son haberlere 
göre, Madrid'de panik hüküm 
sürmektedir. Anarşist ve ko
münistler her gün ev yakmakta 

ve asilere mensub kimseler ara· 
maktadırlar. Bulunan faşistler 
hemen kurşuna dizilmektedirler. 

Madrid 50 tayyare tarafın· 
dan bombardıman edilmiştir. 

Cebelüttarık, 16 (Radyo)
Asi lspanyol zırhlıları hüku
mete mensup bir nakliye se
finesini! batırmıştır. 

Sevil, 16 (Radyo) - Milis- · 
ler Madrid'e doğru çekilirler
ken Alberte nehri üzerindeki 
köprüyü berhava etmişlerdir. 
Birçok mühimmat bırakmış
lardır. Asiler Karnero askeri 
mevkiini zapta çalışmaktadır

lar. Ueska'da asiler bir huruç 
hareketi yapmışlardır. 

Sevil, 16 (Radyo) - Mad
rid'in şimalden tatbiki devam 
etmektedir. Bu cihetten bütün 
yollar asilerin elindedir. Bu
rada mukavemet gösterilme
mektedir. 

Madrid-Aranzoes şimendifer 
hattı tayyarelerle tahrib edil
miştir. 

Londra, 16 (Radyo) - Por· 
tekiz'in Londra sefiri, ispanya 
işleri ademi müdahale komi· 
tesi reisi Lord Plim ot' a hü
kumetin cevabi notasını ver
miştir. 

Portekiz hükumeti, Sovyet 
notasının ithamlarını birer, 
birer reddetmektedir. Nota 
bundan başka ispanya liman· 
larının abluka edilmesini tek· 
lif etmektedir. Bu suretle Rus· 
ya ve Meksika'nın yardımla
rına nihayet verilebilecektir. 

Londra, 16 (Radyo)-Mad
rid' de bulunan lskoçya Salibi
ahmer heyeti geri dönmüştür. 

Heyet bir daha Madrid' e 
dönmiyecektir. 

Sevil, 16 (Radyo) - Mad
rid hükumeti neşrettiği bazı 

beyannamelerle Madrid'in tah· 
!iyesi imkanını halka bildir
miştir. 

kanı, Madrid'in yanmasma mey· 
dan verilemiyeceğini söyle
miştir. 

Londra, 16 (Radyo)-Havas 
ajansına göre asiler Madrid'e 
35 kilometre yakında bulun
maktadırlar. 

Londra, 16 (Radyo)- Ber· 
lin' den verilen haberlere göre, 
Almanya hükumeti İspanya 
işlerinde Rusya'nın bundan· 
böyle ittihaz edeceği hattı ha· 
reketi beklemektedir. Eğer 
Rusya Londra'daki ademi mü
dahale komitesinden çekilirse 
Almanya' da Rusya ile siyasi 
münasebetleri kesecektir. 

Lizbon, 16 (Radyo)- Por
tekiz gazeteleri Sovyet'lerin 
Londra' da ademi müdahale 
komitesine verdikleri notayı 
şiddetle tenkid etmektedirler. 

Debaryo gazetesi: 
Rusya Avrupa'yı karıştır· 

mak için Cenevre' de çok ça· 
lışmıştır. Fakat bu emelinde 
muvaffak olamayınca, ispanya 
mes' elesini fırsat ittihaz etmiş 
bulunrrıaktadır. 

Usekulo gazetesi: 
Madrid • kızıllarını kurtar

mak için Sovyet Rusya'nın 

sarfettiği mesai manasızdır. 
Son nota da büyük bir blok· 
tan başka birşey değildir, de
mektedir. 

paris, 16 (Rady~ - Vala
doliden alınan haberlere göre 
Madrid taarruzu 160 bin as· 
ker ve 100 tayyare tarafın
dan yapılmaktadır. Asi kuv
vetler her taraftan Madrid 
üzerine saldırmışlardır. Asıl 

taarruz General fskamet kuv· 
vetleri tarafından yapılmakta
dır. Kogolode şehri asilerin 
eline düşmüştür. Govalazara 
muhasara altındadır. 

Garptan Miralamnasteryo 
kumandasındaki piyade \<e 
süvari kıt' aları Esküryale var· 
mışlarClrr. 

Cenubu garbide miralay 
Delgraao Madrid üzerine yü· 
rümektedir. Madrid kuwetleri 
her tarafta geri çekilmektedir. 
Muntazam askerlerden mühim 
kısmı kızılordudan firara baş· 

sukutu beklenmektedir. Mad· 
ridde bir isyan da melhuzdur. 

Londra, 15 (A.A)- Gene
ral Franko'nun gayri resmi bir 
diplomasi heyeti şimdiden 
Londra' da yerleşmiştir. Bu he· 
yete Marki Dö Portago riya· 
set etmektedir. Heyet ahval 
ve şerait müsaade eder etmez 
sefaret haline gelecektir. Fa· 
kat resmi zevat ile henüz mü· 
nasebata girişmemiştir. 

Madrid, 16 (A.A) - Kor
tez'lerin daimi heyeti dün 
toplanmış ve tahliye vaziyeti· 
ni otuz gün daha uzatmağa 

karar vermiştir. 
Halk mahkemesi ihtilalcile· 

rin tarafı~a geçmek teşebbü· 
sünde bulunan iki askeri ölü· 
me mahkum etmiştir. 

Habeş~stan' da 
Gore'yi işgale 
çalışıyorlar 

Roma, 16 (Radyo) - Beş 
aydanberi yağmurlar hasebile 
gayri faal kalan İtalyan ordu
su, Gore'yi işgal için hareket 
etmiştir. 

Adis • Ababa, 16 (Radyo)-
30 tayyare işgal edilmemiş 
olan yerlere dehalet davetna· 
meleri atmışlardır. 
Sarayda müstemlekat bakanı 

yüzden fazla Habeş Ras'larına 
bir nutuk irad ederek, ftalya
nın Habeşistan' a adalet, sü· 
kun ve asayiş getirmek için 
geldiğini söylemiştir. 

Hindistan' da 
Müslümanlarla Me
cusiler çarpıştılar. 

14 kişi öldü 
Bombay, 16 (Radyo) -

Hind Müslümanları ve Mecu· 
sileri bütün gece müsademe 
etmişlerdir. Sabaha kadar 14 
maktul ve 170 mecruh kaldı
rılmıştır. Zabıta birçok tevki· 
fat yapmıştır. Çarşı kapalıdır. 

Zabıta şehrin dört cihetini 
tutmuştur. Hadise genişlerse, 
ciddi surette müdahale ede· 
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Qirinci Frans-ova '15 Pıyaraisş'i ıhneydecaanabdüı·r'ürkenıhzdcdiaıegv iZ Sıhhi bahisler 
ihtiyarlığın _ sebeplerin-

' BOY OK r ARIHJ TEFRiKA ortadan kayboldu. · den biri de pekliktir 
lO Çeviren: F. Şemseddin Benlioilu • - • • • 
&irine· F , "k · · ğ/ _, Bu gene kız, yaşının küçük olmasına raf. Kabızlıfın vücutta yaptıfı ıhtılaller tarıf 

ı ransova nın ı ıncı o u aa, · l b. ·f d·ı· · · · _, h · · _, b k vebaya tutularak öldü. men mükemme ır romancı idi. pe tavaı e ı ırse, sızı ue ıet ıçınae ıra ır. 
<aık Paris'te gene şayanı Yazan: Dr. Kimyager Şahap Sıtkı Krom 
b·ıtı, atına tekrar bindi - Hayır, Sir! dikkat ve esrarengiz · ·. , 
~ta mütereddid duran Kral çok yavaş, boğulur bir tegayyüb hadisesi · Kısa hayatın ve erken ih- adamı görünce tanırsınız; Bo~ 
, ~e hitaben: gibi bir sesle: olmuştur. Tcgayyüb tiyarlamanm sebeplerinden bi- yun'arı kirli, yıkanmamış gibi 
k arargahı seherle bera- - Güyen oğullarım sıhhat eden genç, henüz ço· ri de kabızlıktır. Bundan otuz görünür. Terleri kokar, ekse-
aldırıyoruz. Acele ede- ve afiyette midirler?. Dedi. cuk denecek kadar beş sene evel (fnstitü Paste- riya yanaklarında ve bazula-
arkadaşlar; ay bize kafi Silahşor, diz üzerinden kalk- gen:, 15 yaşında güzel ur) ün büyük alimi Meçnikof, rında çokça ince tüyler (K1l-

ka de aydınlık veriyor, va- mttmış bir halde: bir kızcağızdır. kalın barsağın vazifesini fena lar) görülür. Bu sebepl~n bu 
~ Ybetmeden eşyalarımızı - Cenabıhak ve\iahd haz- Ve... Bu kızcağız da yapması ve hatta sadece mev- gibi bazı kadınlar kısa kollu 
balını ve yann Polonya- retlerine uzun ömürler ihsan bir romancıdır. cudiyeti neticesi husule gelen elbise giymek istemezler. Bu-
Ulunalıml Diye bağırdı. etsini. Dedi. Hadise, bütün Fran- müzmin zehirlenme tehlikesi nun aksine(olarak saçları dö-

r_ * Kralın gözlerinde sanki bir sa' da büyük bir me- üzerine tababet aleminin na· külür. Kaşınma ve sivilceler 
·ıard· * * . ınal Loren Kralın ya- şimşek çaktı, yerinden bir rak uyandırmıştır. zarı dikkatini celbetmişti. peyda olur. Ekzemanın iptidai 
, &ırdi ve: deli gibi fırladı: - Esrarengiz şart- Meçnikof diyordu ki karga- sebepleri hemen daima ka-
dfiaşınetmaab hazretlerine - Yalan söylüyorsun, al- lar altında 'kaybolan lara bakınız; vücudunda en bızlıktır. Hulasa, cild gt.v ;er, 

"!ı efa kara haber verdim. çakl Çık buradan, defol! Diye küçük romancı kız, Ro· pis gıdayı teksif ' eden bir solar ve erken ihtiyarlı)c bu-
. Ilı Yüzümden ziyaret sebe- bağırdı. zct Müna acaba ne Kaybolan genç muharrire Rozet Müna kuştur, tefessüh etmekte olan ruşuklukları ve bunu da çiı • 
~ arılıyacaklardır. Dedi. Sonra kendini toplamağa oldu? Aile yuvasından nereye hissiyatımı, temayüllerimi şu laşelerin etrafında sofrasını kinlik takip eder. 
n ablın yanındaki Jantiyon- çalıştı; bir sarhoş gibi sarsı- gitti veya nereye kaçırıldı? beş esas dahilinde kontrol kurar, bu onların en sevdiği 3- Hazım ihtilali: Faı-

epsi de Krala fena ha- larak: Diye soran gazetecilere kı- edeceğim: yemektir. Böyle bir yemek la iştiha, dil paslı, ağız acı, 
\Vermekten tevekki edi- - Şimdi, küçük Anfolemim zın babası: 1 - Temsil; 2 - Hassasiyet; bizi derhal ölüme sevkeder, nefes kerih, hazmı bati ye-
~ı. dı. Nihayet, Kralın silah- yok demektir hal. Dedi. - Kızımın fotoğrafı şudur. 3 - Samimiyet; 4 - Melankoli halbuki kargalara asla zarar mekten sonra midede ağırlık 
.~i ından bı'rı'sı·, Gu··yen sc- Kızım· henüz onbeş yaşına gir- ve bilhassa tasavvur ve ibda. K l 00 hı'ssedı'lı"r. Silahşor, sesizcc ve müte- d vermez. arga ar 1 sene 

Ve elim haberi vcrmeğe esiir bir halde başını salladı; miş bulunmaktadır. Bu ha i- Hayatımın şiiri, şimdiye ka- yaşarlar ve 100 yaşında iken 4- Deveran ihtiltfli: Mün· 
r. edildı'. K l l~h seden dolayı çok müteessir dar beni hiçbir suretle anla- .. l . .. 1 . l k kabizler üşür, daima elleri, 
~ ) ra si a şora: ve muztaribim. Bakınız; odası mamış olanlar ve mektebin gene goz erı, tuy erı par a ve 

',• Forest - Montier Ma- - Güyen, Sen de mi beni olduğu gibi boş duruyor. dört dıvarı arasında mahsur adeleleri kuvvetlidir. Şurası ayaklan, burunları ve kulak-
/ nın bir odasında, ihti- öldürmek istedin?. Diye sordu. Cevabını vermiş ve bıçkı- kalmıştır, muhakkak ki, kargalar kendini lannın üşüdüğünden şikayet 
tk Kastiye'nin donanma- Sonra ilave etti: rıklarla ağlamağa başlıyarak : Bizler [Yani bütün şairler] zehirden kurtarmak için açık ederler. El ve ayaklan soğuk-

~· istifadeli bir şekilde - Dostum, söyle bana, şe- _ Kızım ne oldu? Nereye diğer insanlardan çok fark- havada yaşar ve yemek ara- tan şişn;ıeğe, kızarmağa, çat-
t Cd~ hakkındaki planını tet· refli bir asker gibi mi öldü?. gitti? ·Öldü mü? Bilmiyorum! lıyızl Bereket ki Jehanor' e larındaki bütün vaktini, kışın lamağa miisteittirler. Acele 
~U 'Yordu. - Vebaya tutuldu, Sirl Demiştir. (Pansiyon arkadaşıma ) malik soğuk ve temiz havasında dur- yürüdükleri zaman soluklan 
~ar deniz kurdu deniz - Ah... Kızın yatak odasında mini bulunuyorum. Bu dostum ha- madan taklak atarak uçar ve kısadır. 
~ tı, müşkülatı vesairesi İki adam arasında derin bir mini ve süslü karyolası üze- yatta bana güzel ve nafiz bir bu suretle teneffüs jimnastiği 5- Gagri kafi teneffüs: 
~ tıda uzun uzadıya izahat sükfıt, gecenin derin karanlığı rinde süslü, büyükçe bir yap- rehber olmağa muvaffak ol- yapmakla geçirir. Fakat bu inkıbazlık, tamamile teneffüs 
c~tdu. kadar ağır bir sükiit başladı. ma bebek bulunmaktadır. muştur.,, onlar için ancak arzi bir teda- ihtiyacını ve bunu yapmak 
~en Manastır'ın çanını Biraz sonra, Kral bir çocuk Karyolanın karşısında bir Bu satırlar, kaybolan küçük .:;vidir. Asıl onlarm zehirlenme- için muktezi kuvveti azaltır. 
ak b yazı masası, masanın üzerinde kızın nasıl hislerin ve tema- k k b l ~ \' u müzakereye niha- gibi ağlamağa başladı. mesi ve uzun yaşamalarının Bir ta ım mün a iz er görür-

Lı erdi. Lamartin'in, Alfred Muse ve yüllerin esiri olduğunu göster- k' l . d 
'lerıu Kral tekrar sükiitu bozdu Şatorban'ın eserleri.. Bir de meğe kifayet eder. Küçük sebebi kabızlık nedir bilme· sünüz ı yüz erı uzamış, sa -
aı 2: ortalık kararıyordu d R l · · t' " "l d rı daralmış, sırtı kanburlaşmı~ 
'Q • • ve sor u: defter. Defterin üzerinde: "Ha- ozet'in yazdığı romanların me erı, ıç ımaı a em e yaşa- Y 11 ırj vücudu, Manastır'ın - Şimdi Kulos nerededir? yatım!,, kelimesi yazılı. isimleri de şayanı dikkattır. mamaları ve kalın barsaktan ve ağzı açıktır. 
tıı~an göründü. Güyen - Bir kulübede ... Ormanda. Babası, gözleri yaşlı olduğu "Bir küçük prensesin esrar- mahrum olmalarıdır. (Ne hah- 6 - Barsak ihtilali: Bü-

~al:0nünde diz çoktü. - Görmek isterim. Çabuk halde : engiz tegayyübü., : "Güzel ve tiyarlıkl ) yük alim doktor diyor ki: 
S .. I atımı getirsinler! - Kızım çok hassas bir asil bir ruh,,; "Büyük bir mu- Kalın barsak, insan katili Eğer size inkıbazlığm bütün 

, ·. B 0Y .. e ~~kalım Güyen, - Sonu var - kız idi. Bunun için de haya- harririn hatıraları,, ve saire.. namını almıya müstahaktır. fenalıklarını saymak istersem, 
~. ~gun guzel bir haberin - yatının bütün safhalarını bu Bu eserler, aenç kızın te- Bilumum yemek posaları ve saymakla bitiremem. Yalnız 

L. "Cıs· k.irletmek k d d d ~ 1 'ti. 1 misin? deftere ay e er i i. gayyübü esrarına güzel bir sairenin toplandığı yerdir ki, büyük bir ehemmiyeti o an 
~a Di Amerikan tütün kumpan· D f · ·ık ... d 1 b · · · d'k 'ıd·tı silahşor, hala diz e terın ı yapragın a şun- anahtar olmak kabiliyetini ha- ngiliz'ler buna gübre çukuru ir tanesı iızerıne nazarı ı -

ı h yası imalathanesi arkasında l l ka · · · lb t k · t · \İi ; alinde derin bir ar yazı ı : izdirler. Fakat şimdilik bu namını vermişlerdir. Orada tınızı ce e me ıs erım. 
l \] t &öze çarpıyordu. Kra- yangın yerinde şoför Mustafa Bu defteri doldurmağa 14 hususta birşey söylemek im- milyarlarca mikroplar ürer _ve Büyük barsaklardan kana ge-

l'lındak' b ki adında biri, Durmuş kızı 15 buçuk yaşımı sekiz gün geç- kA k R b hl .1 I 'k 1 f çen zehı.rler, bu··tu"n vu-cutta : ı uruşu ar arttı. anı yo tur. ozet, sa a eyin mı yar arca mı rop arın i raz 
yaşında Fethiye'nin evlenmek tiği zaman başladım. Bu def· mektebe gitmek üzere çıkmış ettikleri toksinler ( zehirler ) sürüklenerek guddeleri bozar. 

~~iyi . haberler çabuk ve vadile kızlığını kirletmiştir. ter, hassas ve ihtiraslı bir kal- ve bir daha görünmemiştir- kana geçerek müzmin sinsi (Meme guddesi, yumurtalıklar, 
~a~elı.r. ve tebliğ edilir... Mustafa yakalanmıştır. bin aynası ' olacaktır, Her gü' Hayalperverane, fakat basit zehirlenmeyi husule getirir. Bu- ilah .. Tecrübem üzerine diye-

' M hızım mahud lngiliz " •• / bir firar mı? Sonu feci veya... nun sonu, hastalık, erken ihti- bilirim ki on meme kanseri 
~ Don Lamperi mi zap- Oğretmenler, öğrenci baba arı Skandallı bir kaçırılış mı?. yarlama ve ölümdür. vak'asından sekizinin menşei 
N edi. . AHME E E • Kızın; imtihanda ademi mu- Hulasa, kabızlığın sebep ol- kabızlıktır.) 

lttıi~d ayır Sır, Mon Lamper D TiMAM Kitap VI vaffakıyeti de belki bu tegay- duğu vak'alar ve vücutta yap- Eğer bu kadınlar bunu bi· 
Ddir. Liselerle orıa ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. yübe saik olmuştur. tığı ihtilaller tarif ve tavsif lip te on onbeş senelik ka-

v 0nanmamız denizlerde Ah E • k• • Kızın annesi de, hadise üze- edilecek olursa, sizi korkuta- bızhklarını tedavi etmiş olsa-
~ı oldu, yoksa.. met tımaD ıtap eVI rine tahkikata gelenlere: cak ve dehşet verecektir. lardı.. Memelerinde asla ne 

'vtı-'d ayır Sirl Donanmanız Kıı.ıa lıir zamanda <lürüstliiğü ile sayın müşterilerinin alakalarını - Rica ederim, kızımı bul- 1-Sinir vak'aları; Daimi kanser ve ne de ba§ka bir ur 
k e emniyet altında bu- kazauaruk (f zmir)c yaraşır bir ~ek ilde genişletilmiştir. mak için bize yardım ediniz. yorgunluk hissi, U}'.'Uşukluk ve- olmazdı. 
ladır Kültür Hakanlı~ının kitapları ile c;ıkan eserleri günü gününe takip Çünkü evelce de bir kazada ya aksine yani tenebuhe me- işte bunların kaffesinden 

1 ~an. Allahım, bana etler 'c hiitiin rnü~tcrilı•rine sunar. \lımcd Etiman Kitııp E"i İz. bir kız daha kaybettik .. Aman yil, uykusuzluk veya kabusla şu netice çıkar ki, kabızlığı 
). ~ kara haber getiriyor- nıir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten ııipari~ler sür;at· yarabbi ... Bir felaket karşısın· dolu uyku.. defetmek birinci derecede 

lok le r;ömlcrilir. 
'ltı sa Şarlken kraliyeti lzmir Hükumet caddesi No. 58 • 60 Telefon ( 2535) da dahamı bulunuyoruz!.. 2- Cild ihtilali: Biraz haizi ehemmiyettir. 

1 etti? - Demektedir. itiyatla, kabızlıkla zehirlenmiş - Sonu garın -
41" .... 9!1 ............... !!1!!1 ... l!!ll!!!li!lllllmiııı'9!1 .... ~ ........ ~l!lll .. ~ ...................... . 

J 's 'nf boğacağını sanıyordu. hiçbir mantık ve kuvvet, ıçım-
Kalbinde İstanbul'a kar$ı den bu sevgiyi koparamıya-

1 gizli ve inatçı bir dargınlık cak, öyle bir yara açılıyor ki 

tatlı, ürpermiş ve içli bir ses· 
ti bu) 
Bir gönül bekliyor yıldız altında 
Açılmış 'boş yere göke kolları 

mış olarak, Bekir'i gördü .. 

l vardı. Bu, acaba, her sevilen iç.imde; baktıkça hayret edi-
' 1 şeyin alakasızlığına karşı gös· yorum. 

terilen bir his miydi, bunu da Bütün bir kışı onu düşüne
anlıyamıyordu. Fakat her ne rek geÇırdim. Keman çalarken 

Yaşlanmış gözlerle dalıp gidiyor 
Seyredib karanlık silik yolları. 

Bekir, şimdi gene Rizan' ın 
çaldığı bir başka şarkıyı söy
lüyordu. Gözlerini kapamıştı. 
Ağır, ağır, bir meczub gibi, 
fakat ne le.adar da güzel söy-

'ltıdi 
Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

~i ağır ağır, köy arka-

tı d~.e~eye tırmanırken 
80 

uşunüyordu. O gün-
t ~ta • ki bir buçuk ay 
~·~ muştu - Bekiri bir 

dqllOteınemişti. Yalnız Fat-

' habonun hakkında .iki üç 
~ .. er alabilmişti. işte o 

tarı '~U 1 de İzmir' e inmeği 
/ordu L~ . 'd .. 
0 I · amıa an uç 

tı~0 ~ lllıştı. Onu lzmir' e 
~u. Lamia; 

en -diyordu.-

lardan indireceğiz.. Babam 
her gün seni konuşuyor. 

- Bu kız bana çok do
kundu. 

Diyib duruyor. 
Evet, zaman zaman o da 

ya istanbul veyahud İzmir' e 
gitmeği düşünmemiş değildi. 
İstanpul'a gitmek, belki bütün, 
ıztırablarını tazeliyecckti. Çün
kü bir vakitler, çok güzel yıl
lar yaşadığı İstanbul' da artık 
kimsesi kalmamıştı. Oraya gi
dince yapa·yalnız kalacağını 

olursa olsun, kararı kat'i idi: gözlerimin önünde beliren yüz, 
İstanbul' a gitmiyecekti. onun yüzü idi. Ve, evet, ke-
lzmir' e gitmeği iyi buluyor- man sesleri içinde onu daha 

du. Biray Lamia'ya misafir çok sevdim. 
kalırdı. Fakat bu köyden büs- Rizan durdu. Bir tepeye 
bütün uzaklaşmağı düşününce, geldi. Solda, küçük bir fuhda
içine ıztırabın zehrinin damla- lık vardı. Onun ötesinde ağaç-
dığını ve nefes alamadığını lıklar başlıyordu. Ansızın bir 
görüyordu.. ses duydu. 

Buradan, mümkün değil, Bir güzel ve uzak ses .. Din-
ayrılamıyacaktı. lemeğe başladı. Şaşırır gibi 

Velevki gülünç, \'elevki ma- oldu. Meçhul kendi parçasını 
cera da olsa!.. söylüyordu: 

Onu seviyorum. Bu ya- Kış geceleri sık sık çaldığı 
bu vahşi köy çocuğu parçayı. En küçük bir falso 

Kalbi şiddetle çarpıyordu. 
Sesin geldiği istikameti seçe
rek ve ayak uçlarına basa ba-
sa o tarafa doğru yürüdü. 
Fundalıklar ince çoraplı cil
dini çiziyor, acıtıyor, fakat o 
ehemmiyet vermiyordu. 

Nihayet işte fundalıkla ağaç
lık arasındaki çitin dibinde 
idi. Baktı, kimseyi göremi
yordu. Çitten sıçradı, ağaç

lığa girdi.. Solda büyük bir 
hayıthk vardı ve ses oradan, 
onun dibinden geliyordu. Ora
ya kadar yaklaşınca, öbür ta
rafta, toprağa sırtüstü uzanıp 

bir t vı ına dava· 

lüyordu? 
Rizan hayretle ona bakı

yordu. Bekir'in; hiçbir şeyden 
haberi yoktu.. Eğildi, başu
cundan onu tetkike başladı. 

Bir aralık, Bekir'in gözleri
nin kenarından ikişer damla 
gözyaşının titreyerek, süzüle
rek şakdklarına doğru aktığını 
gördü .. 

- Bekir!.. 
Bekir, tatlı bir rüyadan uya

nır gibi sıçradı ve Rizan'ı gö
rünce bembeyaz kesildi.. 

-Neler söylüyordun Bekir? 
Bekir başını eğdi: 

- Sonıı 
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ANADOLU-----------------~~~ _ı .. çık Am Sayfa 6 -------------iııııiıllllliİlll-•'!'11------~ Gayri menkul mallarırır 

ispanya işlerinin beyne[. İktısat ve Maliye'Z AB l TA: Yunan artırma ilanı. rlu· 

·ı l k. l "' t 1T k ·ıı . Dövmek D ası Karaburun icra Me9ın3~/95 mı e a ıs erı ar ıyor.. ye l ert. Onanm ğundan: Dosya S"ip 
k• Karşıyaka'da İnkişaf soka- --•·•·••-- .. Rusya komiteden çe ı- Bu sabah·A:kara'da ğında Mehmed oğlu Kemal; Malta'ya kö~~rat~:;~~·~ı ot~=~nıb~~k • • t f ' b [ kl Abidin oğlu Mehmed Ali'yi D t d•/d• Karaburun'da eski ziıa~t j}'de llr e Vazlye ena. u unaca ar. dövmüş ve zabıtaca yakalan- ave e ı 1 • •• l memuru Mehmed Ksın "'·lıı 

M Atina, 16 (Radyo) - ngi- bo• .. Adana, 16 (A.A) - a- mıştır. olan alacağından dolayı Ô _,, -~-----------~~-/ ngil iz. ve Fransız donanmalarının Por-
tekiz'i abloka etmesini istiyor. 

ik S b R liz Akdeniz filosu kumandanı d fP' liye Vekili Fuat Ağralı ve • § - Kordon'da ai em- )\ı1ehmed'in Boz köy ed dort 
tısat Vekili Celal Bayar dün ıi'nin mağazasında Ahmed Sir Duglas Punt, Yunan li- yerinde malumulhudu . 

10
• 

saat 6 da Elaziz'den şehrimize kızı Şahine, bir ağaç parça- manlanna gelmiş ve Yunan dönüm ve 60 lira kıy~1et~:rıaı 
h d d b. tahk"k · h • b d donanmasını Malta'yı ziyarete h · ı· k' deksız u Londra, 16 (A.A) - Rus· panya u u una ır ı # gelmişlerdi. Vekill~rimiz ıstas· sile Sabi ayı aşın an yara· ammıne ı çe ır 

ya, ademi müdahale komitesi komisyonu gönderilmesine mu- yonda şehrimizdeki saylavlar, lamış ve yakalanmıştır. davet etmiştir. bağı. tuı 
reisine verdiği son notada, vafakatla beraber Valansiya'ya Vali, kumandan, daire müdür· § - Keçecilerde Leblebici -İzmir inhisarlar başmüdür- Tarihi ilandan itibaren °ı'f8 
lngiliz ve Fransız donanmala· ve Barselona da ayni şekilde leri,, partililer, halkevliler, hanında Halil oğlu Osman, !öğünden: gün müddetle açık artı";'~' 
rınm Portekiz sahillerini ablo· komisyon izamını şart koşmuş- banka direktörleri tarafından Hüseyin oğlu Receb'i tokatla Darağaç müskirat ambarın· çıkarılmıştır. Tal.ip ?180 :Zde 
ka etmelerini istemiştir. Reis, tur. Şimdiki şartlar altında karşılanmışlardır. dövdüğünden tutulmuştur. da mevcut 325 kilo şarap ile kıymeti muhamm~ne?ı~/ pe'I 
bunu ademi müdahale komi- Rusya'nın komiteden çekilme- Petrol arama müdürü Ce- uenemen'de bı'r vak'a f yedi buçuğu nı~ .etın ]canııt 
tesinin salahiyeti haricinde ,.,,, 418 kilo sirke, 14 tahta ıçı akçası veya mıllı ban eJe~ 
görerek doğrudan doğruya • l k · b l ~ sinden korkulmaktadır. Çünkü vat Eyüp te Vekilleri garda Menemen'in cami mahalle- ve muhtelif hacımda şişelerle temı·nat mektubunu verın.h·ııı-
alakadar hükiimetlere baş~ur· diğer devletler, mes e e omıte istikbal etmiştir. Vekiller ö • sinde oturan ibiş oğlu Hay· daha bazı eşya pazarlıkla sa- ve artırma 2/11/936 tarı -,ı 
masını bildirmiş, komiteyi fev- tarafından ortaya atılsa bile genin zirai vaziyeti hakkında rittin ile Cemal kızı Hamide tılacaktır. Tamamı~ın teminatı tesadüf eden Pazartesı guı~· 
kalade içtimaa ragv ırmaktan Rus talebini reddedeceklerdir. alakalılarla görüşmüşler, izahat arasında su mes'e)esinden 16,88 liradır. İsteklilerin saat 11 de dairede icra. o 95 
da çekinmiştir. M;amafih Al- Rusya'dan sonra ltalya ve Al· ve notlar almışlardır. kavga çıkmış, Hayrittin, Ha· 28 /JO/ 936 günü saat 15 te nacaktır. Müşterilere aıt3bi' 
manya ve italya'ya giden su- manya'nın çekilmesi çok muh· Vekiller saat 10 da petrol mide'yi dövdüğünden tutul- başmüdürlüğümüzdeki komis- numaralı dosya irae olu~ ·ıııe 
allere cevab gelince bu cihet temeldir. Bu takdirde vaziyet aramalarının son vaziyetini muştur. yona gelmeleri. 17 21 848 leceği gibi fazla izahatı laıı sıı· 
te düşünülecektir. Rus notası, fenalaşacaktır. görmek üzere petrol araştı· Kısrak çalmak f 

1 
dahi verilir. Tj~Pljr bu h:;ıl 

Paris ve Londra arasında ko· Çünkü bütün memleketlerde rılması yapılan Mihmandara Menemen'in Maltepe mev· Akhisar cra memur uğun- sun daireye ta i .o .unan r936 
ı halkçılar cephesi lehdarlığı · · ı d. V 1 K" • b' dan: artırma şartnamesmı 2/10b. ·!if· nuşulmuş ve ngiltere kabine- gılmış er ır. h . . kiinde eli oğ u azım ın ır Şükrü'ye 350 lira mukabi- tarihinden itibaren okuy~ ıol· 

sinde de müzakere edilmiştir. veya aleyhtarlığı mes' elesi ayni Saat 11,45 te şe rımıze kısrağını çalan Demir Ali za· !inde Ahmet Hamdi tarafın· Hakları tapu sicilile sabıt 'it Her ı"k"ı hu"kumet ablokadan zamanda hem beynelmilel, hem do .. nmüşler ve dog"ruca istas- bıt a tutulmuştur 1 ki }ar 
1 k. k" b b l m'ıll~ı noktai nazarlardan mev- "d k a onlarında v d"" .. ı ac · • dan ipotek edilen Akhisarm mıyan potekli alaca ı ·rt·fa~ 

çe ınmc ·,.,e ve unun eyne - yona gı ere v g .n.arısını ovmuş Kethüda mahallesinde İsmail diğer alakadarların ve ı ol 
milel pek vahim akisler çıkar- · zuubahs olacaktır. Siyasi ma· yemeklerini yidikten sonra Kem er' de Bahçıvan soka- Bahri bey caddesinde 54 nu· hak sahip !erinin bu haki•~ 
masından korkmaktadırlar. iki hafi! yeni bir buhrandan kork· 12,30 da Mersin'e hareket ğından Ramazan oğlu Mevlıid, maralı 121 m. murabbaı arsa ve bu hususta faiz ve nıaSI' ~ 
hükiimetin; bu tedbirlerin itti· maktadırlar. etmişlerdir. karısı Şükrüye'yi dövdüğün· üzerine mebni 500 lira kıy· dair olan iddialarını ~~~d< 
hazına ancak komitenin karar Sovyetler Portekiz'e karşı Vekillerimiz Mersin'de kısa den tutulmuştur. metinde fırın ve üç oda üst müsbitelerile yirmi gün 1?1 ~~ 
verebileceğini bildirmeleri muh· sıkı kontrol da musırdırlar. Bun· bir tetkik yaparak şehrimize Kadının sarhoşu ve bir oda bir dükkan altın· icra dairesine bildirmelerı~ı 
temeldir. ları ötekiler kabul edemiye- dönmüşler ve bu akşam saat Kemer'de umumi kadınlar- da bulunan ev bir ay müd- halde hakları tapu sicilile f 

Diğer taraftan Portekiz, Is· ceklerdir. 21de Ankara'ya hareket etmiş· dan Ahmed k·zı Seher sarhoş detle açık arttırmaya çıkarıl- olmadıkça satış bedelinin~ ti 
· __ .::_ ___ --:========;:..:.:;:_b='-------- lerdir. Yarın sabah Ankarada halde görüldüğünden tutul- mıştır. İhalesi 19/11/936 tari- laşmasından hariç kalaca ,r ~ Romanya kralı, u ay 50 bulunacaklardır. muştur. ... hine müsadif Perşembe günü ve tayin edilen zamandk I~ 

Mersin 16 (A.A) - Maliye Kumbara hırsızlığı saat 15 de Akhisar icra dai- tırma bedeli gayri men °dır b nunda Prag'a gı•deCek ve fktısad Vekilleri bugün öğ- Karantina'daArabhasan çeş- resinde yapılacaktır. O gün yüzde yetmiş beşini bulınB ııı~ 
k f k l taktirde en son artır' ,,, t le Vakti. treı.le Mersin' e gel- · d H k A • · mez ur ırın ve eve onu an k 

0 
.. ıeı· t 

___ _,...;. __ _ 
M. Tataresko, kralın seyahat programı 

hakkında izahat verdi. 
Bükr'eş, 16 (Radyo) - Ka

bine reisi, Kral Karol'un Çe
koslovakya seyahatı hakkında 
izahat vermiş ve: 

- Kral, Veliahdle birlikte 
Tcşrinievel sonunda Prag' a 
vasıl olacak, Birinci gün meç
hul asker' abidesini ziyaret 
edecek ve ordunun geçid res
minde hazır bulunacaktır. Bun
dan sonra sarayda bir z.iyafet ------

Ruzenberg 
Almanya'nın 

· Fransızlara karşı sui 
niyeti yoktur. Diyor 

Berlin, 16 (Radyo) - Fon 
Ruzenbcrg bugün bir nutuk 
irad ederek: 

"Komünizm cihanı tchdid 
etmektedir. Tores'in nutkuna 
gelince: Boş ve manasızdır; 
çünkü Almanya'nın Fransız 
milletine karşı bir suiniyeti ve 
kini yoktur . ., Demiştir. 

Hanri Ford 
M. Ruzvelt'i 
tenkid ediyor. 

Vaşington, 15 (A.A) 
Hanri F ord Reisicumur inti
habında cumuriyetçilerin nam· 
zedi London'u iltizam etmekte 
olduğunu bugün resmen ilan 
etmiştir. Hanri Ford London'la 
yaptığı bir mülakattan sonra 
demiştir ki: 

- Cumuriyetçi namzedin 
hayranıyız. Ve onun seçilece
ğini ümid ederim. Ruzvelt'in 
düşüncelerine hürmetim var
dır. lyi fikirlerle hareket etmiş 
olabilir. Fakat tatbikat bir fe
laket doğurmuştur. 

Fransız se
firi geliyor .. 

Paris, 16 (Raqyo) - Fran· 
sa'nın Ankara elçisi M. Hanri 
Pons, bu ün k ekspresile 

1 
verilecek ve sefirler de bu 
ziyafete davet edileceklerdir. 
Gece de bir resmi kabul ya
pılacaktır. 

İkinci gün Kral İhtiyar ve 
ama eski cumur reisi Maza
rik'i ziyaret edecek ve 

sokolların nümayişinde hazır 
bulunacaktır. Akşam bir ziya
fet verilecek ve kral Prag ope
rasına gidecektir. 

Üçüncü gün kral, askeri ta
limlerde ve Miloviç kampında 
yapılacak resmigeçitte hazır 
bulunacak; akşam da Roman
ya sefarethanesinde bir resmi 
kabul yapılacaktır. 

Dördüncü ve beşinci gün
lerde kral, Bratislav ve Bru
no'yu ziyaret edecek; av me
rasiminde hazır bulunacak ve 
doğruca Bükreş' e dönecektir . ., 

Demiştir. 

Siyam krallığı 
İtalya'da bir 
Muhrib yaptırdı .. 

Triyeste, 16 { Radyo ) -
Molen Kalkon tezgahlarında 
Siyam hükumeti namına inşa 
olunan bir muhrib denize in
dirilmiştir. 

dulgar 
kabinesinde · 
Değişiklikler olacak 

Bclgrad, 16 (Radyo) - Bul
gar kabinesinde mühim deği
şiklikler olacağı ısrarla söylen
mektedir. Haber verildiğine 

göre, Sitelkof, Kohenerof ve 
Kora Cyrca kabineden çıkarı· 
lacak ve bunların yerlerine 
çiftçi partisi mensuplar, gire
cektir. 

Afrika' dan 
Dönen askerler .. 

Napoli, 16 (Radyo) - 0-
gadon vapurile şarki Afrika
dan bir mikdar asker ve ame· 

mesın e asan arısı yşe nın k . h . O'- d teahhüdü baki kalma t~~ 
diler. Vilayette tüccarlarla gö- evinden içinde dört lira para ıymetı mu ammenenm ' 0 e b d hB ~ 

k 75 ini bulursa ihale bulma- artırmanın on eş gün a ıg# rüştüler. Öğleden sonra An a- bulunan kumbarayı çalan Der- d k d'ıt ed'ılmek suretile 17/11
1 

,tir 
h k dığı takdir e en ço arttıra- ~-. ra'ya müteveccihen are et viş oğlu 10 yaşında Mustafa nın taahhüdü baki kalmak tarihine tesadüf eden Sa 1 

ettiler. zabıtaca tutulmuş ve kumbara d b nu- saat 11 de gayri ınef1, üzere müzaye eye on eş Edirne'de nümu- meydana çıkarılmıştır. gün devamla 4/12/936 Cuma en çok artırana ihale .e d~ 
Dıvar altında günü ayni saata kıymetine cektir. Satış peşin para ılesli 

ne kö ucfif Üg., Ü İzmir civarında Narlıdere bakılmaksızın kat'i ihalesi ya· Mal bedeli alınmadan t1ııı 
'J ile Balçova köyleri arasında pılacaktır. işbu gayri menkul edilmez Mal bedeli ve;~r " 

20 tane yeni Tilkilik caddesi mevkiinde bir üzerine bir hak iddiasında ise ihale kararı feshed1!~ 
ise/aktör geldi. vak'a olmuştur: bulunanlar varsa vesaiklerile kendisinden evel en yu et 

325 numaralı Yahya; arka- birlikte 20 gün içinde icraya teklifte bulunan kimse atı 
Edirne, 16 (A.A) - En daşı Hamdi'nin yıkılmağa yüz müracaatları aksi takdirde miş olduğu bedel ile alılldil 

çoğu büyük ve işlek nümune tutmuş olan dıvarını yıkmak baklan tapu sicilince sabit razı olursa ona ihale b~Jııl' 
köylerinde olmak üzere Trak- için yardım ederken ansızın olmadıkça paylaşmıya dahil o da razı olmaz veya JlleP 
ya' da 20 selôktör makinesi yıkılan dıvar altında kalmış olamazlar. Harci d ell ôliyesi nıazsa icra dairesince h':ıı( 
kurulacaktır. Bina lan köylüler ve sağ bacağı kırılmıştır. Ya- alana ait satış peşindir. Mü- on beş gün müddetle ,~ 
tarafından hazırlanmıştır. ralı memleket hastanesine kal- zayedeye iştirak için alıcıların maya çıkarılır. Bu artırııt J 

Ziraat Vekaletinin Avrupa- dırılmıştır. bedeli muhammenenin % de alakadarlara tebliğe h~cetotıı' 
dan getirttiği bu makineler Eşya hırsızlığı yedi buçuk pey akçesi veya mayıp yalnız ilanla iktıfs ih~ 
iki gündenberi Edirne, Uzun- Kemeraltı'nda Barut hanın- banka teminat mektubu ibraz narak en çok artırana .. 
köprü, :Pehlivanköy, Alpullu, da yatan Ahmed oğlu Osma- etmeleri şarttır. Arttırma 7 /1 1 edilerek her iki halde birinCl ~JI' 
Çorlu ve Çerkesköy merkez- n'ın bazı eşyası çalınmıştır. 936 tarihinden itibaren alıcı- edilen kimse iki ihale ars r"' 
leline gelmektedır. Ayrıca Çalan aranıyor. lara açıktır. Fazla malumat daki farktan ve diğer :ı~P' 
Çanakkale'ye de gönderilmiştir. Şişle yaralamış almak istiyenlerin icraya mü- lardan mes'ul olduğu ve f jel 

Bu selaktörlerde çalışacak Yorgancılar çarşısında Mch- racaatları ilan olunur. 850 harcının Belediye ve vakı 
0
, 

olan makinistler ıçın yarın med oğlu Halil ile Ahmed J rımn ve yüzde iki bu_ çukdıl.iil 
1 M k Düze tme l ~· Edirne'nin Havsa nahiyesinde oğ u ustafa arasında avga laliyenin müşteriye aıt o 

84
9 

b. k 1 k b ç kmış M t fa b'r ş' 'le Gazetenıiziıı yedinci sahife-ır urs açı aca ve uraya ı us a , ı ış ı ilan olunur. 

20 makinist devam edecektir. Halil'i göğsünden yaraladığın- sinin beşinci sütununda Kemal· l••K-··,·r-aml!!!l!lllllll!!k!llll•!IES: .. ı. 
Kursları idare edecek ustabaşı dan tutulmuştur. paşa icra memurluğundan ser- Y 
bugün İstanbul'dan Edirne'ye Yaralamağa teşebbüs levhalı Bankodi Romaya borç- t,fl 
gelmiştir. K ... merah:ı c.addesinde Os- lu kasap zade lbrahime ·ait Köprü tramvay dura.k lı~{' 

k l man oğlu Hasan, hamal İbra- ilan on üçüncü satırında 24/ de 681 numaralı ev kırB 
11 Bir kızı ir etip him'i taşla arkasından yara· 101936 yazılacak iken 24/9/ Evde her türlü tesisat ve~~,, 

l mevcuttur. Görmek için ,..or "[d" lıyacağı sırada polisçe tutul- 936 olarak yanlış dizilmiştir. ..,, 
0 Uren er Düzeltiriz. bakkalı bay Ahmed'e ınu 

İdama mahkum 
edildiler. 

fstanbul, 16 (Htısusi) 
Dördüncü umumi müfettiş; 
kendi salahiyetine istinaden, 
bir kızı kaçırıp ırzına geçtik· 
ten sonra öldüren iki kişi 

hakkında idam kararı ver· 
miştir. 

Heyetimiz Tahran'a 
1 hare~et etti. 

lstanbul, 16 (Hususi) -
İran hükumeti ile hükumetimiz 
arasında ticari bazı mcs'eleleri 
görüşmek üzere, Bolu saylavı 
Cemal Hüsnü'nün riyasetin
deki heyetimiz; bugün Ankara 
vapuru ile ve Trabzon yolu 

Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 

GÜRGENLER ZINCiAl-
o A BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız • 

ZINGAL GÜRGENi 
ALINIZ 

Mobilya, karoseri imalatı için ideal ker~ste GÜRGENDJ 
Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası kerestecıler. Telefon 3776 
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/zmir Komutanlığı ilanları 1 _ Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan ilci mil· usuf Rıza Okulu 

~ SIHHAT BALIKY AGI 
~. h l ş b 'b .. ·ı· f) d l' - -ı - t" a ıkyoğlannın en lıalisidir. er et gı ı ıçı ır, .. cıa suzu mııo ur 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~dur:ık Büyük Salepçioğlu hanı kaqmoda 

Milyonlar Gişesi 
. l 200,000 Lira daha k~z~ndırdı .. _ 
ı~, 8})-are piyangosunun altıncı keşıdesınde en buyuk 
~ llııyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ-
)ift:. C~ilyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
~a. tı, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın-
(..,~ satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
~ıv1~onıar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
~~~e kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

~()la \ışterilerine vaktinde bilet yetiştir"!ekle ve he~ tür!ü 
iltil\ ~lıkları göstermekle şöhret alan (Mılyonlar gışesı) 
tiı/~b· keşide biletlerini de satışa çıkardı~ını. ve ~il~tl.e

il ıran evvel almalarını sayın müşterılerıne bıld.ınr. 
~i )Onlar gişesi), taşradan talep edilecek olan bılet
\il(:t~:~t~nda göndermeği bir vazife bilir. Taşra. talipleri, 
~ltJ, rını tedarik etmekte acele ederlerse, daıma kaza· t. 

lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: yon tane muhtelif renk ve numarada makara kapalı 
1 - 6500 metre mavi renkte kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 2 ihalesi 5 lkinciteşrin 936 perşembe günü saat 15 te 
2 - Tahmin edilen bedeli 1787 5 lira olup ilk teminatı Ankara' da M. M. V. satın alma komisyonunda yapı· 

1340 lira 63 kuruştur. 
3 - ihalesi 21 1101 936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün 

gün saat 15 ten 16 ya kadar komisyona müracaat 
edebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen belgelerile 
teminat ve teklif mektuplarım en geç ihale günü saat 
10 kadar M. M. V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. 2 7 13 17 620 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaatından (86400) kilo ıerli pirinç ihtiyacı 

kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 
2 - ihalesi 20 Birinci teşrin 936 Salı günü saat onaltıda 

lzmir' de kışlada müstahkem mevki satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (16416) liradır. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiati on dokuz kuruştur. 
5 - Teminat muvakkate akçesi (1231) lira (20) kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair vesi

ka göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 satıh kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve} komisyona vermiş bulunacaklardır. 

2 6 11 17 648 

- Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 140000 kilo 

arpa satın alınacaktır. 

2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 7000 lira fiat bi
çilmiştir. 

3 - ihalesi 261101936 tarih Pazartesi günü saat 15 de Ça-

4 

nakkale' de Müstahkem Mevki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 
istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
525 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele-
rindeki vesikalarla .. teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatından bir saat evel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 9 13 15 17 725 

Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihiyacı için kapalı zarfla 102000 kilo 

arpa satm alınıcaktıar. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 5100 lira fiat bi· 

çilmiştir. 

3 - ihalesi 26/ 10/936 tarih Pazartesi günü saat 11 de Ça
nakkale' de Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
383 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele
rindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 9 13 15 17 726 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mütahkem mevki kıtaatının 12600 kilo 

sabun ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

3 

2 f ah lesi 19 /Birinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 
] ] d~ Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 
Beher kilo sabun için otuı dokuz kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi üçyüz altmış liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları . ve teminatı ' muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evel komisyonda hazır bulunmaları. 

6 10 13 17 711 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı icin kapalı zarfla 116,000 ki!o 

yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6380 lira fiat 

biçilmiştir. 

3 - ihalesi 30 1101 936 tarih cuma günü saat 15 te Ça
nakkalede Ms. Mv. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
479 lirayı ve ihale kanununun iki ve. üçüncü ~aqde
lerindeki vesaik ile bir saat evel komısyona muracaat 
etmeleri. 13 17 22 27 801 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 138,000 

kilo yulaf satın alınacaktır. . . 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6590 lıra fıat 

biçilmiştir. 

3 - ihalesi 30 1101 936 tarih cuma günü saat 10 da 
Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden b!r saat evci teminat akçeleri olan 
750 lirayı ve ihale kanunun ilci ve üçüncü maddele
rindeki vesaikle bir saat evel komisyona müracaat 

lacaktır. 
3 - Şartnamesi 600 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. nundan 

alınır. 

4 - Tahmin edilen mecmu tutarı l 20000 liradır. 
5 - İlk teminat 7250 liradır. 
6 - Eksiltmeye girenler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evel M. M. V. sat. al. ko. vermeleri. 

1 2 17 3 421 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Gaziemir' deki alayın sene!ik ihtiyacı için 155000 kilo 

odun açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 23 1101 936 cuma günü saat 10 da 
yaplacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1030 lira olup muvakkat temi· 
natı 78 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava'dat.i Askeri sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 7 10 13 17 679 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: . 
Cinsi Miktar ve Tahmin bedeli Muvakkat temınat 

ölçüsü Lira Kr. Lira Kr. 
S ığır eti 98725 Kilo 32085 63 
Koyun eti 5000 " 2175 00 3021 67 
K IZU eti lv353 " 6028 26 . 
Yukarıda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedellen ve 

muvakket teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek, 27/~0/936 
tarihine rastlıyan sah günü saat 14 te kapalı zarf usulıle alı· 
nacaktır. 

Şartnamesi 201 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ~irlikte 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evvelıne _ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı~ına vermelerı. 

11 17 21 26 1909/771 

Devlet Demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkuller 2-11-936 Pazartesi günü saat 

15 de İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık artır
ma suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. istekli
lerin gayri menkuller hizasınde yazılan miktarda muvakkat 

teminat vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olma
dığına dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen va
kitte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler ko· 
misyondan parasız alınır. 

1 - Alsancak birinci kordonda Çelikel sokağında 36·40 
harita No.lu depolar arasında 46 metre murabbaı arsa mu
hammen kira bedeli 60 lira muvakkat teminat 450 kuruştur. 

2 - Alsancnk yadiğar sokağında Uray havagazı fabrikası 
civartnda 868 metre murabbaı arsa üzerinde mülkiyeti üçüncü 
bir şahsa aid Miyankökü fabrikası ve oluklu çinkodan yapılmış 
bir örtü vardır. Muhammen kira bedeli 525 lira muvakkat 
teminat 3938 kuruştur. 17 22 851 

Burnavaa Ziraat 
müdürlüğünden: 

mektebi 

Mektebimiz şubeleri için 400-500 tek araba beygir güb
resi alınacağından taliplerin 19 1101 936 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat 9 da mektepte satın alma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 853 

Urganlı köy muhtarlığından: 
Turgutlu kazasının Ahmetli nahiyesine bağlı Urganlı kö~ü 

mektebinin natamam üç odasının tavan, taban pençerelenle 
kapı vo sıvası yaptırılmak üzere münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Yapılacak inşaatın bedeli keşfi 1008 liradır. Taliple
rin % 7,5 teminat akçesi veya banka mektubu ile mü

nakasaya iştirak edebilecektir. 
il - Münakasa 1 inci teşrin 21 inci günü saat 16 da Ur· 

ganlı köy odasında ihtiyar heyeti tarafından aleni ya· 

111 
pılacaktır. 

Bun3 ait keşifname ve şartname Turgutlu belediyesi 
ile Urganlı köy odasında mevcut olduğundan va~ti~
den evel keşifnameyi görmek ve şerait anlamak ıstı· 
yenlerin Tur tl 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN- "EXc1~ı~~rZ"E~ransatıan· lıı;::;::::;ml!JliillR:i~Do .... ktommr ...__. KÜ tür Lisesi 
1T A f D ZEE& CO tik vapuru 23 ilkteşrinde Pi- Ziya Gökşin 
y apur cen ası er • RE'den BOSTON ve NEV- Kulak, Burun, Boğaz Kız ve Erkekler için gece der_sleri .. e 

ROY AL NEERLANDAIS V. N. YORK'a hareket edecektir. mütehassısı 1 - En değerli öğretmenler tarafından Fransızca, lngılızC ' 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LiNlE 11 EXETER" transatlantik va- , Merkez hastanesi kulak şefi Almanca dersleri verilir. 

"UL YSSES" papuru 16/teş· "GERA,, Vapuru 15 ilk puru 6 son teşrinde PiRE- ikinci Beyler sokağı ha· 2 - Orta mektep ve Lise talebesi yoklama sınavlarına ha· 
rinevvelde gelip yükünü tah- tesrinde bekleniyor, 20 ilk den BOSTON ve NEVYORK'a marn karşısı No. 41 zırlanır. 
liyeden sonra BURGAS, VAR- teşrine kadar ANVERS, ROT- hareket edecektir. Muayenehane Tele.: 3686 3 - Orta mektep ve Lise şahadetnamesi almak istiyenlere 
NA ve KÖSTENCE liman· TERDAM, HAMBURG ve "EXCAMBİON,, Transat- Ev " : 2505 tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. her-
ları için yük alacaktır. BREMEN için yükliyecektir. lantik vapuru 20 son teşrinde Hergün 3 - 6 a kadar has· 

1 
4 - Bu derslere kız ve erkek mektepli ve mektepsiz 

/ BOSTON NEVYORK' t l k b l d kes devam edebilir. "Posidon,, vapuru 21 teşrin- "ATHEN,, vapuru 26 ilk ve a a arını a u e er. her 
Id 25/ · ı k hareket edecektir. ...__,____ 5 - Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerind ki 

evve en teşrınevve e a· teşrinde bekleniyor, 3 son Sefer müddeti: Olivier VE Şürekası gün saat (17) den (20) e kadar Beyler sokağın a 
dar ROTTERDAM, AMS- teşrinc kadar ROTTERDAM, l Limited Kültür Lisesine müracaatları. 5 D. .....,,,,,,-
TERDAM ve HAMBURG li- HAMBURG ve BREMEN için p RE - BOSTON 16 gün -
manian için yük alacaktır. yükliyecektir. PiRE - NEVYORK 18 gün vapur Acentası 

"UL YSSES,, vapuru 4/ teş- " MILOS,, vapuru 29 ilk DEN NORSKE MIDDELHAVS Birinci kordon Rces binası 
rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar teşrinde bekleniyor, HAM· LİNJEN - OSLO Tel 2443 
AMSTERDAM, ROTTER- BURG ve ANVES'ten yük çı- "BOSPHORUS,, motörü LONDRA HATTI 
DAM ve HAMBURG liman- kacaktır. 24 ilk teşrinde bekleniyor, "LESBIAN

11 
vapuru 9 bi· 

lan için yük alacaktır. "MANISSA,, vapuru 11 son D 1 E P P E, DUNKERK, ve rinci teşrine kadar Londra ve 
"ORESTES,, vapuru 16/ikin- teşrinde bekleniyor, 15 son NORVEÇ limanlarına yük Hul için yük alacaktır. 

alacaktır. "MARONJAN,, vapuru 19 citeşrinden 21 /ikinciteşrine ka- teşrine kadar ROTTERDAM, "SARDİNİA" motörii 16 
dar AMSTERDAM, ROTSER- HAMBURG ve BREMEN için j birinci teşrine kadar Londra 

k son teşrinde bekleniyor, D - ve Leitlı için yük alacaktır. 
DAM ve HAMBURG liman- yü liyecek_tir_. -- EPPE ve NORVEÇ limanla- LİYERPOOL HATTI 
lan için yük alacaktır. ı ARMEMENT H. SCHULDT- rına yük alacaktır. "DRAGO" vapuru 7 bi-
SVENSKA ORIENT LlNiEN HAMBURG LINE rinci teşrine kadar Liverpool 

"Vl.Kl.NGLAND" moto··ru·· "MARİTZA,, vapuru 22 ilk JOHSTON WARREN L TD LIVERPOL ve Glasgov için yük alacaktır. 
30/birinciteşf'inde beklenmekte teşrinde bekleniyor, ROTTER- lk "EGYPTIAN,, vapuru 15 "DROMORE,, vapuru 24 i 
olup ROTTERDAM, HAM- DAM ve HAMBURG için yük teşrinde olup ayni gün BUR- birinci teşrinde Liverpool ve 
BURG, BREMEN, COPEN- alacaktır. CAS, VARNA, KÖSTENCE, Swanseadan gelip yük çıka-
HAGE, ve iSKANDiNAY- "AUGUST LEONHARDT,, SULINA, GALAÇ ve BRAİ- racaktır. 
YA limanlan için yük alacaktır. vapuru 11 son teşrinde bek- LA'ya gidecektir. DEUTSCHE LEY ANTE-LlNİE 

HOLLAND AUSTRALİA !eniyor, ROTTERDAM ve S.A. ROY ALE HONGRO- "HERAKLEA,, vapuru bi-
LINE HAMBURG için yük ala- iSE DE NA VİGA TİON rinci teşrin ortasında Hamburg 

A EN I k Caktır. Bremen ve Anverstl!n gelip 
" LH A,, vapuru 6 i in- DANUBİENNE-MARITiME yük çıkaracaktır. 

citeşrinde beklenmekte olup AMERiKAN EXPORT LİNES BUAPEEST Tarih ve navlunlardaki de-
PRlNSIPALLE AUSTRALYA "EXMOOR.. vapuru 17 "DUNA,, vapuru 18 ilk teş· ğişikliklerden acenta mes'u-
ve YENİ ZELAND için yük ilk teşrinde bekleniyor, NEV- r;nde bekleniyor, BELGRAD, liyet kabul etmez. 
alacaktır. YORK ve BOSTON için yük NOVİSAD, BUDAPEŞT, BRA-

SERYICE MARlTlME alacaktır. TISLA VA, VlY ANA ve LINZ 
ROUMAIN "EXMINSTER,, vapuru 30 için yiik alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 itk teşrinde bekleniyor, NEV- "SZEGED,, motörü ilk 20 
birinci teşrinde gelip 1/21inci YORK ve BOSTON için teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
teşrinde PiRE, MAL TA, MAR- yük alacaktır. NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
SİL YA ve CEZAİR için yük "EXHiBİTOR11 vapuru 14 BRETİSLAVA, VİYANA ve 
alacaktır. 

"ALBA JULİA,, vapuru 
19 / 2 inci teşrinde MALTA, 
MARSİL YA ve CECAIR li
manları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü l/ikin

citeşrinde beklenmekte olup 
ANYERS (Doğru) DANTZIG 
ve GDYNİA için yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihlcrile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 
......... - ..... lliiii:JiiB .. llill 

Hellic en L·nes 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo.Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 

son teşrinde bekleniyor, NEY- LİNZ · için yük alacaktır. 
YORK ve BOSTON için yük SERVİCE MARITIME 
alacaktır. ROUMAİN BUCAREST 

''EXPRESS,, vapuru 30 ilk ''DUROSTOR,, vapuru 28 
teşrinde bekleniyor, NEY- ilk teşrinde bekleniyor, KÖS-
YORK için yük alacaktır. TENCE, SULİNA ve GALAÇ 
"EXAMİNER,, vapuru 14 ve GALAÇ aktarması olarak 

ilk kanunda bekleniyor, NEY- BELGRAD, NOVİSAD, BU-
YORK için yük alacaktır. DAPEŞTE, BRA TİSLA VA, 

"EXAMELIA,, vapuru 26 ilk VİYENA ve LİNZ için yük 
alacaktır. 

teşrinde bekleniyor, NEV-
Yapurların isimleri gclm '.! 

YORK için yük alacaktır. tarihleri ve navlun tarifeleri 

AMERİCAN EXRORT LINES hakında bir taahhüde girişi-
PiRE TARiK1LE SERİ lcmez. Telefon No. 2008 2008 

: •. . . ·.· . 1 ' . • . . ·. . . 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

~~~R31!mtı;~tCP-m!l~m!IKr;}S 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul v~ tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

•1D.:1ımaınr::sm~.,,..~~~31 

• 

Bir verirsen bin kazanabili r sin. Bir kaybederse~ 
paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaŞ'~r 
z: zengin etmiş, hem de yurdunun gökler ine b\, 
ka~ filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden b 
renin de seniri olmıyacağım kim iddia edebiliV 

; 

a ~ 
= 111111111ıı1111111111111111111.. o 0 kt 0 r · , ı 11111.ıı111111111 ıı ııı uııııı~ 
~ ~ 

~ A. Kemal Tonay ,J 
Bakteriyolog fle bulaşık, salgın hastalıkları mütahaS51

• ~ 
- Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 89[., ~~~ = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a ~11 

= hnstnlannı knhul eder. ~ ~ 
- Müracaat eden haetalnra yapılması lô.zımgelcn sair tablil&t f1} ~ 
- mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına ce i 
=ııiôTilllılııılı"ttTiılittliilıiıiiımlıilıttlıittiNıltt"ıir~1i;i:~0: r4ı;~5 111

11111 

Izmir viliyeti Muhasebei b1'
1 

susiye müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı Yeri Cinsi 

Narlı dere ikibuçuk dönüm bB~' 
L. K. 
8 

3 
eski mezarlık mc. )ş 
,, ,, döı t döniim tcı~ 5ıe' cıı1 r, 

ldnrei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve .1o.9· 
Port·Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

yaz ı l ı akar 3 sene müadetle kiraya verilmek üzere 16 
9

rt•" 
~ JI IU j} ... tarihinden 26-10-936 tarihine ka<lar 10 gün müddetle her$.~ 
~ maya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere r S11r 

1 • l muhasebesi hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve P~ glı~ 
Fazla tafsilat için Pasaport 

yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğ ı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 Pürjen ahap 

- · : # ) mek istiyenlcrin de ihale günü olan 26· 10·936 paza.rte51
•1Me1 

( ; raıoı .ÔAN~<A~ı _ saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte encümcnı vı 
. müracaatları 833 15 17 20 22 bOb 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


