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acı ası ispanya 

Asiler Madrid'e yakla~tılar, 
hükıimetçiler asker topluyor. 

Sayın Bashal{aııı mız 
' 

Geldiler. 
Nazilli'de üç saatlık bir hasbihal ve tedkik yapıldı. T. R. Aras 

İtalya sefiri ile de 
kon uftu. 

Rusya'da amele, ispanya 
milislerine yardım istiyor 

Başbakanımız pamuk işine 
lstanbul, 17 (Hususi)

Bulgar gazeteleri, Harici-

Asiler Madrid'e 30 Kilo
metre mesafededirler ehemmiyet veriyor. ye Vekilimiz Rüştü Aras-

1 a Bulgar Başvekili Köse 
lvanof arasındaki görüş
melerin müsbet neticeleri
rine intizar adildiğini yaz-

-------------
Rus'lar milislere, eskiye ilaveten, yeniden 

----------~ 
Bugün de H,alkevimizde mıntaka pamuk müstahsil 100 tayyare vermişler. 

Hurgos, l 7 (Had· 
yo) - Nasyonalistler, 
l\ladrid cehlıesiııde 

Alhardo Del l'rııga ·) ı 
işgal etmişlerdir. Hü· 
kiiıııct kuvvetleri lhi · 
cdo küprüsiinü ~iıl· 

dctle ınüılnfııa etmek· 
tcdirler. Buradaki 
milislerin 30 Lin kişi 

oldıığu süylcnİ) or. 

leri ile pamukçuluk işleri tedkik edilecektir. maktadırlar. 

Hariciye Vekilimiz Rüş
tü Aras, bugün ltalga'nın 
A11kara elçisini kabul ede
rek bir müddet görıişmüş 
ve akşamki ekspresle An-

ayın Ba.,bakaoımız ismet 1nü· 
illi, clüıı nkşam İzıııir'i şereflendir· 

llıiştir. Bn~Lakanımızı tn~t) an özel 
tren Als ncak g:ııına saat 20.30 <ln 
ı;elmiştir. İsmet lııöııü, isıiklıa1 
llıeracimi yapılnı:ııuası hakkımla 

kat'i emir vermi~ olıluklnrırıclan 
isıasyouda saıniıni Lir şekilde knr· 
~ılan ın ışlurdır. 

Yali Fazlı Güleç ile beledi~·e 
rej i doktor Behçet Uz; Ayclın s:ıy· 
la\ ı Hulusi Alntaş, İzmir saylavı 
e ki f ktısaJ 'ekili Mustafa Halımi 
Köken ve <l:ılıa hazı ayla\lanmı:r. 
I1aşbnkanımızı Aydın'ılan kar~ı· 
lıyarak Başbakanıınızın lıinıliklcri 
Ö7.el trenle \'e refnk.ıtleriııdc şoh· 
rinıize gelıııi~lerılir. 

Abuncak ista vonıırıcla son }Jii· 

) ük ıııancnnlar ~ıünaselıctile İz· 
tnirde lıulunınaktn olan Orgeneral 
İzzettin Çalı,lnr, Kor~cnernl Mu~· 
l;ıfu luflln'lı ve Kerameddin Ko· 
cnnıan, Müstahkem l\levl~i Komıı· 
tıını Genernl Burhnn<'ddin Denker, 
General füi~tü ve JL1if, Burdur 
&a)luı Halid Onaran, g:ızctemizin 

•alıip \!C başmuharriri Haydar Jl.iiş· 
til Öktem, askeri ümera , . ., crkün, 
kızılay İzmir kurumu mcrk< z Lnş· 
kanı doktor CeYdet Fuad, emniyet 
nıUdün1 Saluhiddin Aslan Korkut 
Ye gazeteciler taraflannd:ın eaınimi 
lıir şekilde istikbal edilen Da,ba· 
kanımız, kendilerini knrşılıyanlunn 
ellerini ayn ayn sıktıktan sonra 
i ta } onun iç ve dı~ında toplanan 
knlalıalık halkın alkı1l:ın arasında 
gardan çıkmı,lar \'e gar yakının· 
daki (Al ancak gan cYi) mı ko· 
nuklnmı§larılır. 

Bn~b:ıkuuınnıa Lu 11cyahatle· 
riııdc Niğde !D)lıın Cavid \'C Mn· 
niea a)lavı Ahdıırralıman Sami ile 
lınşlıııknıılık lnısıd kul m müdürü 
'edici . ve kıymetli Ba,bakaııımızın 
kardeşleri llıı) ri rcfaknt etmek· 
tcdirler. 

Bıı§lınknnımız, Nıızilli"dc pa· 
nıuk isıilı aHitı lıakkmdn tetkikler 
)npnıış, pamuk ınıntnkasıııı geznıi~, 
Jıumuk ı•ltih ista )Onunu \'C pa· 
ınuklu dokumu fnLrikasıııı ziyaretle 
fabrika inşaatını ı;iizueıı 0eçir· 

ıııişlcnlir· 

- Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

Lord Curcil'in 
' t 

nutku 
''Belçika' yı, İngil

tere ve Fransa 
kurtarmıştır.,, 

Paris, 17 (Had· 
}o)- DeLa ga· 
icte:,i; \'jo ton 
Çurçil'iıı. Bel· 1 

çika kralı Leo· 
]ıold"un nutku 
ib:cıine \erdi· 
~i hir EÜ) le\•i 
ııeşrcı ınektc . 
dir. Lord Çur· 
~il lıu nutkun· 
da demietir ki: 
~ Belçika ıın. ..... 
k<ınıcti bilme· Lord Çurçil 
lidir ki, birçok İngiliz ,·e Fransız 
Jll'fcrinin kenıiklf'rİ , Belçika top· 
rakıarında ı;önıülü duru)or. Belı;i· 

ku S.. uı tulıuu,sa, İngiltere ve Fran· 
n gibi iki büyük devletin saye· 
ıiude .kurtulmu§tur. 

kara'ga hareket etmiştir. 

Yugoslavya' da 
Yeni kararlar alındı 

Hdgrad, 17 (Hud)o) - Vekiller 
heyeti Yugo la\')a'dn ipekçiliği te· 
rnkki ett\rmf'ği, Bclgrad, Lehiya Ye 

Zagrcp arasında ıclcfon tesisatını 

genişlctmc~i, ııınli ıııüesse elerin 
alat•uklıırını korunıağı, Y ııgo~ıa,·ya 
İelfuıılnrıııın tt·~kilfitının tak,·iyesini 
kararlaçtırnıı~, Romanp ile Yugos· 

' llavya uraıııuda Tuna nehri iizerin· 
de infa edilecek demiryolu köprü-
sü ve bazı ılenıiryolların da dar 
hattan geniş hal.la çevrilıneei ieini 
konui'muştur, 

Polonya Fransa'ya 
bir heyet gönderiyor 

Muvakkat hükti· 
metin bir tebliğine sü 
re, plDJz \ nlaıı iyrıd:ı 

mili;;ler tarnfından 

kurşuna dizilenlerin 
adeıli i bin kişidir. 
Hala l\Iadrid iiç ceb- Asiler bir milisi kurşuna dizmeğe 
heılen ihata edil mi~ ve 
asi or<lu ta)"yarelı·rle San Mortina· 
ya hürum etmişlerdir. Coadarnma· 
da milislerin taarruzu pü~kiirtiil· 

mı1ştür. 

.Madrid sokaklarında nıüsadc· 

meler oldu~u !öylenmcktedir. Ko· 
miinistler, Alkala <le Xaresi civa· 
:rında. lisilere iltihak etmek istiycn 
bir milis lut'usını mitralyöz ateşi 
ile imha etmişlerdir, Hükumet rİ· 
cali Valanea firar için hazırlan· 

götürüyorlar .. 
Söylendiğine göre, Sovyct •e· 

firi, Kahalero ordusunun idareaiııi 
(le almıştır. 

Lizbon, l i (A.A) - Re!mi ga· 
zetc ile ne~redilecek bir kararna· 
meye göre gayri vatani Hyabut ki 
sosyal nizama mugayir dun;ular ve 
fikirler besleyen efrad ile küçfik 
ulıitlcr bundan böyle terfi edemi· 
yecekler ve alelade nefer olarnk 

Vart0\"3, 17 (A.A) - Polonya 
ckoııomik mahııfiline ıııen up bir 
he) et gelecek hafta hnşıoda Paris'e mışl:ır<lır. - Sonu 6 ıncı sahifede -
hareket edecektir. Bu hevct 1''ran· --------=============-=---------

• F 'd H lk h . j sız-Po1oıı)~ ticaret :mün:ı&e.hetlcr.i· ransa a a cep esı 
j nin inkişafı için nlınaeuk tedbiri • 

Franı;ız alôkadar ınaknınlan ile gö· • 

1
• ·-·-·-·-·-·-·-1!~f~?!~~~!.i::. .:~~.~!~!!~-·-·-·-·-····-·-·~~::'. .. :.·~:-·-·-·-·-·-·-·-·-·· n ı n k ı r11 mas ı bek 1 eniyor 
Belcika'nın bitaraflığı, siyasi müzake- • .h . " . 

1re v.e temasları cok arttırmı bulunu or M. Şotan akıdeler l tılafının derın 

Vazı.y.et Fraş nsay kadar in- bir kin haline geldiğini söylü)or. 
Pari@, 17 (Radyo) - İ)i haber 

alan Paris siyasi m:ıhnfiline güre, 
.Framız Halk cephesinin kırılımı ı 

gl•ıtere ı·çı·n de vahı·mt ;;~~i::: ~ö:tc~c~·cı~~~lir. de~i~l:~ 
e vardır; Radikallerin S. F. 1. O. sos· 

yıtlisıleri ara ında Ulum kabinesi· 

. ·------Bir hava taarruzunda lngiltere tehlikededir. Belçika hariciye 
nazırı, Belçika herhangi bir taarruza yol olamaz, dedi. . ~ .. ~ 

ltalya bunu medeni cesaret olarak takdir ediyor. 
Belçika halkı da bunu iyi görmüş. 

Lomlru 17 (AA) - Belçika 
sefiri Y nnsi Hurt bugün Fraıı ız 

sefiri ile lldı;ika'ııın hitnrııflı~ıııı 

ve Atman notns.ını koııuşııııı~, Frıııı· 

sız sefiri geç vakit Pariı;\ı gitmiş· 

tir. Alman ıııa sl.ıhatgüzarı d.ı sefiri 
ziyaret et nıi~tir. 

Bunda 13 ilk teşrin Alınan no· 
tnsınm efkarı umıımi}eyc na~ıl ar. 
zcdilece~i gözden geçirilıni~tir. 
Alakadar mahafilc güre bu nota, 

sene Loknrno nıis:ıkını sürünceme· 

-----------de lıırakınnkt tdır ve cesaret verici 
dt•gihlir. Bu ııoln, Lokarrıo nw~· 
clt"sioi knrıştırncak suallerle dolu
dur 'e Almanya vaziyetini ıniilıiın 
gibtcrrııcktcclir. 

Pıır:s 17 (A.,\) - Bı.:lçikıı •' 
firi lıugiin hariciye ınü-t•'~nrı ile 
Bclc;ika'mn !Jit ı ra f lığına nvdrti 
mes'clesi iizeriude uzun bir konuş· 
mu ) apınıştır. 

Iloıua, 17 (A.A) - Jurıuıle 
n· lıalya hu lııı . usta, A vrııpıı 'mıı 
iki) e bölünmek i tidaJı kar~ısıı11la 

hu lıarf'ketiıı medeni cı·sarct ve 
ılur"ucli şliğ•! deliilet ettiği, bunun 
ınü~terek emniyet hülyaQına elalan· 
lan U) andırması lazım geldiğini 

) :ızııı:ık tnclır. 

LoııJra, 17 (A.A} - De)li Tel· 
graf llelı.ika lıitaraf lı~ı dolayısile 
llelı;ikn·yn hazı ihtarattn bulunmak· 
ta 'ı• Belçika'ya kunetli bir dü.· 
nıaıııu ansızın taarruz crlchilecc~iııi 
) azarak ~uolnn iliive etmektedir: 

- Sonu 6 ıncı say/ ada -
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

I ~ fi I 

' 
Evelki akşam ordo şerefine verilen ziyafet intiba/arından .. 

niıı tadili hakkında müzakereler 
ba~lanıı~tır. Radilrnl ve Hndikal 
s<>syalistlerin kanaati, lıu ule rniile· 
mayil bir Haılikal • Sosynli::.t kalıi· 

of'-.i tt•şkili merkezindedir. Kalıine 

ri) aseti hakkında M. Daladiye rn 
l\l· Kamil ..,otnn'ın, lıarici)e lı:ık· 

kında .M. Ulum, 1\1. Pol Bonkur'un 
ismi çok 6öylenwcktedir. 

M. Kayo 'nuo Maliye lınkanlı· 

ğını kabul edeceği henüz ı;aLit ol· 

manıı~tır. 

M. Şotan, t"ereyanlar arasıııda 

nazını rolünü O)DDmaktadır. Ayni 
zamanda arayı uınumiy.:ye uıiira· 

ca:ıt tıı ıncvzuulıahs olmaktadır. 

l\l. Kamil Şoran, Hatlikııllerio 

Bi)ariı;'te toplanacak umuwi kon· 
fcr:ıns hakkında demiştir .ki: 

- Bu kongre umumi bir sa
lah teminine çalışacaktır. Bu içti· 

M. Leon Blum 
maa ~iddetlc lüzum vardır; çünkü 
yapılmakta olan tnhrikut ınemlc· 

keıtcki heyecan tehlikeli bir hal 
olmakta ve lıu halin devamı io 
yapmak iınkılnını bırakmamaktadır 

J\lcmlckct dahilinde içtimai 
ihtilafların de,·amı, elim lıir panik 
husule getirmekte ve akideler ih· 
lafını derin bir kin haline inkılap 

etmektedir. 

Londra, 17 (Radyo) - /ngiltere lrcrbige na%ırı 
Koper, bir söylev vermiş ve demiştir ki: 

- Büyük Britanga hükumeti ve l11giliz milleti, sulh 
istiyor, silah altına alman geni efrad, lngiltere'gi kuv
vetli görmek ister. Ancak bu sayededir ki, ahvali karış
tırmak istigenler, lô.gık ol:ukları cezayı göreceklerdir. 
lngiltere kuvvetli bulundukça, harb ihtimalleri de zagif 
kalır.,, 

Londra 17 (Radyo) - Lokarno mes'elesi, gittikçe 
karanlığa doğru yuvarlanmaktadır. Almanya'nın son 
notası, müşterek mesaiyi imkansız kılmaktadır. Alman
ya, hiçbirşey tanımak istememektedir. 



İl ·m ve kavgalar ' v 

,. 
331 

EKONOMİ 
gumu Hahcşistan'da, emperyalizm ile milli istiklfıl dnvası, 

Ilindistan'dn :Mli lümnnlıkla mecusilik, 
ı ranyn'dn faşizmfo komünizm. ihtiyat subayları 
Birçok memleketlerde kapitalistle amele, 
Bilmem nerede, cumuriyetçilikle, kralcılık, çağrılıyor. 

1 r·m·zin 
acatı. 

Fulıın yerde demokrasi ile dikıaıöryıı çarpışıyor. f zmir Askerlik şubesinden: 
Kimi pnrlfimento kürsü ünde, kimi mabedin kapısında, kimi ceblıe- 1 - Yedek subay yetişe· F i~tlerin yükselişi - son haf ta satışları ve 

de, kimi sokaklardaki barikııdlnrda çarpışıyor.. cek kısa hizmetlilerden 331 1 şı·mdı·ye kadar sevkiyat 
Dinlerin iki hin yıllık kavgaları \•icdanlnrda esen hürriyet hn\'asınn _ 

rağmen, btlln ve hula devamdadır. doğumlu ve bunlarla muamele 
Mecusi, Hind füslümonının gırtln~nı yakalamış; .Müslüman do lınn- görenler ve daha evelki do- ' 

çerini onun göksüne dayamış. ğumlulardan olup ta muhtelif 
İçtimai knvga in anda mide tezahürotının ve menfeat endişelerinin sebeplerle geri kalmış yalnız 

haşladığı günden sonra, ka1ıbdnn kalıba, zamandan zamana, etiketten Askeri yüksek ehliyetnamesi 
etikete geçerek hu devre kndnr gelmiş .. 

Doktorin buhranı içinde sendoliyen insıınlık ve ouur müvıızenesi, taş olanlar 1 · 2.inci teşrin • 936 
devrinde de zaten ~pa ağlam değildi. Eksik olan ynlnız onun idrak ve tarihinde yedek subay okulu 
tnrizi ve onun sözde şuurdan mahrumiyeti idi. komutanlığında bulunmak 

Bazılan, üzere sevk edileceklerinden 
- Bu çarpışma, yaradılı:ın kendi kuruluşunda vardır-
Diyorlor. Acaha lıakiknıen öyle midir? Şu halde ilim, bu mübte· 26 - 1 Linci teşrin - 936 gii· 

:ı:el ka\•galann seYiyesine niçin inmiştir? nünde hüviyet ciizdanı (Nü· 
Yürüyen ve aşikar olan bir hakikat vardır: fus tezkeresi) ve yüksek as-
fnsanlığıo Ln ideoloji, hu menfeat, hu siyaset ve mezhep kavgaln· keri ehliyetnameleri beraber-

nnn iştirak etmiyen yegane kun·et ilimdir. İlim tefcrrüatını müdafaa !erinde olduğu halde şubeye 
edebiliyor ve istihaleler de geçirebiliyor. Fakat hiçbir zaman bünyesini 
ve ) ük ek: karekteriııe kaybetmiyor. müracaatleri. 

İlim, kendi otoritesi içinde, hu içtimai manzumeler ve ferıllerin 2 - Tam vaktinde Ye· 
knvgnsına hiç aldırmadan ve çok kere onlann çok, hem de pekçok ge- dek subay okulu komutan-
risinde ka1arnk yürüyor. lığında bulunmıyanlar hak-

Fcnalık şuradan geliyor ki; ilimle insanlık hiçlıir gün )'anyanu yürü· kında kanuni muamelC'nin 
yememiş ve ilim, bir kun·et, bir hıikim Ye müessir olam:ınıı,ıır. ihtiras- tatbik olunacağı ve 1 - 2.inci 
Jnr, menfaatler. mezhep ve akide davaları, mide hareketleri .. 1ıimle k~n- teşrin • 936 tarihinden itiba-
di aralanndn daima bir mesafe hulumhırnıuşlardır.. Yoksa insanlık he- ren sevk edilemiyecekleri ilan 
yetinin mııkanizması bir gün i1min eline geçebilseydi; ne Meeusi'nin eli 

olunur. mfü;lümnnın gırtlağındo, ne 1talynn·ın çizmesi Habeşistnn·da, ne fa~izmle 
komünizm mücadele içinde, ne diktatöre milletlerin tepesinde bulunurdu. "- ~ 
__ n_en.,...ho-·y-ıe_d_ü_şü_n_ü>_o_nı_n_ı. ________ s.t_~ r_M_E_s_·A._o_ı __ Almanya, İtalya 

Dünyada ne kadar 
telefon var? 

Amerikan telefon kumpan-
yasının yaptığı bir istatistiğe gö

re, ikinci kanun 1936 da dün
yada 33,539,830 telefon var
mış. Asıl mes'ele bunun 16 
milyon 868,955 i Birleşik dev· 
Jetlerde ve 12 milyonu da Av· 
rupa' da oluşudur. Keza bu 
istatistiğe göre Nevyork'taki 
telefon adedi bütün Fransa· 
daki adedi geçmekte imiş. 

Bu istatistiğe bakarak dün
yanın en çok konuşan mille· 
tinin hangisi olduğunu öğre
nebilirsiniz. 

Bahçemde tavuk beslerim. 
Tavuklarım meşhur cinstendir. 
Bu cinsin bozulmasını iste· 
mem, Halbuki !komşunun ho
rozu· ara-sıra benim bahçeme 
geliyor. Bu yüzden tavukları
mın nesli bozuluyor. Horozun 
kesilmesini isterim. 

Horozun sahibi de müda
faasını şöyle yapmıştır. 

- Benim horozum, kom
şunun bahçesine gidebilir. 
Çünkü bahçelerimiz arasındaki 
dıvar alçaktır. Horozumu ke· 
semem, eğer komşum bu ha-

ve Fransa· ---····----Gümrük rü~umunu 
indirdiler. 

Roma ticaret konsiyemizden 
gelen bir habere göre, İtalya 
bazı mahsullerin gümrük re-
simlerini indirmiştir. Bu te
şebbüs mahsullerin de yüzde 
35 kadarı buğday vesair hubu
bat unları üzerinden alın-
makta olan 75 liret gümrük 
resmi 47 lirete indirilmiştir. 

Sığır ve emsali hayvan re
simleri yüzde 65, taze don
durulmuş etler ryüzde 60, 
zeytin yağının gümrük resmi 
yüzde 40, yumurtanın güm· 
rük resmi yüzde 64, kok kö· 
mürünün yüzde 25, maden 
kömürü ile diğer mayi mah-
rukat resimleri yüzde 25 inı 
dirilmiştir. Domuz yağları, 
pamuk ve ham maden güm
rük resimleri kaldırılmıştır. 

Kırkbeş senedenberi 
gUlen adam 

lin önüne geçmek istiyorsa 
aradaki dıvarı yükseltsin. 

Bundan sonra, Türkiye'den 
ltalya'ya mühim miktarda buğ· 
day, zeytinyağı ve bilhassa 

"-\ pamuk ihracatının çok artaca· 

Dava Amerika'da büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 

Dünyada en çok gülen adam 
Fransa'da yaşıyormuş. Sakın r 
bunun sebebini Fransa'nın 
neş"eli bir memleket oluşunda 
aramayın. Gülme şampiyonu 
denilen adam tam 60 yaşında 
imiş. Onbeş yaşındanberi yani 

ğı tahmin edilmektedir. 

tam kırk beş senedir gülüyor· 
muş. O zamandanberi de Pa
risin akıl hastanelerinden bi
rinde tedavi edilmekte ımış. 
ir horoz yUzUn
en çıkan dava .. 

Bir Amerika'b muhakemeye 
müracaat ederek komşusunun 
horozunu dava etmiştir. Da
vacı mahkemede şunları söy· 
lem iştir: 

- Ben tavuk meraklısıyım. 

Bugün Doğan 
Çocuklar 
17. 10. 936 

* * • 
Berlin Türkofis şubesinden 

gelen bir mektupta Fransa ve 
İtelya'nın muhtelif mahsullerin 

Arz, bir ınüdıleııenbcri tesiri gümrük resimlerini indirmeleri 
altında kaldığı fena vaziyetten 

sebebile Almanya'nın da bazı kurtularak güneş ile Mü~teri sey· 
)aresinin ,unları altıuda kalınış- tedbirler almış olduğu bildi-
tır. Bu, zayiçe noktııinazarın<lnn rilmiştir. 1 Eylul 936 dan iti· 
çok mühimdir. Diaııenalcyh, hu· haren haşhaş ve hardal idha-
gün, hillınssn snbalıleyin s:ıat heş !atından inhisar resmi alına-
ile on arasıııda doğacak çocuklar caktır. Tohum olarak kulla-
iı;in büyüklük mukadderdir. Bu nılacak hardallardan ve yağ 
sırado do~nn çocuklar, ruh ve istihsalinde kullanılacak haş-
\icdan itibarile o kadar ) üksek haş tohumlarından ton başına 

. olacaklardır ki, ihtiras ile ) üksel. bir mark ve diğer işlerde kul-
mck isıiyeııler içiu yükselmcğe !anılacak hardallar için de 
mt>ydan bırakını)aeaklardır. ton başına 350 mark resim 
~ __ J alınacağı bildirilmiştir. 

~ .... ._ .. ::m1tmiilm:ı1ımmam11m1 ............. _..c• ( ' 

EL HA R A Tashih ve itizar 
BUGÜX 

Bütün hayatınızda gülmediğiniz ka· 
dar gülce ks:iniz. Zira, gülmek ka ıı·· 

gası, kahkaha tufoııı gibi kelimelerin 
hile ifadeye kUfi gclnıedigi müstesna 
müstesna hir şalıe er olan Ye dünya 
komik filmleri: nrnsındn birinciliği 
kazanan, 

Orgeneral İzzeddin'in evelki 
akşam belediyenin ziyafetinde 
iradettikleri nutukta bir yan· 
lışlık 'olmuş ve; 

"Atatürk, Kama! yerinde, 
Conk bayırında ve Adatepe
de nefsini feda etmeği tas
mim etmekle ... ,. şeklindeki 
cümle de mevcud (Tamim) 

LOREL ve HARDl 
Hi da Filminde, bütlin cihan sinema olarak çıkmıştır. Bu yanlış· 

Ticaret ve Sanayi Odası, 
son haftaki mahsul satış ihra
catı hakkında bir rapor ha· 
zırlamış ve alakadar makam
lara göndermiştir. Bu rapora 
göre muhtelif mahsullerimizin 
satış ve ihracatı şudur: 

Üzüm: Rapor haftasında 
borsada çekirdeksiz üzümlerin 
kalitesine göre kilosu 5 - 23 
kuruştan 48397 çuval ve 96 
torba satılmıştır. Mevsim baş· 
langıcından 15/101936 akşa
mına kadar satış yekunu 265 
bin 781 çuval ve 1721 tor· 
bayı bulmuştur. 

Üzümün bu haftaki ihracatı 
2549,4 tondur. ilk ihrac gü
nünden 9/ 101936 akşamına 
kadar umumi ihracat yekunu 
25573,3 tona varmıştır. 

incir: Hafta içinde çeşidine 
göre kilosu 6,5-16 kuruş fiat
lerle 13973 çuval muhtelif nevi 
incir ve 566 çuval hurda satıl
mıştır. Mevsim başından 15-
10-936 akşamına kadar satış 
135521 çuval muhtelif nevi 
2415 çuval hurda inciri bul
muştur. 

Son hafta içinde limanımız
dan 244,34 ton ihracat yapıl
mıştır. Mevsim başlangıcı olan 
19.8.936 dan 9.10.936 ya ka
dar yapılan bütün incir ihracatı 
yekiinu 16,422,3 tona varmak· 
tadır. 

Pamuk: Bu hafta 45 - 47 
kuruş fiatlerle 886 balya ve 
29 harar pamuk satılmıştır. 
Mevsim sonundan bu h3fta 
sonuna kadar satış yekunu 
8606 ba1ya ve 102 harara 
baliğ olmuştur. Bu hafta pa
muk ihracatı yapılmamıştır. 

lzmir Ticaret odasını ziya
ret eden Brcmen pamuk kon
trol dairesi şefi Paps yalnız 
hususi tetkikler için İzmir' e 
geldiğini söylemiştir. 

Palamut: Son hafta içinde 
tırnak palamutlar kentalı 470 -
490, tırnaklılar 380-410, ka
balarırı 320-390 kuruş ara· 
sında satılmış ve 1337 kental 
tırnak, 1080 tırnaklı ve 4541 
kental kaba palamut satılmıştır. 

Hafta içinde palamut ihra· 
catı 80, 1 tondur. Son hafta 
içinde 5-7,25 kuruş fiatlcrle 
11003 çuval buğday, 3,625-
3,875 kuruştan 791 çuval arpa 
4,5-4,8125 kuruştan 906 çu
val bakla, 11 kuruştan 66 çu· 
val fasulya, 5,375-5, 75 kuruş
tan 223 çuval nohud, 13,5-
14,25 kuruştan 230 çuval su· 
sam, 4,37 5 kuruştan 386 çu
val burçak, 3,5-4,5 kuruştan 
838 çuval kumdan, 4,75-
4,875 kuruştan 212 çuval 
kendir tohumu, 2,90 kuruştan 
532,500 kilo pamuk çekirdeği 
72 kuruştan 2950 kilo koyun 
derisi, 57 kuruştan 4512 kilo 
keçi derisi, 11,5-15 kuruştan 
748 kilo kabuklu ceviz satışı 
olmuştur. 
• Rapor mıntakasında 200 
bin kilo Arpa, 1041 kilo Bakla, 
31,800 kilo Ceviz, 5040 kilo 
Badem, 567 Öküz, 11 Dana, . 
27,989 kilo Miyankökü, 15,423 
kilo muhtelif deri ve 3069 severlerinin pek haklı ola· lıktan dolayı özür diler ve 

rak takdirlerini kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir in- tashih ederiz.. kilo Balmumu ihraç edilmiştir. 
iliz şivesile TÜRK:ÇE konuşarak harikalar yaratacaklardır. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~--~~~~~~~-~ Deri ürerine i~~ ~k ku~ 

vetlidir. Ceviz, iç ve dış pi
yasası istekli ve fiatler yük
sektir. Son hafta Yumurta ih
racatı yapılmamıştır. 

"' * * Üzüm /iati yükseliyor 
Son günlerde üzüm fiatleri 

tekrar yükselmiştir. Mevsim 
başlangıcı olan 20 ağustostan 
şimdiye kadar 22 bin ton 
üzüm ihraç edilmiştir. Bu müd
det zarfında borsada satış 

yekunu 38 bin tondur. 7 Nu
maralı üzüm 11,25-11,75 ku· 
rıış, 8 numara 12,5-13 kuruş, 
9 numara 14,5-15 kuruş, 1 O 
numara 16,5-17,5 kuruş, 11 nu
mara 19-20 kuruş ve 12 nu· 
mara 21-22 klll'uştan satılmıştır 

Rekolte 55-60 bin ton ol
duğuna göre bu seneki üzüm 
mahsulünün şimdiye kadar 
yarıdan fazlası satılmıştır. is
tek fazladır, fiatlerin daha 
yükselmesi muhtemeldir. 

İncir mahsulümüzün de yüz· 
de 80 ni satılmıştır. Bugüne 
kadar 17 bin ton İncir ihraç 
edilmiştir. incir fiatlerinde de 
geçen haf taya nazaran kilo 
başına 0,50 • 0,75 santim yük
seliş olmuştur. 
• 
lhracatcılarımız 

' ihracat kontrol kanunu mu-
cibince ihracat lisansı almak 
için bazı ihracatçılar Eyllıl so
nuna kadar Ticaret odalarına 
müracaat etmemişlerdir. Bun
lar nihayet 20 Birinciteşrine 
kadar müracaat edeceklerdir, 
emir gelmiştir. 

* * * Türkofis, liret ve çek kronu 
üzerinden yapılan satışların 
bildirilmesini yeniden yazmıştır. 

* • * 
Şehrimiz Ticaret odası son 

toplantısında iş Bankası İzmir 
şubesi direktörü Haki'yi Oda 
meclisi azalığına seçmiştir. 

Feyzi Akkor 
Bulvadin kaymakamı ve es· 

ki emniyet müdürümüz Feyzi 
Akkor, Bulvadin, elektirik iş
leri etrafında temaslar ve etüd-
ler yapmak üzere şehrimize 
gelmiştir. 

dı. 

Yeni çıkan eserler 
Ankara , 16 (A.A) - Türk 

dili kurumu genel sekreterli
ğinden: 

Gazi terbiye enstitüsü tarih 
öğretmeni Hüseyin Namık 
Orkun'un eseri olan eski Türk 
yazıtları'nın birinci cildi Türk 
dili kurumunca bastırılmıştır. 
Orkun yazıtları diye tanılan 
külteğin ve bilge kaan yazıt· 
ları ile külteğin yazıtının Cin
cesini üçüncü uygur yazıtı ile 
Tonyukuk Ongin lhe Hosotu 
Suci ve Sine Usu yazıtlarını · 
içine a1an bunların her birinin 
aslı kendi yazılarile olan şe· 
killerini Türk harflerile oku
nuşlannı ve tercümelerini gös-
teren bu eserde ilk defa ola
rak yazıtlardaki kelimelerin 
Divani lfigati Türk' deki keli· 

melerle mukayesesi yapılmıştır. 

200 sayfadan ayrıca bir ha
rita ile 24 resimden mürekkep 
olan bu cilt iki lira fiatla 
Türk kitapçılığı limited şirke· 
tinde satılmaktadır. 

181101 ~3 

a erler 
ltalya Hariciye 
Nazırının ziyafeti .. 

Roma, 17 (Radyo} - Kont 
Ciyano, Fransa'nın sabık R~· 
ına sefiri Kont Şambron ıl~ 
zevcesi şerefine büyük bir zı· 
yafet vermiştir. Bu ziyafette 
ltalya' nın belli-başlı erkanı 
hazır bulunmuş, Kont Ciyano, 
Kont için bir medhiye oku· 
muştur. 

Alman adliye sarayı 
Bertin, 17 (Radyo) - Teş· 

rinisani iptidalarında adliye 
sarayının küşad resmi Hitler 
tarafından yapılacaktır. ltalya 
hükumeti bu küşad resmine 
adliye bakamnı gönderecektir. 
ltalya'nın Habeşistan harekatı 

Adis-Ababa, 17 (Radyo) -
Cenub sahasını işgale memur 
olan motörlü kıtalar ilerleme· 
ğe başlamışlardır. 
Yugoslavya 
Baş bakanının teberrüü .. 

Belgrad, 17 (Radyo} -Baş· 
bakan M. Stoyadinoviç, Bos· 
na'nın Lişegrad kasabasında 
Kral Piyer yurdunun inşası 

masrafına karşılık olmak üzre 
25,000 Dinar teberrü etmiştir. 

Bir kabul 
Moskova, 17 (Radyo} -

Ticaret komiseri M. Rojen 
Gold bugün ftalya'nın Mos· 
kova sefirini kabul etmiştir. 

Alman kabinesi 
Berlin, ~17 (Radyo} - Bu· 

gün M. Hitler'in riyasetinde 
toplanan kabine içtimaına Nazi 
rüesası da iştirak etmiş ve bey· 
nelmilel vaziyet tetkik edil· 

miştir. 
lngiliz muharipleri 

Roma, 17 (Hususi) - in· 
giliz sabık muhariplerinden 
bir heyet birçok meb'usların 
da iştirakil e Londra' dan bu· 
raya gelecek; bir Macar askeri 
heyeti de Mareşal Fon Honş· 
tad Nig'in riyasetinde Roma'yı 
ziyaret edecektir. 

Finlündiga'da komünizm 
Riga, 17 ( Radyo ) - Fin· 

landiya hükumeti, memleket 
dahilinde faaliyete geçmek 
üzere bulunan bir komünist 
gizli teşkilatı meydana çıkar
mış ve birçok kimseleri tevkif 
etmiştir. 

Şark şimendifer
/erinin mübayeası. 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
Şark şimendiferlerinin satın 
alınmJlsı müzakerelerine pa· 
zartesi günü Ankara'da baş· 
lanacaktır. Şirketin mümessil· 
!eri Paris'ten şehrimize gel-
mişler ve buradan meclisi 
idare ikinci reisinin iştirakile 
bir heyet halinde Ankara'ya 
gitmişlerdir. 

lstanbul mat
buat kongresi .. 

İstanbul, 17 (Hususi) - ls
tanbul Matbuat cemiyeti kon· 
gresi bugün toplanmıştır. Saat 
17 de yeni satın alınan lokalin 
açılma töreni yapılmış ve zi· 
yafet verilmiştir. 

Mülkiyenin nakli 
İstanbul, 17 (Hususi)- Bu 

sene Mülkiye mektebine gir· 
mek istiyenler arasında yapı· 
lan müsabaka imtihanında mu· 
vaffak olanların isimleri, Pa· 
zartcsi günü ilfın edilecektir. 
Mülkiye mektebi 29 Teşrini· 
evvelde Ankara'ya nakle<lile· 
cek ve 936 - 937 derslerine 
Ankara'da başlanacaktır. An· 
kara'hlar Mülkiyelileri karşıla· 
mak için bir program hazır· 
lamışlardır. 
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80 kuruştan tütün almış. 

1 

1 
Halk cephesi sağlam:değil mi? 

M. Bek'le F ransız'lar son .. 

:vaziyeti de-konuştular. 
-Harbiye nazırının beyannamesi - Bugün Fransız 

başbakanı siyasi bir söylev verecek. 
.-. . 

Varşova, 16 (A.A) - Kuriye İllustre gaze
tesi, Polonja Dış bakanı M. Bek'in Paris mü
takerelerinin yalnız Cenevre teplantısmdan 
Sonraki vaziyete inhisar etmiyerek Belçika bita 
raflık işlerine de taalluk ettiğini, diğer bir ga· 
tele, müzakerelerin bidayette umulduğundan 
Çok geniş olduğunu yazmaktadırlar. 

programına müzahir olmayı vadetmişti. Parti 
bu vadinde duracaktır. Cumuriyct kanunları

nın çerçevesi dahilinde demokratik rejimi mu
hafazaya ve her tilrlü tazyıka karşı ferdlerin 
tasarruf haklarile beraber çalışma ve biriktir-
me serbestliğini ve kanunun tamamı tatbikini 
müdafaaya azmetmiştir. 

Paris, 16 (A.A) - Paris gazeteleri, M. 
Bek'in, General Rytz Smigli'nin Paris ziya
retinde aktedilen itilaflarla meşgul olduğunu 
Yazıyorlar. 

Paris, 17 (A.A) - Biarrit kongresinin are
fesinde Radikal Sosyalist partisi M. Daladi
er'in imzası ile memlekete hitaben bir heyan
namede deniliyor ki: 

Paris, 17 (Radyo) - Yarın M, Blum, Ra
dikal ve Radikal sosyalist partilerinin Orlean 
merkezinin misafiri olacak ve 2500 kişilik bir 
toplantıya riyaset edecek, siyasi bir nutuk 
İrat eyliyeccktir. 

M. Blum' a bakanlardan mühim bir kısmı 
ve birçok ayan ve meb'usan da refakat ede
cektir. Birçok kimseler arasında M. Şotan, 

Radikal Sosyalist partisi halkçı cebhenin M. Kot vesair rical nutuk irat edeceklerdir. 
• ........ ....... Hll .... -------------------

/ k tıs ad Vekô:leti·Filistin'de Misafirimiz 
Elişleri için bir ka

nun hazırlıyor 
Vaziyet Afgan na:· ___ _......... . . 
Yahudilerle Arablar zırının zıyaretı •. 

Edirne, 17 ( Hususi muha
birimizden) - Ankara' da açı
lacak olan el ve ev işleri ser
gisine Edirne' den 28 sandık 
İçinde muhtelif eşya gönde· 
rilmiştir. 

• ,. İstanbul, 17 (Hususi) - Dün 
Arasında ıktısadı şehrimize gelmiş olan Afgan 
Rekabet başladı.. harbiye veziri Mareşal Mahmud 

K d .. 16 (A A) _ s· k Han ve Afgan erkanı harbiye 
u us, . ır aç . · b .. .. · ı .. d b . ..k.. .. reısı ugun resmı zıyaret er 

gun en erı su un teessus et- h · · t · 

lstanbul, 17 (Hususi muha
birimizden) - lktısad Veka
leti el ve ev işi san'atkarlarını 

miştir. Yalnız ara-sıra tüfek yapMmış vel şe rı gezAmışk ır. , 

l . . .• 1 k d' H"k" areşa, yarın n ara ya 
ses erı ışıtı me te ır. u u- geçecek ve orada harb tatbi-
metin vaziyeti teskin için asi katında hazır bulunduktan son
çetelerinin silahlarını almak- ra lzmir' e hareket edecektir. himaye için bir kanun layihası 

hazırlamaktadır. Küçük san'at
karların inkişafı ve .san' at kar-
ların himayesi için mühim ted
birler alınacaktır. 

tan vazgeçmiştir. Araplarla 
yahudiler arasındaki iktısadi 
rekabet Yafa ve T elaviv li · 
manian dolayısile kendini gös
termektedir. Arab gazeteleri 

M. ~uşning yahudi mallarının boykot edil-
""' mesini istemektedir. 

4vustur ya' yı bol- ,.·; •• •• 
.. ·kı·k k d ucunca l'evı ı ten urtar ı. ' 

Viyana, 17 (Radyo)-Bugün Müfettişlik .. 
Vatanperverler cephesi içtimaı 1 T ı ·ı . t / 
>'apılacak ve M. Şuşning tara- Y a l erı op an-
fından siyasi bir nutuk ira- tıya cağırdı . . . 
ded"l kt" ' 1 ece ır. . Erzincan, 17 ( Hususi ) 

~ayhşf>ort .gazetesı: , Üçüncü umumi müfettiş bütün 
bol M .. ~uşnıng Av~stu~a Y~ Valileri bir toplantıya davet 
la şevık~.ıkten ve saır sıyası etmiştir. yapılacak mühim iş-

hammurattan kurtarmıştır. ler hakkında gürüşecektir. 
Avusturya'nın bugünkü vazi- M l 
Yeti, birçok devletlerden çok • Ruzve l 

Heyetimiz 
Roma'ya müzake
reye gidiyor .• 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
İtalya ile ticaret muahedesi 
akdi için yapılacak müzakere
lere iştirak etmek üzere Ro-
ma' ya gidecek olan heyetimiz, 
Çarşamba günü buradan ha-
reket edecektir. Heyete Roma 
sefirimiz Hüseyin Ragıb riya-
set edecek, Türkofis başmü
şaviri Bürhan Zihni ile Merkez 
Bankasından Adnan da he
yette bulunacaktır. 

M. Lebrun 
Strazburg'ta nutuk 

irat edecek. daha müsaittir " Demektedir. yağmur af tında 
Trakya' da sıtma Paris, 17 (Radyo) - Fran-

bir söylev verdi... sız Cumur reisi M. Lebrun 
mücadelesi Nevyork, 17 ( Radyo ) - refakatinde Nazırlardan M. 

. Edirne, 17 (Hususi muhabi- Amerika reisi cumuru Müsyü (Selye) ile Fransova dö De-
rırnizden) - Meriç nehri bo- Ruzvelt; seyahatine dr vam et- şan) olduğu halde Strazburg'a 
>'unda sıtma yatağı halinde mektedir. ( Kldoland ) da şi- hareket etmiştir. M. Lebrun, 
~ulunan yerler ıslah edilmiş, mendifer vagonunun kapısından burada, büyük harpte ölenler 
l' alk sıtmadan kurtarılmıştır. otuz bin kişilik bir . kitleye için yapılan abideyi açacak 
&nca'nın, kış mevsiminde taş- hitap ederek mühim bir söylev ve bir söylev verecektir. 

kınlıklarına · karşı tedbirler vermiştir. Şiddetli yağmura Verdon'da yapılan General 
alınmıştır. Halk, bu sene taş- rağmen halk, büyük bir dik- Saras abidesini de sabık Baş-

Müstahak bize! 
Canım sıkıldı. Şöyle bir 

çarşıyı dolaştım.. Odunpaza· 
rından, o meşhur aralıklardan 
geçtim. Her adımda bir genç 
karşıma dikildi, yolumu kesti, 
kolumdan tuttu: 

- Buyurun Bayım, buyurun? 
- Ne var, niye buyurayım? 
- Çorap, mendil, fanila 

gömlek .. 
- Mersi, istemiyorum .. 
Arkadasından biri daha: 
- Buyurun Bayım, yeni 

mallarımız geldi. Mükemmel 
dikilmiş hazır elbise.. Giy 
sırtına, dört sene rengi sol
masın .. 

- Mersi, istemiyorum. 
Ve, başkalarının yaptığı gi

bi, hiç sinirlenmeden yürüdüm. 
Ne yapsınlar, bugünkü müş· 
teri o kadar titiz ve o kadar 
ihtiyatlı ki, zeki bir av mah
luku gibi, kolay kolay mağa
zaya yaklaşmıyor. Bu böyle 
olunca, tezgahtarlar da kapıya 
çıkarak, sokağı tutarak onları 
çevirmeğe çalışıyorlar. Hele 
kadınların bu çarşılar içindeki 
geçişlerine diyecek yoktur. 
Sokağın öbür tarafını sökün
ceye kadar zavallıların terden 
pudraları, kremleri sızıyor. 

Ağır ağır Başdurak' a, Ka
sablar içine geldim .. iki genç 
Bayan sepetleri doldurmuşlar, 
ayakta duruyor ve oradan 
geçen şık ve genç bir kadını 
tetkik ediyorlar. 

- Gördün mü Maide!.. Ne 
elbise. Yakası biraz açık am
ma, omuzundan dikişleri. .. 

- A, şu geçenlerde bize 
komşu gelen gelin yok mu? 

- E? .. 
- Onunki de böyle idi. 

Amma, yakası ayrı kumaştan. 

Samani üstüne beyaz öyle 
gitmiş ki.. 

- Ah koca kafam ah, ben 
de kalkar, ne diye margizet
leri o biçimsiz yahudi kızına 
diktiririm. A gözü köralasıca, 
git te bari, bir adamakıllısına 
diktir .. 

- Ne düşündüm, aklıma 
ne geldi bilir misin? 

- Ne geldi? 
- Ben bir daha o yahudi 

kızına birşey diktirmem ali
mallah .. 

Kadının aklına gelen şahe
ser buluşu duyunca gayri ih
tiyari güldüm. Tam bu sırada, 
zeki ve serseri bir köpek ba
şını sepete uzatıp kağıd için
de sarılı bir kiloluk eti kap-
masın mı? 

E Allahım, ne güldüm, ne 
güldüm? .. 

Beş d'akikadanberi, moda 
çenesi yapan bizim Bayan, 
şimdi köpeğin arkasından 
bağırıyor: 

- Zehir olsun inşallah .. 
Oşt, oşt.. Ve halk ta gülüşü
yor. Diğer Bayan ona yak
laştı: 

- Ağzımızı açarak alık alık 
başkasının tuvaletini süzerken 
başımıza bu geldi. Müstahak
tır vallahi bizel Çimdik 

Diğer kumpanyaların ne yapacakları meç
huldür. Dün eksper imtihanı yapıldı.\ 

Tütün tarlalarına bir bakış. 
Dün; şehrimizde, tütün pi- kilosu 80 kuruştan tütün al-

yasasının açıldığına dair bir mağa başlamış ve bugün de 
şayia çıkmış ve civardaki tü· mübayeata devam etmiştir. 
tün müstahsilini endişeye dü- Bu vaziyetten haberdar edi
şürmüştür. Halen tütün mah- len diğer kumpanyaların ne 
sulünün yüzde 15 nisbetinde şekilde hareket edecekleri belli 
denkleşmiş olduğu ve yüzde değildir. 

yüz denkleşme tamamlanma- Tütün eksperlerinin imtilıanı 
dan piyasanın açılamıyacağı Dün Alsancak'ta Şark Tütün 
bilindiği için, bu haberin asıl- deposunda, muhtelif Tütün 
sız olduğu sanılmıştır. kumpanyalarile tüccarlar nez· 

Öğrendiğimize göre, Tütün dinde çalışan eksperlerin, eks-
piyasası 4 lkinciteşrinde açı- perlik imtihanlan yapılmıştır. 
lacaktır. Ancak Felemenk kum· imtihana yüz kadar eksper 
panyası, bu sene alıcının pek girmiştir. imtihan heyeti, Tür· 
fazla olmasına binaen tütün- kofis ve inhisarlar namına 
süz, veya daha yüksek fiatle birer zat ile iki eksperden 
tütün satın almak mecburiye- mürekkepti. imtihan evrakı, 
tinde kalmak ihtimalinden kor- f nhisarlar umum müdürlüğüne 
karak; evelki gece Alaçatı'da gönderilecektir. 

Manisa'da 
Parti ve Halkevi 

işleri. 
Manisa, (Hususi) - C. H. 

P. mahalle ocaklarının kongre
leri bugünden itibaren başlı-
yor. İlk kongreyi küçük çap
raz ocağı yapacaktır. 

Ubay ve parti başkanımız 
Lütfü Kırdar dün gece Küçük 
Çapraz ocağına giderek bir 
müddet ocak işlerile meşgul 
olmuş ve partili arkadaşlarla 
hasbihalde bulunmuştur. 

Parti başkanımız diğer ocak
ları da sıra ile gezerek ocak· 
lılarla temas edeceklerdir. 

Manisa, (Hususi) - Sayla· 
vımız Refik Şevket ince dün 
gece Halkevi salonunda çok 
güzel bir konferans vermiştir. 

Saylavımız .. İçtimai hayatta 
münevverlerin vazifeleri,. adını 
taşıyan konferansım açık bir 
lisanla verdi ve çok alkışlandı. 

Konferansta İlbay Lütfü Kır
dar, saylavlarımızdan Yaşar 

ve birçok münevverler hazır 
bulundular. 

Halkevimizde diğer saylav· 
larımızın da ayrı ayrı mevzu· 
lar üzerinde konferanslar ve
receklerini memnuniyetle öğ· 
rendik. 

Manisa' da 
Büyük ikramiyeyi 
kimler kazandı? 
Manisa, ( Hususi ) - Tay

yare piyangosunun 200,000 
liralık büyük ikramiyesi bura-
da Maliye memurlannın müş
terek aldıklan bilete isabet 
etmiştir. 

Başta defterdanmız Muhtar 
Acar olduğu halde elli Maliye 
memuru dörder yüz lira ala
caklardır. 

Manisa, (Hususi) - Manisa 
Halkevinin harekete başladı
ğım büyük bir memnuniyetle 
görüyoruz. 

ilbay Lütfü Kırdar'ın ali· 
kası bu yolda çalışan gençle
rimi~e büyük bir teşvik ol
muştur. 

Hemen hergün ve hergece 
Halkevimize uğrayan ve Halk 
evi işlerile meşgul olan ilba-
yımızın bu ilgilerini gören 
gençler de şimdi ödevlerine 
daha fazla sarılmış bulunu
yorlar. 

Halkevinde her gece ayn 
bir şube toplantı yapmakta 
ve bu suretle Halkevimizde 
her zaman için bir topluluk 
görünmektedir. 

Alınan kararlarla, bütün şu· 
belerin bu yıl çok verimli iş· 
ler yapacağı anlaşılmaktadır • ;nlardan zarar görmiyccektir. katle M. Ruzvelt'i dinlemiştir. bakan M. Laval açacaktır. 

....................................................................................................................................... llİll .. 
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s va Şu Arap'lar olur muga-
ıatacı değil imiş! 

BÜYÜK TARİHİ TEFRiKA - · 
111 

Kadın kavgası Antakva'daki Arap'lar Türk'le- Bu akşa"!'kıprogratn 
Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 'J ' Öğle neşnyatı 12,30 Halk 

Kral Fransova, bir efsaneye inanmakla Hatice 2,5 aylık 1 rin 10 misli imiş! musikisi pıak. 12,50 havadis-

ç ler. 13 ten 13,30 a kadar 
hayata karşı mukavemetini kaybetti.. ocuğunu düşürdü... plaklarla muhtelif parçalar. 

G" k. t' At l adeta Karşıyaka'da Bostanh'dal 18,30 dans musikisi, 19,30 

t
-:-.. orme ıs ıyorum.. ımı nağme er onu gaşyedi- oturan Mustafa kızı Fatma ile~ 

ge ırınız. yordu. . Doktor Fahreddin tarafından 

S. h lb' 1· . k D lb A Salıh kızı Hatice Gülter kavga konferans. 20 Halk musikisi, 
ıya e ıse ı ve ırmızı i er n güzel efsanevi . . 

t k 1. b' .. .. d d k etmışlerdır. Fatma, Hatice Gül- 20,30 Münir Nureddin ve ar· 
kadaşları . 21 plaklarla sololar. 
21 .30 plaklarla muhtelif mu
siki parçalan. Şope'nin eser• 
leri. 22,30 ajans haberleri. 

8 ye ı ır suru a am, o - manzumeleri eski ve yckahenk ,. .. 
t 1 hı 1 · 'k' l ter ı doverek ikibuçuk aylık 
or ar ve cerra ar, J ır ı ı nağme erle okuyor, Katerin 

ma ·y t · k ı d k çocuğunun düşmesine sebebi-

tllaı. eb ge1ncı _enatlr a:
1 

ank ç1ı • ayrıca kralı muzikle eğlendir. yet verdiğinden zabıtaca ya-
r, un ar vucu arı e ra ın meğe çalışıyor, koyu siyah ve 

.. ·· d · ı b' b ·k d k k f kalanmış ve hakkında takibata onun e geçı mez ır arı a ıvırcı saçlı kraliçe de span· b l 
kurdular! ya'nın romanslarını terennüm aş anmıştır. ------ --------

- Sir, dediler.. Sizi çok 
r:;even, baba bilen bütün Fran· 
sız'lar namına rica ederiz, ken· 
dinizi tehlikeye atmayınız, bi-
zim için ... 

- Allahaşkına önüme geç
meyiniz .. 

Kral delirmiş gibiydi. Mai
yet efradından birisinin işareti 
üzerine Guyen. kralın arkasına 
bir manto attı; kral öaden 
kendisi arkadan Gresi orma-
nına doğru koşmağa başla
dılar. 

Bu hadise 8 Eylul 1545 
günü geçiyordu. Biraz sonra 
kendine gelen kral: 

- Oğlum, benim asil 'e 
kibar oğlum .. 

Diye ağlamağa başladı. 
Margrit kralın hemen tesel

lisine koşmuş, kralın başını 
elleri arasına almış, kardeşinin 
yüzünü sıcak gözyaşlarile ısla
tıyordu, kardeşine: 

- Elf m ve ıstırabına aza
cık olsun nihayet verebilsem .. 
Başka birşey istemiyecektim! 
Dedi. 

Kral, hemşiresine uzunca 
bir zaman baktı, hemşiresini 
tanıyamadı. 

Margrit şu anda 54 yaşın
daydı. Artık kralın minyon 
hemşiresi değildi. 

Kral, nihayet hemşiresini 
tanıdı ve dalgın dalgın: 

- Cihanda hayattan fena 
birşey yoktur. Ölüm en ıyı 
birşeydirl Dedi. 

-40-
"Kardeşim düşününüz ki ... ,, 

Kral, sabahleyin erkenden 
Kontanblö'yc döndü. Saray 
merasimi kralın artık canını 
sıkıyordu. 

Avdan zevk arayordu; fakat 
gene bulamıyordu. Köpeklerin 
havlaması, şahinlerin kanad 
çırpmaları canını sıkıyordu. 

ediyordu. 
Fakat, kral bir türlü teselli 

bulamıyor; uyumak üzere çe· 
kildiği vakit, içoğlanına: 

- Uyku taçlı insanlar için 
halk edilmemiştir! 

Diyordu. 
Kral, bir sabah ormanda 

gezerken, garib bir hal hissetti; 
ebediyetin kendisini davet et
tiğini sandı. 

Fransa' da o zaman eski bir 
anane, eski bir efsane vardı: 

Ölmek üzere bulunan kral
lar, böyle hatiften garib sesler 
duyarlarmış! 

Fransova da artık ecelin 
yakasına el atmak üzere old'.1-
ğuna hükmetti, maneviyatı ve 
mukavemeti bu sebeple büs· 
bütün kırıldı. 

Bundan biraz sonra, gene 
bir gün kral, uzaktan Paris'i, 
yükselen ateş dumanlarını sey· 
rediyordu; 14 protestan, çan 
sesleri arasında diri, diri ya· 
kılıyordu. 

Evet, o zamanki taassub 
icabı Paris' de hemen hergün 
bu taassub ve vahşet hadise
leri tekrarlanır dururdu. 

Kralın yeni delisi, Briyan
das arkasından seslendi: 

Fransova dö Valuva ... 
Allah seni muhafaza etsin. 
Artık Fransa krah değilsin. 

Tacının parçalarını dağıtıyor

lardı, bunu gördüm! 

Deli, birden kralın tahtının 
üzerine atıldı ve: 

- Kaç, çabuk kaç .. Allahı 
inkar etmiş olayım ki, sen ar
tık bir ölüden başka birşey 
değilsini Diye bağırdı. 

- Sonu yarın -
~~~-----------~-----

Yeni müddeiumumiler 
İzmir Adliye kadrosunda 

yeni ihdas edilen müddeiumumi 
muavinliklerine tayin edilmiş 
olan Soma müddeiumumisi 
Nadir ve Kırkağaç müddeiu· 
mumisi muavinliklerine tayin 
edilmiş olan Soma müddei
umumisi Hami, şehrimize ge· 
!erek yeni vazifelerine başla

Yaralamak 
Halkapınar' da Miyankökü 

fabrikasında çalışan, Ziya oğlu 
Osman, Cemal oğlu Mustafa 
ve Murad oğlu Malik arasında 
bir amele yevmiyesi yüzünden 
aralarında kavga çıkmış, Mus
tafa bıçakla Osman ve Malik'te 
sopa ile Mustafa'yı yaraladık
larından zabıtaca tutulmuşlar
dır. Yaralı Osman hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Sarhoşluk ue ev taşlamak 
- Miıii;;- K~l;ddi;-~~dde:
sinde lskender oğlu Sami sar
hoş olarak manifaturacı tüccar 
Tatari'nin apartmanını taşla
dığından yakalanmıştır. 

Melô.hat'ı dövmüş 
Turkuaz barında Fuad oğlu 

Vefik sarhoş olduğu halde 
Kadri kızı Melahat'ı dövdü-
ğünden zabıtaca tutulmuştur. 

Yangın 
Karşıyaka' da yıldırım Ke

mal sokağında 11 numaralı 
evde oturan llya Yasef kızı 
Lore'nin evinde ütüden tutu
şan bez yüzünden yangın çık-
mışsa da yetişilerek söndürül
müştür. Evde eşya, beşbin li· 
raya sigortalı idi. Tahkikata 
devam ediliyor. 
----~------------------

Mekteplerde 
Bir dersten muvaf. 

fak olamıyanlar 
Geçen ders senesinde mek

teplerde bir dersten imtihan 
verememiş olan talebe, busene 
sınıf geçmiş sayılarak bilaha
ra imtihan veremediği dersten 
tekrar imtihan vermek şartile 
daha yüksek sınıf derslerini 
takip edeceklerdir ve fzmir 
mekteplerinde Kültür bakan
lığının bu husustaki emri tat
bik edilmektedir. Yalnız mes
lek mekteplerinde bu şekilde 

Antakya' dan bir görünüş. 

Antakya (Hususi muhabiri
mizden) - Antakya-İskende
run mes' elesinin ortaya dökül
düğünden bugüne kadar, An
takya ve lskenderun Türk'leri 
hiçbir müfrit hareket göster
memişler, yalnız haklı heye
canlar-,izhar etmişlerdir. Şimdi 
ise artık davanın hal vadisine 
girmiş olduğunu gören bu 
büyük Türk kütlesi, tam bir 
sükun ve itidalle hadiseleri, 
cereyanları takibe başlamış
lardır. 

Şu birkaç gün içinde An
takya' da hiçbir can sıkıcı 

vak'a da olmamıştır. Yalnız 
Şeyh köyündeki Türk'lerc şap
ka giydiklerinden dolayı yapı
lan tazyikten başka. 

Şeyh köyden aldığım bir 
mektub, nahiye müdürile jan
darma onbaşısının köylüleri 
şapka giydiklerinden dolayı 

tazyik etmekte olduklarını bil
dirmektedir. 

Şapka giyimi hararetle de
vam ediyor. Fesliler pekaz 
kalmıştır ki, bunlar da mağa
zalarda şaP.ka kalmadığından 
gecikmişlerdir. 

(Elkabes) gazetesinin Halep 
muhabiri gazetesine şunları ya-
zıyor: 

"Son zamanlarda; Türkiye 
gazetelerinin İskenderun san· 
cağındaki Türk'lerin hukukunu 
çiğnediği iddiasile Suriye mu
ahedesine hücumları ve bu 
(280) bin Türk'ün bulunduğu 
Sancağın Türkiye'ye iltihakı 
yolundaki neşriyatları üzerine 
Antakya Türk'leri harekete 
gelmişler ve Türkiye gazete
lerinin üslubunda olarak San
cak'ta geniş bir propagandaya 
başlamışlar ve Türk'lerin bu 
propagandası ncticesile evelki 
gün caddelerde bir nümayişe 
kalkışmışlardır. 

Fakat Türk kardeşlerine 

karşı çok tahammül gösteren 

sancağın (210) olan asıl nüfu
sundan (145) binini teşkil eden 
Arap'ların da artık sabırları 
tükenmiş ve büyük bir nüma
yiş yaparak caddelerde gez
miş, Suriye vahdetini ve hey
etini alkışlamışlardır. 

Ancak bu her iki nümayiş te 
hadisesiz dağıtılmıştır. Bununla 
beraber Türk'lerin on misli (1) 
olan Arap'ların yaptıkları bu 
gösteri, İskenderun sancağının 
Tiirkiye'ye iltihakını istiyen 
Türk gazetelerine karşı en ha· 
yırlı bir ceyap olmuştur. 
. Bugün Antakya'dan gelen 
bazı yoicular şehrin kapalı 
olduğunu söylemişlerse de, bil
ahare bu haberin doğru qlma
dığı anlaşılmıştır." 

Edirne' de yeni 
Köy faaliyeti . . 

Edirne, 17 ( A.A ) - 150 
evli Sarhanlı köyü Meriç bo
yunca yıllardanberi sıtmadan 

sıkıntı çekiyordu, Sıhhat Ve
kaletinin yardımlan ve köylü
nün büyük gayretile bu köy 
yepyeni bir plan üzerine yük
sek ve feı ah bir yere kurul-
muş, modern bir tip almış ve 
köylü çok sevinmiştir. 

Edirne'nin içinde Tuncanın 
bastığı Dilaver bey mahalle
sinde de 150 ev için planlar 
yapılmış ve yerler ayrılmıştır. 

İlkbaharda bunlar da toplu 
mahalleler halinde Kıyık ve 
civanna kaldırılacaktır. 

Sıhhat Vekaleti ve Kızılay 
kuıumu bu iş için 15 bin lira 
tahsis etmiştir. 

Ankara, 17 (Hususi)-Trak
ya umumi müfettişi General 
Kazım Dirik, köy kalkınma

sında esas olan köy bankası 
teşkilini Başvekalete teklif et
miştir. Başvekalet, bu teklifi 
Dahiliye Vekaletine havale et
miştir. Köy bankası teşkiline 

büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Ergan · ist·k-
raz tahvilleri __ ,. ...... , .. 
Yedinci ikramiye 
keşidesj çekildi .. 

Ankara, 17 (A.A) - ikra
miyeli yüzde 5 gelirli 1933 
Ergani istikrazı tahvillerinin 
7 inci ikramiye keşidesi Tür
kiye Cumuriyeti Merkez ban
kası idarei merkeziyesinde Ma· 
liye vekaletile bakanlar mü
messilleri ve noter huzurunda 
yapılmıştır. Neticede 93,474 
numaralı tahvile 30,000 lira, 
111, 7 54 numaralı tahvile 15 
bin, 105,812, 111,751, 139,088 
numaralı tahvillere üçer bin 
lira, 45,339, 46,499, 62,109, 
76,586, 105,820, 141,324 nu
maralı tahvillere dokuzar yüz 
lira ikramiye isabet eylemiş 
ve bundan başka 289 tahvil 
numarasına da ayrıca yüzyir· 
mişer lira çıkmıştır. 

1 

İkramiyeler Maliye vekaletile 
Türkiye Cumuriyet Merkez 
bankası tarafından tasdikli res
mi keşide listeleri üzerinden 
bu banka merkez ve şubele
rile Merkez bankası bulunmı· 
yan yerlerde iş bankası şube· 
lerince ödenecektir. 

İtalya 
Yugoslavya' dan gönderile· 
cek mal /iatler.inin 
Yükseltilmesini istedi .• 

Belgrad, 17 ( Radyo ) 
İtalya hükumeti, Yugoslavya 
hükumetine verdiği şifahi bir 
takrirde liret kıymetinin indi
rilmesi münasebetile kontenjan 
suretile ltalya'ya gönderilen 
malların kıymetinin de arttı-
rılmasını istemiştir. 

Ras Nasibu 
Zurih sanator
yomunda öldü .. 

Zurih, 17 (Radyo) - Habeş 
ordusunun Ogaden cephesi 
kumandanlığını yapmış olan 
Ras Nasibu, Zurih sanatoryo· 
munda veremden ölmüştür. 

Nasibu'nun cenazesi Londra'ya 
götürülecektir. 

Hiçbir şey, hiçbir eğlence, 
kralın hayat ve mevcudiyetinde 
bir kıymet ifade etmiyordu. 
Fakat ruhunda derin bir mu
zik ihtiyacını hissediyordu. Ha
zin veya sert, ağlar gibi veya 
haşin nağmelerden çok haz 
duyuyordu. Yarı ruhani eski mışlardır. 

bir dersten imtihan veremiye
rek kalan talebenin meslek 
mektebi olmıyan diğer• mek
teplere girdikleri takdirde ge
ne sınıf geçmiş sayılıp 5ayıl

mıyacağında tereddüt hasıl 

olmuştur. Şehrimiz kültür di
rektörlüğü, bu noktayı Kültür 
bakanlığından sormuştur. 
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- Ne mi olur, gülerler Kendine! - Düşünmiyorum hoca Bekir, sol elinin parmakları 

- - k 

33 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- O Şarkıyı işte! 
- Sen bunları kimden öğ-

renmiştin, nereden duydun 
bunları? 

- Gene cevab vermıyor
sun.. Söylcmiyecek misin? 

- Nereden öğrenebilirim ki?. 
- Fakat ben çalarken sen 

bunları dinlemedin.. Öğren
mek için ise çok çok, sık sık 
dinlemek Hizım ... Demek ki ... 

Rizan devam edemedi. Be-

ı artık kalkıp kaçamıyordu. Yan 
yana, omuz omuza durmuş

lardı. 

- Benden kaçıyor, benden 
birşeyler gizliyorsun!.. 

- Kalbini bir köy kızına 
vermişsin, diyorlar. Şu yanı
başımızdaki köyden bir kıza .. 

Bekir başını salladı ve ağır 
ağır mırıldandı: 

Yalan söylemişler .. 
- Neden yalan olsun Be-

bana.. Ben kimim, bir orta Diye mırıldandı. Bu, Riza- hanım.. arasına sıkıştırdığı küçük bir 
uşağı.. nın hayatı boyunca unutamı- - Şehirlere gitsen.. ağaç dalını kırmağa çalışıyor 

Bekir başını kaldırdı. Adeta yacağı bir sesti. Birçok pkr- - Gitmem. ve Rizan'ın avuçları içinde 
taliine diş gıcırdatır gibi de- lak sözler, birçok kitaplar. Ve içini çekti: duran sağ eli, hafifçe titre· 
vam etti: parçalar, şiirler, şu sade, kuru, - Hiçbir yere gitmem.. yordu. 

- Gülerler değil, başıma tek kelimenin imana ve tatlılı- - Eskiden gitmek ister - Bekir, sen buralardan 
taş düşürürler. Benim gibi ga- ğını ifade edemezlerdi. miydin? gitmelisin! 
rl'bı'n bo'"yle hakkı olmaz.. B k' ,. b ·· l k - isterdim. Şu lzmir'i bir Bekir elini çekti. Ona baktı: e ır ın unu soy er en 

- Demek ki sen. Şimdi öyle mazlum, öyle teslim ol- görsem, nasıl yerdir, derdim. - Nereye? 
hiç kimseyi sevmiyorsun... b' h ı· r d k" R' - Şimdi? - Şehirlere gitmelisin sen 

muş ır a ı ~var ı ı, ızan, 

Bekir'in göksünden derin gayri ihtiyari onu ellerinden - Aklıma bile gelmiyor Bekir! 
bir inilti çıkar gibi oldu. tuttu. lzmir. . Ne olacak şehirler de? 

- Söylemiyorsun birşey.. Ötede, ağaçlar arasında - Neden? Ne mi olacak: okumalı· 
Şu halde sen, ne o köyden, kuşlar ötüşüyordu. Bahar baş· 
ne de bu köyden birini sevi· lıyordu. 
yorsun.. - Bekir, şehirleri hiç dü-

- Bana sorma hoca hanım şündün mü? 
bunu!.. - Bir vakitler düşünürdüm. 

- Ya kime sorayım? Bekir'in elleri ateş gibi ya· 
Bekir gene başını kaldırdı nıyordu. 

ve dumanlanmış gözlerini, Ri· - Şimdi düşünmiyor mu-

Rizan garib bir çılgınlığın 
kafatasım sarstığını da duyu
yordu. Bekir, profilden de ne 
kadar güzeldi? Canlı, renkli 
dudakları, burnu, alnı ve ha
fifçe kalkık kaşları ile .. 

Rizan fazla bakamadı, ba-

sın .. 
Kimltr okutur beni? .. 

Kimim var ki benimi.. Devlet 
dedikleri şey okutur mu in· 
sanı? .. Vergiyi alır, salıverir. 

Rizan bu cümleyi hayret 
içinde dinledi: 

- Sana bunu kim söyledi? 



........................................... ANADOLu .......................................... s.~., .... 

' ----------------------------~ .... --------------: 
Yunanistan'da yapdan ~oki\v,_murc· 

ilk hava turu. t\öşe~i ~· }an Kokto J 
1
36 da, Fileas Fog'un bahsını kazanmak 

için tam sekseni gün lazımdır! 
Yedi delikli nesne İngiliz donanması, Yunan b~şba-
Kafa denen bu varlık, için- k r.• • .r d • 

Yaşasın ölüm! 

devrjalem se· 
~ neşriyatına 
~ken, bu te· 
~iisümün haki· 
llıahiyetini ka-
1 bildirmek la-

~ı v .. -ern ın gu-
~1t1enmiş mü-
ıt ' 

olarnk veri-
&Üzel kitnp· 
b· 1zdeki macc.-
l'Ctestliği yaşa· 

~? büyük bir Vak'anın kahramanı Bre.-;dizi'den 
, ır. lskenderige'ge giderken .. 

l\aptan, eğer bu vapuru usunun izahı şudur: Fileas 
~attan evel Liverpol'a Fog, seyahatine şarka doğru 
~tebilirseniz, sana otuz devam ettiği için bilmiyerek 

D· anknot var.. ve istemiyerek bir gün ka-?e bağıran Fileas Foy, zanmıştır. Eğer garba doğru 
fk denizi canlandıran en . seyahata çıkmış olsaydı, bir 
~ kudrettir. Doğrudan gün kaybedecekti. Çünkü şar-

de yaşadığı bu alemden neler anl şereıtne zıyaTef Ver l 
almıyor, neler zaptetmiyor?. Atina, 17 (A.A) - Başba· 1 
Ve, bütün bunlardan sonra kan Metaksas Faler'de de· ' 
kendi ke;nikleri, beyni, kanı, mirli bulunan İngiliz filosu 
s:n·r!eri arasında nrler dü- Amiralı tarafından Küin Eli-
şünıniyor? zabet zırhlısında şerefine ve· 

Muhakkak ki; en büyük rilen ziyafeth~ hazır buluıı· 
kudretin ve herşeyin, zoru zo· muştur. 
runa giremiyeceği, istila ede- Alina, 17 (A.A) - Yuna· 
miyeceği yegane yer, Gövde rıistan hava turuna iştirak 
üstünde taşıdığımız şu ye<li eden 14 tayyare Tat•!İ tayyare 
delikli nesnedir. istasyonuı.dan havalanmışJardır. 

Bana, geçenlerde, birşey Veliahd prens Pol ile milli 
sordular. Bu yedi delikli kai- müdafaa bakanlığı erkanı tay-
natın, - kendine mahsus- yedi yarelerin hareketinde hazır 
kat semasından -acizane- bir bulunmuşlardır. 
fikir söyledim: Turne 1177 kilometrelik bir 

- Tenkit ediyorsun. mesafe üzerinde yapılmaktadır. 
Dediler. Dudaklanm kapan· Tayyareler bu seyahati iki 

dı. Fakat o yedi delikli nesne günde bitireceklerdir. 
onlara baka baka neler söyle-

Yunan kralı Jorj 
tan'da bu şekilde ilk defa 
olarak yapılmaktadır. Bu mü
sabakaya iştirak eden 14 tay· 
yarenin dokuzu askeri şahıs
lara aittir. Bu ilk Yunan hava medi neler? Hava bakanlığı müsteşarı 

Biraz sonra başka bir mev· M. Passaris gazetecilere aşa- turunu milli müdafaa sporcu-

Evet; ölüm ya. Çünkü: An
cak ölüm sayesinde hayatın 
kıymeti vardır. Çünkü; ölüm 
ortadan kalktığı gün hayat ta 
tahammül edilmez bir yük 
olacaktır. 

Herkes ölmek istemez. Her· 
kes ölümden korkar. Fakat 
hiç kimse ölümden nefret et
miyor. Çünkü ölüm faydalı, 

çok lüzumlu, çok iyi ve çok 
tabii birşeydir. 

• ... 
Bir gün ölüme çare bulun· 

duğunu farzedelim. Sivri akıllı 
doktorun biri bir [Abi hayat] 
keşfetse de bütün insanlar bu 
mustaiızardan birer porsiyon 
yutsalar akibet nice olur? 

Yaşamak, çok yaşamak t'ÜZ

lerce, binlerce sene yaşamak 
başhyacak. V c sonra: 

Ya Okyanoslar bile be- ka doğru gitmekle doğan gü-
' bha.vsalamda bu kadar te- neşi karştlayordu. Bu suretle 
fütakmamıştır. her tul dairesini aştıkça dört 

zu etrafında konuşuyorlardı. ğıdaki beyanatta bulunmuştur: luğunun inkişafına yardım ede· 

dudaklarım bu defa hiç açılmadı. __ -__ B_u_h_a_v_a_t_u_ru __ Y~u:-:n=a=n=is=-==c=e::;.;ği=' n=i ==iı::....' m_id_e_t_m_e_k_tc_y_iz_. __ _ 
- Söylemiyorsun birşeyl 
Dediler. Halbuki bu yedi 

delikli alem neler düşünüyor, 

Mesela aradan yüzelli sene 
geçecek, Yunus Nadi baba 
hala yazdığı makalelerde [Ge
rektir mcrektir] diye devam 
edib gidecektir. Rica ederim 
yüzelli sene sonra bu "Ge· 

.• Vernin "Seksen günde dakika kazanıyordu. 360 tul 
~ lern,, üzerindeki mes· dairesini dört dakika ile darp 
~il esasını bildiğinizi sa- edersek tam 24 saat elde ede· 
ı ~ın. riz. İşte, Fileas Fog bugün 

neler, neler söylemiyordu? 
Tekrar anladım ki, insanlı· 

ğın ilk çağından yirminci as
rın bu yılına, bu ay ve bu 
dakikasına kadar, taşla, balta 
ile, mızrak, kılıç, mavzer, mit-

Fransa'da tayyare inşa
atı yeniden arttırılacak. rektir mcrektir. makalesini 

okumağa kimin tahammülü 
kalacaktır? 

----------------------ııı~lt ' · R f k l b "Hayaletini,, böylece kazanır· ere nın e orm u ü 
ınd ken, Londra' da kalan muka-an ve centilmenlerinden 
~ F k bil bahse girişenler bu farkı og, o zaman i vesa· k 

s k azanmaktan mahrum kalm1ş-
'tq e sen günde arzı dola· 

Bahriye Nezareti grevci ameleve 
karşı tedbirler alacaktır. 

Mesela yüz sene sonra in
sanlar ylldızlara gidib gelmeğe 
muvaffak olacaklar, oralarda 
yeni müstemlekeler kuracak
lardır. Almanya politikası ak
reb borcuna doğru inki~f 
edecek, Fransa dubbi ekberde 
bir nüfuz mıntakası tesis ede
cek, lngiltere de şimal yıldı
zını fetheyliyecek hulasa; yer 
yüzündeki her memleket se· 
mada yeni yeni ülkelere sal· 
dıracaktır. 

bkıııa dair bahse girişmiş lar ve Fileas F ogu hareketinin 
79 , uncu günü karşılarında 

ralyöz, top, bomba ve zehirle, Paris, 17 (Radyo) - Fransa lıyacaklardır. Bu fabrikaları 
işletmek iızere dört şirket te 
şekkül etmiştir. 

~ ıı. ~ahse girişirken şu he· bulmuşlardır! fakat zoru zoruna zaptedile- hükumeti, silah ve mühimmat 
1 ıstınat etmiştir. Jül Vernin eseri bu esas 
"°ndra'dan Süveyş'e Bren· üzerine kurulmuş ve Vernin 

miyen yegana iklim, şu yedi fabrikalarının devletleştirilmesini 
delikli nesnedir. tatbikına karar vermiştir. Bir- Paris, 16 (A.A) - Bahriye 

nazın milli müdafaa için çalı-
hYolu ile 7 gün, Süveyş· bu buluş ile Fileas Fog bahsi Orhan Rahmi Gökçe çok fabrikalar tayyare hazır· 

şan ve içerisinde bir aydan· 
beri grevci amele bulunan 
Sautter Harle fabrikalarına 
vaz'ıyed edilmesini emretmiştir. 

ıd 0rnbay'a 13 gün, Bom- kazanmış ve Mis Auda ile 
............................................ ; .. 

~tı Kalküta'ya 3 gün, evlenmeğe muvaffak olmuştur. 
<tıta•d H K " d 

KarlRadek 
~] an ong - ong' a ı eni en tecrübe! t T k J l 
: Vapurla 13 gün, Hong- Ben ve arkadaşım Marsel y e ar auaş arının 

~~tan Yukohaı:naya fja- Kil, hayatınım " Entellicens Muhakemeleri .. 
~Ya)6, Yukohama' dan San servis " mensubu gibi, yeni Paris, 17 (Radyo) - Mos-

~~8ko'ya 22 gün San Fran- bir şey bulmak, gizli bir ha· kova' dan gelen haberlere gö-
!t an Nevyork'a 7 gün, beri meydana çıkarmak, kap· re Dahiliye komiserliğinin teş-
ı;0rk'tan Londra'ya 9 gün, mak, çalmak ile uğraşmaktan kilatı tamamen değiştirilmeğe 
'~.olarak tam seksen gün! bir türlü bıkmadık. Son olarak başlanmıştır. Gepeo'nun ikinci 
~··ır k 79 - ? Fileos Fcg'un izi Üzerinde reisi Prokopyef'in yerine Man-
al ' go sa gun mü seksen günde devrialeme karar 
~t k"" d .. · d 1 yas Berman geçmiştir. Bundan • ~ agı uzerın e o an verdı'k. esa f 1 başka Ukrany<t idaresi riyase-

~nl P, mesa e er arasında Seksen gün! d B 1 B 
~ er tamamen tetabuk tin en a içki, eyaz Rusya 

hald k · 'b 'l 79 Kendisine bundan böyle Pos- idaresinden o,.plefski, Kaba-e ye ün ıtı arı e 
~lig olınuştur. Fileas F og, portu adını vereceğim Kil ile rofski Çeka reisi Derihase az-
ı4 ~ hizmetkarı Posport'u başlıyacağım bu seyahat, 1876 ledilmişlerdir. 
t~~rıltere bankasını soyan senesinde harikulade bir sür'at Londra, 17 ( Radyo ) -
~ar sanarak kendilerini ve muvaffakıyet ifade ediyor· Müddeiumumi Visniski yeni 

~.,.eden Fik Detektifin tu- du; bugün için fevkalade bir suikasd maznunlarının dosya-
~lı e hilelerine rağmen Ve! betact olacağını bilmiyor de· larını hazırlamıştır. 
~ ıı kaybolduğuna inamla- ğilim; sür'atın baş döndürdüğü Maznunlar arasında sabık 
~:tıtada bu harika nasıl bu devirde bence bu da lazım! Ukranya Sovyet reisi general 
~ Y Ur? - Sonu var - Koçubiski de vardır. Bu ge-

\~t, hesabında ve hare· Muallim/;;.imiz icin neral Kiyef'te bir isyan çıkar-
11lde b k d · · ·· , makla maznundur. .~~ b u a ar ıtına gos· 

lıtı u adam, Londra'ya 21 kolaylıklar temin Sovyet'lerin Paris'te sabık 
~evvele düşen cumaı· ediliyor tıcaret mümessili olan Beya· 

ıı.ı ~ltnü · d"" · · d .. · nakof, general Sofolinkof, 'ge-
,ıı~ '\ gır ıgını san ıgı lzmir Muallimler Birliği, ba· 

cQ K~ 1 neral Torofski, M. Sebriyakof 
~ b anunuevve cuma zı müesseseler ve sinema mü-
' ar k · · · Kari Radek de mevkufen mu-~~ e etının tam yctmış dürlüklerile temasa gelerek 

tl)ı. llcu günü seyahatını muallimlere muhtelif şekilde hakeıneye sevkedileceklerdir. 

ış olabilir. kolaylıklar gösterilmesi için tc- vekiller döndüler 
A ~A şcbbüslcrde bulunmuş ve bu Ankara, 17 ( Hususi ) -
·~ DOLU müesseseler, muallimlerin alış- Şark vilayetlerimizde tetkikat 

Cunı~:sal gazete verişlerinde tenzilat yapmağı yapmış olan Maliye Vekili 
l.ı Scıı • kabul ctm:şlerdir. Elhamra Fuad Ağralı ve İktısad Vekili 
·ıa, 11

P ''e Laşynzganı sineması, muallim ailelerine Celal Bayar bugün Ankara'ya 
\~!d. ar Rüşdü ÖKTEM 

"'I de tenzilatı kabul eylemiştir. dönmüşlerdir. 
lı:ııı~~ııeşriyat ve yazı işleri , w ıe ·• ._ t' ütü: IInnıcli :Nüzhet " ' 

~ı, e
1

i= - Oğretmenler, öğrenci babaları 
l~Jc kinci B~ylcr sokağı 

·~t f partisi binası içimle AHMED E1~iMAN Kitap Evi 
rlJtı~ ~ 17.mir - ANADOLU 
I\·~ 776 - Posla kutusu ·105 

, 'tı 12~NE ŞERAİTi 
'l •yı O, nltı aylığı 700, üç 
~~ 1~1 500 kıınıştur 
t~h0:ıer~lckctlcr için senelik 
"I ~ e Ucrcti" 27 liradır 

YcrJe 5 kunı~tur 
~~\'ıt. - ~ 

11
§ nü balar 25 kuruştur. 

.\ooı.u 1\IA'l'HAASI NDA 
HA lLl\UŞTIH 

I.isclcrle orıa \'C ilk okul .k.itaplarının · atış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa Lir zamıında diiriisıliiğü ile sayın müşterilerinin alükalannı 

kazanarak (fzmir)e yara~ır hir şekilJe gcni~lctilıniştir. 

Kültiiı- Bakanh~ının kilaphm ile çıkan c11erlcri günü gününe takip 
eder Ye Lütün mii~tcrilerine sunar. Ahmed Etiman Kitap Evi Jz. 
nıir'in yegane kitap ve ı...,rtasiyc deposudur. Hariçten siparişler sür'at· 
le giinderilir. 

lznıir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

Hindistan' da 
Müslüman 
ve Mecusiler --····-Bombay, 17 (Radyo) 

Hükumet ilk defa olarak 
böyle bir tedbire müracaat 
etmiştir. Bu emrin tatbikine 
aid usuller malüm değildir. 
Hükumetin grevcileri seferber 
edeceği veyahut bunların ye
rine mütahassıs askerler geçi· 
receği zannolunmaktadır. 

Karışıklıklar devam etmek
tedir. Bu sabah. Kanalıgıira' da 
bir Hind mabedine ateş kon
muştur. Zabıta karışıklıklar 
~ıkaranlara ateş etmiştir, Bil
mukabele bir cami yakmak 

Bu fabrikalar, bazı ziya ci· 
hazları imalinde 1500 amele 
istihdam etmekte idi. Grev 

isteyen Hintlilerin zabıta ile yüzünden bazı cihazların tes· 
müsad7,mesin~e maktul ve limi9,9e .~kua gelen tcahhür 
mecruh"?.çola~"'"'" .uJ uı:ıl. ~ t ~tr~ ~9ı~'i&l YfbJ?ı~n~erg zırhlı-

Şlmdiye kada~ 38 maktG1 ~ lannın ınşaatını iş\al,eQ,iJordu. 
560 yaralı tesbit edilmiştir. Paris, 17 (Radyo) - Silah 

Kondra, 17 (A.A) - Bom- ve mühimmai fabrikalarile 
bay,dan bildiriliyor: bazı fabrikaların hükumetleş-

Dün Müslümanlarla Hintli- tirilmesi hakkmda karar mu-
ler arasındaki çarpışmalarda cibinc.e teşekkül edecek şir-
16 kişi ölmüş ve 160 kişi ya- ~~t~erı~ A ser?'ayesinin üçte 

1 t E ık. .. k" .. 1.. ıkısı hukumetın olacaktır. Hü· 
ra anmış ır. ve ı gun u o u k" 

1 1 ı ı b b umet yapı an tayyareleri doğ· 
ve ara ı ar a era er çarpış· rudan doğruya satın alacak-
malarda ölenlerin bilançosu tı B . k ti . 'd .. .. r. u şır e erın ı are mec-
30 olu ve 300 kadar yaralıdır. lislerine amele de iştirak ede-

Londra, 16 (A.A) - Bom- cektir. 
bay' dan buraya gelen haber· 
lere göre vaziyet hayli ger
gindir. Son kargaşalıklarda 
ölenlerin mildari 13 ve yara
lananların miktarı ise 140 a 
varmıştır. 

Geçen az evelki kargaşalık
lar daha büyük bir şiddetle 
tekrar başlamıştır. 

Bombay, 17 (A.A) - Bu
rada karışıklık çıkalıdanbcri 
38 kişi ölmüş 360 kişi de 
yaralanmıştır. 

Bombay, 17 { Radyo ) -
Müslümanlarla Budist'ler ara· 
sında başlıyan arbedeler de
vam ediyor, yafnız (Berkola) 
şehrinde bir dereceye kadar 
sükunet hasıl olmuştur. Bu 
gün, yeniden kırk kişi yara
lanmıştır. Zabıta, askeri kuv· 
vetlerden istiane etmektedir. 
Budist'in bir camii yakmağa 
teşebbüs etmişlerse de muvaf -

Nahas Pş. mera
simle karşılandı 
Kalabalılıta 4 kişi 
Ôldü 12 kişi yaralı. 

Kahire, 17 (Radyo) - Na
has paşa ve heyetinin avdeti 
münasebetile yapılan ihtifal, 
lskenderiye' den başlıyarak, bu
raya kadar imtidad etmiş ve 
kalabalıktan 12 kişi yaralan· 
mış ve dört kişi de halk ara· 
sında kalarak ölmüştür. Şim
diye kadar Mısır' da bu derece 
büyük bir ihtifal görülmemiştir. 

Nahas paşa, Vefd partisi 
kulübünde bir söylev vermiştir. 

Kahire, 17 (Radyo) - ln
giliz · Mısır muahedesinin tas· 
dikinden sonra, Mısır hüku· 
meti hava kuvvetlerini teşkile 
başlıyacak ve bir Hava yük-

O zaman bütün memleket· 
lerdelci bütün siyasi partiler 
yıldızlarla arz arasında birer 
işletme kumpanyası şekline 
girecektir. Fakat buna rağmen 
yani yüz kırk sene sonra bile 
bizim Haydar Rüştü eski fik
rinden dönmiyccek "Farkamız· 
da, kalemizde gc-dik · açtıra
mayız,. diye bangır bangır 
bağıracakbr. 

Diğer taraftan Yeni Asırcı
lar gene rahat durmıyacaklar. 
Halk Fırkasının, "Merih,. yıl
dızının üstündeki faaliyetini 
tenkide devam edecekler ve 
bu partiyi Merihten yuvarlayıb 
aşağı düşürmeğe çalışacak
lardır. 

Düşünün bir kere .. Ta Me· 
rihten arza kadar devam ede
cek bu sukutun akibeti ne 
elim olacaktır. O sıralarda 
intişar edecek Yeni Asır ceri
desindeki hücumlar şu şekilde 
inkişaf eyliyecek: 

Efendim, böyle maskaralık 
mı olur? Sevgili Meriblilerden 
alınan nakliyat vergisi ortalığı 
mahvetmiştir. Bu hareket se· 
ma birliğinin uhuvvetine aykı· 
ndır. Protesto ederiz. Lanet 
ederiz. Şöyle keser böyle bi· 
çeriz. 

Mesela yüz otuz altı sene 
sonra Bay Hacim Muhiddin, 
yeni uÇarıldı,. ismini, Balıke
sir'in yalçın kayalarında gezer
ken kendisine köylüler tara· 
fından verildiğini inkar ede
cek ve .. 

- Ben bu adı kamer ile 
arz arasında eskittiğim çank
lardan ötürü aldım iddiasında 
bulunacaktır. 

Mesela yüz altmış sene son· 
ra bizim Palavra kulübüne gi
dildiği Bay Kadri iki 
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Belçikanın bitarafhğı si- Asile~ Madrid'e Baıbak~n.ımız Manisa Vali- Kaçakçılık 
A • • ' 30 kılometre pamuk ıııne sinin tetkikleri. Ankara, 17 (Husus~ ııı:: 

yası muzakere ve temas mesafededirler ehemmiyet veriyor birimizden)-Geçen hır~ re 

lan 'artbrmış bulunuyor .. . -Baı•_;,~:i_":'agfada- - 801• 6i,i~:t"sagfada - oo~~~ .. ~üı~~u~;1.;-b~~~~ ~~·d~.~k~: ö!~de01~~~~ 
------- ı•tıhdam edılmek uzere memleket Başbakanımız, bugün tetkik· saat 14,30 da kazamıza gel· 3565 kilo gümrük kaçağı, 6

55 .... -Başı 1 inci sahifede- sa'nm Londra sefiri M, Kor· içerisindeki tedip kıtalanna vdeya lerile meşgul olacaklardır. Sa- miştir. Kendisine Manisa Say- kilo inhisar kaçağı eşya, k 
M müstemlekelere eevk.edilecekler ir. at 10 da Halkevinde Pamuk kaç' 

- .Franaa'dan sarfınazar bu ben, Paris'e gitmiştir. . ( A) 1 lavı Yaşar ve Kültür direktörü Türk lirası, 784 defter na 
ı 1 d h d Korben Pan'ı'te Belçı''-a'd-'-1· Moskova, 16 A. - s- müatahsillerile mühim bir top· fl7 ngi tere için e va im ir. K KK h"d. 1 • R 'nm Naili refakat etmektedir. Vali sigara kakıdı, 1 tabanca, ... ı 
Ç.. kii 1 ·ı ' · B 1 "k · ü · L d 'd panya a ııe erı ve uıya . lantı vapılacaktır. Bu toplantı k k h ""'.,.. un ngı tere mn e çı a son vazıyet zerıne on ra a· ademi müdahale komitesındekı ( Halkevinde hazır bulunan bü- mermi ve 72 aça çı a, · 
topraklarında ileri müdafaa ki cereyanları izah edecektir. beyanatı münasebeiler Rusya- için Vilayetimizde pamukk ye· tün şehir elemanlarile şehre ait tutulmuştur. 
noktalan tesis etmek istemesi Belçika'nın Londra sefiri de da fabrikalarda nümayiıler ya- tişen sekiz kaıanın kayma am· işler ve noksan olan ihtiyaçlar l · ı k l 
muhtemeldir. Belçika böyle M. Dokarine'de ikinci defa pılmış, Rusya'nın hareketi tas- lan ile büyük ve küçük mik· hakkında konu.şmuş, birçok ngı tere ra ı 
bir müdafaa sistemine iştirak olarak M. Eden'le uzun bir vib edilmiştir. Beşbin amele· yasta pamuk ekmit olan müs· notlar almışlardır. Valimizin Ve ispanya elçiıi• 
ederse mütaarrızın şimal de· mülakat yapmııtır. nin kararında, komitenin hu- tahsiller daha dünden ıehri· Akbisara geleceğini haber alan Londra, 17 (A.A) - ~ 
niz üslerine muvasalatından Brüksel, 17 (Radyo) - Bel- kuku düvele yapılan taarruza mize gelmişlerdir': Marmara nahiyeıi belediyesi, dün Dahiliye Nazırı Con Saf. 
P.vel ihtarat yapacak ve o za· çika hariciye bakanı M. Stark nihayet vermesi zamanı gel· Halkevinde yapılacak top· Valiyi nahiyeye davet etmiştir. men'i ve ondan sonra da M~.:.k 
man Belçika toprakları üzerin- bugün siyasi bir toplantıda diğini, komitedeki Rus dele· lantıda Başbakanımız, müstah- Vali Urbay Tabirden Marmara rid hükumetinin yeni büy
de derhbl karşılıklı taarruzlar şu nutku irad etmiştir: gesi beyanatdınm Rl uds' u!usSutanrn sillerin ihtiyaçları ve dilekleri köyü hakkında izahat almış, elçisi Don Pable Dö fUol' 
başlıyabilecektir. Belçika bi- - Belçika arazisi, herhangi arzusunu ita e eye ığı, d dm üzerinde duracaktır. fırsat bulunca geleceğini vadet- rate'i kabul etmiştir. 
taraf kalırsa bu"tu··n bunlar b" k . . b' l 1 fabrikası amelesi kararın a a Vilayetimizin muhtelif yer· k ır uvvet ıçın ır yo o amı· l A • miştir. Vali bunu mütea ip B • 
akı·m kalacaktır. b b . d k hükumetten, ya faşist erin ası- lerinde yetişen pamuklanmız- ır sorgu yacağı gi i ir istına no ta- l · · daireleri de gezmiştir. Ondan 

Brüksel 17 (A.A) - Mat- sı da olamaz. Bunun için, as- )ere dyardımın kkesi meshı~k~, dan getirilmiş nümuneler de sonra gece Halkevinde Hal- İstanbul, 17 ( Hususi ) _,, 
fi k yahu da demo rasinin u u- tetkik edilecektir. Muhtelif anı' 

buata bakılırsa, bu bitara ı , keri kuvvetlerimizi artırmakla, metlerce lspanya'ya mukabil kevi üyelerile hasbihallerde Eski harflerle yazı yazın 
Belçika halkının büyük bir hududlarımızı takviye etmekte yardım yapılmasının temini is· pamuk müstahsillerimizin, is- bulunmuş ve ertesi sabah Kır- meşhud cürümler kanunu çer' 
kısmının fikrine uygundur. ıstar ediyoruz. Siyasetimiz, tenmektedir. tihsalatta yaptıkları masraf kağaç ve Soma'ya doğru ha- çevesi haricinde kalup kala:: 
Yirminci Asır gazetesi diyor ki: sadece Belçika siyasetidir. Londra, l6(A.A)-- Komitenin miktarı hakkında kendilerin- reket etmiştir. dığı Adliye Vekaletinden arİ' 

Yeni bir Lokamo başlarken Bütün diktatörlüklerin aleyhin- başkanı, Kagana cevap mek· den malumat alınacak, istihsal Kırkağaç, (Hususi) _ lıbay rulmuş; gelen cevapta b 
kralın vaziyeti tasrih etmesi deyiz. Reksistlerin planına da tubunda, Portekiz'in henüz masrafının indirilmesi için ne- refakatinde Manisa Saylavı kaldığı bildirilmiştir. ....-/ 
faydalı olmuştur. Prensib iti· kat'iyen taraftar değiliz. Rek- cevap vermediği, binaenaleyh ler yapmak lizımgeldiği gö· Yaşar ve Kültür direktörü ~ı- ,
barile eskisinden farkı yoktur. sistlerin Flaman milliyetperver- anlaşmanın gerçekten çiğnen- rüşülecektir. duğu halde · Kırkağaç'a geldi. Alaşehir kazası~, 
Nihayet Fransa, Belçika'nın !erile birleşmesi 'gayri tabii bir miş' sayılamıyacağından komi- Başbakanımızın, vilayetimi- Memleketin muhtelif işleri hak- sarıgö[ nahiyesi tflO''' 
kendi müdafaa kuvvetlerini ar· vaziyet ihdas etmiştir. Buna tenin toplanmasına lüzum gör- zin pamuk mıntakalarmı gez- kında parti ve belediye Baş-
tırmasından sevinmektedir. Bel· rağmen hükumet diktatörlük mediğini bildirmektedir. meleri çok muhtemeldir. kanlarından izahat aldı. tarlığından: 
çika, şimdi Fransa'nın şimal yapmıyacaktır." Bu kabil kimseler askeri Sayın ve sevimli Başbaka- Nahiyenin içme suyu yo~~ 
hududuna muhteşem bir sed Paris, 16 (A.A) - Dış iş- hizmetlerini bitirdikten sonra nımızın, pamuk istihsal mes- Sulh Hukuk mahkemesin- nun 4333 liralık tamiri ~ 
olacaktır. leri bakanlığı servisleri, Bel· da hiçbir devlet hizmetine elesini tetkik ederken mühim den: münakasaya konulmuştur. ~: 

1 1 le d alınmıyacakları gibi serbest dig" er bazı tetkikler yapacak- Hazineye izafetle vekili avu-
9 6 

· - T1J7 Fransız gazete erine göre, çika kra. mm nut unu ince en dahı' ı'cra edemı'yeceklerdı"r. I l nakasa 20-10- 3 giınune •fil 

k kk l ı k d 1 1 d t b·Ad• kat Lebip tarafından ngi iz 1 .Jıı1 Fransa şimdili soğu an ı ı- inceye tedkik etme te ir er. Pan·s, 17 (A.A) _ Madrid arı a a ıı ır. b d K . .1 . lıyan Salı günü sarıgö n. b' .. 
b F d B l .k • t • ·1 . Anadolu·, Sayın başbakanı- ta 'asın an ostantı ve mı tı- k . d "ht" heyetı .. ğını kay etmiştir. r~nsa üş- e çı aya no anın verı mesı hükumeti harbiye bakanlığının k 1 1 . 'd mer ezın e ı ıyar 

b d 1 k F mıza bütün lzmirliler namına: yadi vereseleri ve i i zmır e d 1 k manlık gösterirse dostluğumuz un a:ı sonra o aca tır. ran- neşrettiği bir tebliğde bundan Birinci kordonda 168 No.lu zurun a yapı aca tır. 
eskisi gibi kalacaktır. Aksi sa, Belçika' dan lokarno ve mil· böyle harbiye bakanı M. Lar- - Hoşgeldin, büyük · Baş- Riz hanında doktor Lorimer Bu işe aid proje fenni ~ 
takdirde münasebetimiz, Fran- lctler cemiyetinde alacağı va; go Kaballero'nun başkuman- bakanımız;I aleyhine açılan şuyuun izalesi name, keşifname sarıgöl ıP11 JI' 

sa-Polonya münasebatına ben- ziyeti soracaktır. danlık vazifesini göreceği bil· Derken büyük bir zevk hakkındaki davadan dolayı tarlığındadır. Görmek istlY~ 
ziyecektir. Taahhüdlerimize ve Fransa'nın İngiltere ile isti- dirilmektedir. duyar. mumaileyh namına tastir ve lerin muhtarlığa müracaatl 
sosyete paktına sadıkız. Yeni şaresi devamdadır. Viyana, 17 (Radyo) Nazilli'de berayi tebliğ irsal kılınan da· % yedibuçuk depozito ak~ 
müzakerelerde de bunları esas Londra, 16 (A.A) - Bel- Rayhşpost gazetesine göre, Nazilli, 17 (Hususi muhabi- vetiye varakasının ikametgahı ları ve bu işi yapabilece~~el' 
tutacağız. çika kralının nutkunun ilk fena Sovyet'ler fspanya'ya ilk :r.a- rimizden) - Ege mıntakasında meçhul olduğundan bahisle dair nafia direktörlüğtlf1 ı.tİ 

Paris, 18 (Radyo) - Hari· akisleri zail olmuş, yavaş ya- manlarda 150 tayyare gönder- pamuk vaziyetioi tekik için bila tebliğ iade kılınması ve tasdikli ehli)'Ctlerile gelınc:~ 
ciye Nazırı, bugün Çekoslo· vaş nikbinlik başlamıştır. Ga- mişler idi. Şimdi de Barselon seyahata çıkan Başvekil ismet hazine vekilinin tesviye ede- ilan olunur. 
vakya sefiri ile Belçika vazi- zeteler şimdi, Belçika'nın ha· limanına 100 tayyare ve bir lnönü, bu sabah saat 9 da ceği üzerine ilanen tebligat 
yetini konuşmuştur. Başvekil reketinin ilk umulduğu kadar çok tayyareci .zabit çıkarmış- şehrimize gelmiş, coşkun teza- icrasına karar verilerek bu 
M BI 'd b ·· H · · h. 1 ğı la }ardır. h.. ti lca 1 t b t h k · 31/T · OORSA . um a ugun arıcıye va ım o mıyaca nı yazıyor r. P . 

17 
(R d ) _ M d- ura a rşı anmış ır. ap a mu a emenın eşrı-

Nazın, M. Daladiye ve Gene· Fakat Deyli Telgraf, Belçika- .d anhs, .. 'h ta yod "ht'a)"l Başvekil, Halkevinde vila- nievvel/936 tarihine müsadif 
1 G l •1 b d 1 .1 .. .. d rı şe rını ı a a e en ı ı a • C . .. - t h. k 1 ra ame en e u mevzuu tet· nın, ost arı ı e goruşme en .1 b .. b ··r· k ti yetin bertarafından gelen pa- umartesı gunune e ır ı m· 

kik etmiş, ayni zamanda sos- bunu yapmasını hayretle kar- c!ler, ugun du un uvvl e .e· muk müstahsillerinin iştirakile mış olduğundan yevmi mez- Ozum satıtları: 
ı d 1 1 T . b rı e taarruza evam ey emış- lO d hk yalist partisi i er eri i e te· şılamakta, aymıs, unun Fran- l d" G l As D yapılan toplantıya riyaset bu· kiirde saat a ma emeye Ç. Alıcı K. S. 

masta bulunmuştur. sız-Sovyet paktından ileri gel- er ır ... e~era ensyo. o- yurmuşlar, pamuk vaziyeti hak· gelmediği veya vekil gönder
Londra, 17 (Radyo)-Fran- diğini, Deyli Herald Belçika.. ra~o; huMkumd~tdku~e.tl~n ısrar kında izahat almışlar ve ko- mediği takdirde hakkında gı· 

819 K. A. Kazım 12 50 
699 , H. Alyoti 10 

büklüm olmuş, bir köşeye bü
zülmüş, saçı ile sakalı birbi
rine karışmış, kapuska içinde
ki lahanalar gibi birşey ola
caktır. Söylemeğe güldürmeğe 
değil nefes almağa mecali 
kalmıyacaktır. 

Altı yerinden delinen mide
sinden şikayet edecek ve an
cak filitre edilmiş tavşan sütü 
ile yaşadığını anlatacaktır. 

* • * 
Vaktile yani yüz beş St:.ne 

eve!, barda beraber oynayıb 
beraber İçtiğiniz o güzel kadın 
artık bir turşu haline girmiş 
olacak. Ağzında diş, belinde 
ve bacaklarında takat kalmı
yacak. Tango değil, iskambil 
oynamağa bile mecali kalmı
yacaktır. 

Gene vaktile yani doksan 
beş sene evel Karşıyaka' da 
dinlediğimiz meşhur hanende 
Bayan Fahire'ye bir gün rast 
geleceksiniz. O dalyan gibi 
kadının bir muşmula gibi bu
ruşub küyüldüğü, o paluze et
lerin eriyib ortada bir yığın 
kemik kaldığını görecek ve 
hayret edeceksiniz. 

- Anlıyor musunuz? .. 
işt~ bizi bu felaketlerden, 

bu acı ve tahammül edilmez 
yaşayıştan kurtaran yalnız ölüm 
dür. Bu itibarla hepimiz bü
tün avazımızla haykıralım. 

nın bitaraflık siyasasının ~e" e~ttıkce, a rı şe rının ~t~· nuşmalarda bulunmuşlar. Gö· yap karari verileceğinden da· 
ğ. · t k~· · dl ~lJRiılf.1 t n kurtulamıya~~o~Y e- ru" c:me u"ç saat kadar su··rmu"ş, vetiye makamına kaim olmak 
e~t~:ıme~~tbİ9~~ı[dfri16yaiRlfıt ' iştir.' 9 ~ ı.sbs:>I .. p;muk istihsal masraflarının üzere ilan olunur. 865 

585 Y. 1. Talat 10 75 
426 A. R. Üzüm. 10 25 
308 H. Alanyalı 13 
306 Alyoti bira. 13 50 200 k.1 ı·k . b. .. Salamank, 17 (Radyo) - l 1 b d 

ı ometre ı yenı ır mu- P d" .1 V l d k aza tı ması, unun için e mo-
f h . . 1 er ıgera ı e a mura a a-

da aa attı tesısıne ça ışaca- b l d.. "ht"l" l .1 . 1. dem vasıtalar kullanılması 
k d ı sa a arı, un ı ı acı erın e ı-

ğını yazma ta ır ar. d.. .. .. B ·1c· ı_ _ _ ._b mes'eleleri konuşulmuş, karar-. ne uşmuştur. u ı ı ıus.w a 
Parıs, 16 (A.A) - Saylav- M d 'd'd 40 kilometre uzak· lar alınmıştır. 

l k 1 'd · 1 · k · a rı en A d '..1 ar uru u ış ış erı omısyo- tadır. g ın ua 
nunda bir bakan, Belçika kra· Londra, 17 (Radyo) _ Aydın, 17 (Hususi) - Baş· 
l tk ak.b' ·şa l vekil ismet lno··nu·· şehrı'mı'zden mm nu unun av ı ıne ı • (Naval Karnero) da spanya 
ret etmiştir. ihtilalcilarile hükumet kuvvet· geçerlerken istasyonda bütün 

Azalar, Lokarno paktının leri arasında kanlı muhare· Aydın'lılar tarafından karşılan
bu tek taraflı ihlaline teessüf beler devam ediyor. Madrid mış ve bir çeyrek kadar ka
etmişlerdir. hükumeti, maden amelesini larak kendisini karşılıyanlarla 

M. Dekerilis merkezi Av- de silah altına almıştır. görüşmüşlerdir. Başvekil, Ay-
rupa ve ltalya'daki seyahatm Madrid şehrinde şeker, pet- dm halkının geceyi Aydın'da 
intibalarını bildirerek iç ve dış rol vesaire gibi şeyler, piya- geçirmeleri hakkındaki ricala
işlerin ICarıştırılmamasını söy- sadan tamamen kalkmış gi- rına karşı, başka bir seyahat
miştir. Toplantıda Alsas'daki bidir. larında Aydın'da iki, üç gün 
komünist toplantıları ve bura- T et~a. n, 17 (A.A) _ Silah kalmağı vaid buyurmuşlardır. 
d k. t ki d k l d Başvekilin treni halkın alkış-a ı nu u ar a onuşu • yüklü olarak Malaga'ya oğru 

ları arasında lzmir' e hareket muştur. giden Maria gemisi Nasyona-
Paris, 17 (A.A) - Ôğre- list muhafız servisi tarafından etmiştir. ' 

nildiğine göre M. Blum, Del- yakalanmıştır. 
bos ve harbiye bakanı Dala- Burgos, 17 (Radyo) - Ara
dier arasında yapılan konuş- gon mevkiinde ihtilalciler la
maya büyük erkanı harbiye rafından yeni mevziler işgal 
reisi Gamelin'le hariciye genel edilmiştir. Hükumet kuvvetleri 
sekreteri M. Leger de iştirak iki tayyare mitralyözü ile elli 
etmişlerdir. ölü bırakmışlardır. ihtilalciler, 

Paris, 17 (A.A) - Belçika Daladera meykiinde beş tay
kralı tarafından söylenen nut- yare düşürmüşlerdir. 
kun doğurduğu vaziyeti baş- Paris, 17 (Radyo)- Fransa 
lıca Radikal sosyalist Bakan· Hariciye nezareti umumi ka· 
!arla görüşen M. Blum akşam tibi dün Belçika büyük elçisi 
üstü sosyalist Bakanları top- ve lngilterc maslahatgüzarile 
lıyarak bu mes' ele hakkında beş dakika görüşmüştür. Bel· 

Almanya 
Ne zaman cevap 

verecek' 
Paris, 16 (A.A) - Alman 

dış bakanı Von Nörat, Fran
sa'nın Berlin elçisine, Alman
ya'yı lokarno konferansına ça
ğıran lngiliz notasına hafta 
sonunda cevap gönderilece
ğini söylemiştir. 

Cevap menfi olmıyacak, fa
kat bu kabulün şümulünü azal

ibtiv 

Akhisar icra Memurluğundan: 304 M. J. Taran. 15 
Hasan vekili lsmail Hak: 174 S. Süleyma. 11 75 

kı'ya 200 liraya borçlu Alı 173 P. Paci 7 
kızı Sabriye'nin Şehisa mahal- 126 Beşikçi 7 • 11 
lesinde sağı Ali han~si s?lu 151 S. Riza ha. 12 
biraderi Kamil zevcesı Rukıy~ 103 Vitel şiire. 12 50 
hanesi arkası papazlı hanesı 83 J K h 9 

k f k . d" . o en 
önü yol ile çevri ev anı 0~ 82 H. Alberti 16 50 
oda ve altları bo?ru~ b_ır 75 A. Muhtar 10 
mutbak ve avlulu hısselı evm 70 S. Emin 11 75 
32 hisseden borçluya. ait 468 66 ş. Remzi 10 25 
lira 7 5 kuruş kıymetmde on 60 S. Gomel 12 
beş hissesi açık artır~a _su~e- 58 Albayrak 15 50 
tile satışına karar verılmıştır. 49 J. Gözden 10 50 

Birinci arttırması 19/11/936 45 j. Mikridis 9 50 
Perşembe günü. s~at 15 te 45 S. Alazraki 11 
Akhisar icra Daıresınde yapı- 37 Kaptan ô. 13 50 
lacaktır. 35 s. Celardin 11 75 

O gün muhammen kıyme- 33 J. Taran. m. 11 25 
tinin % 75 ini bulursa ihale 
bulmazsa müzayede on beş 4712 
gün uzatılarak 4/12/936 Cuma 291034 
günü her kaç-\\ çıkarsa kat'i 27 5946 . 
ihalesi icra kılınacaktır. Bu lncır sat.şiarı: 
gayri menkul üzerine bir hak Ç. Alıcı K. S. 
iddia edenlerin 20 gün içinde 1082 Tütsü ile te. 1 
evrakı müsbitelerile birlikte 31 B. Franko 10 
dairemize müracaatları aksi 25 H. Şeşbeş 8 25 
halde tapu sicillinde kayitleri 9 F. Pakers 9 
sabit olmadıkça paylaşmadan 1147 
hariç kalırlar. Harcı dellaliyesi 138417 
alana ait satış peşindir. Art- 139564 
tırma 9/11/936 tarihinden iti- Zahi~e. sallşları: s. 
haren açıktır. Fazla malumat Ç. Cansı K. 
· · enlerin dairemize miiraca· 100 Buğday 
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'= lzmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: lzmir ili daimi encümeninden: 
M - Çanakkale Kocaeli Mst. Mv. leri için yüksek mühendis gü-

st. Mv. sat. al. ko. rs. den: zel san'atlar akademisi mimari şubeşinden ve yüksek fen okul- Boyu Genişliği Eni Muham- Alına- Tutarı 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin l d ı k ·1 b l k d 1 d k Ik men fı0atı" cak adet Lı'ra arın an o ma şartı e u yer erin a ro arın a i i ücret 

heşyüz metre haki gabardin kumaş kapalı zarf usulilc miktarına göre ücretli birer fen memuru veya mühendis alı- Küçük boy 55-60 24-26 24-26 13 382 4966 
eksiltmeye konmuştur. Orta 11 75-80 24-26 24-26 17 14 238 2 1 1 nacaktır. Talip olanların ne şekilde müracaat edecekleri hak-

- halesi 2 I lk teşrin/ 936 salı günü saat on beştedir. k d M M · ı · d · h 1 kl d Bu-yu""k " 80-85 50-55 30-35 26 54 1404 3 ın a st. v. zat ış crın en ıza at a aca ar ır. 
- ilk teminat 4268 lira yetmiş beş kuruştur. 4 8 13 18 

450 6608 
1 - Şartnamesini üçyüz iki kuruşa almak ve örneğini gör- Sobaların üst ve alt kısımları dökme demir, etrafı kalın 

k · · ı h ·· k · .. t d b"l" 1 Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: l k K d 
5 me ıstıyen er ergun omısyona muracaa e e ı ır er. saç, içleri ateş tuğlası ile tuğlalanmış o aca . ok, ma en ve 

- Ek 'it · ki 2490 l ka nun ı'k" ve u··ç·· 1 - Ankara garnizonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları k l sı meye gırece • er sayı ı nu ı un- simikok gfüi kömürleri yakmağa elverişli bulunaca ve yer i 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek- olan 48000 kilo sabun 6 /ikinci teşrin/ 936 cuma malı olacaktır. 
tuplarmı ihale saatinden - bir saat eve) M. M. V. satın giinü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. lzmir ili okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 

~ alma komisyonuna vermeleri. 4 8 13 18 673 2 - Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 450 soba kapalı zarf usu1i1e 11101936 tarihinden itibaren 20 
Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 3 - Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat teminatı gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele göre 

Beher kilosu- 1620 liradir. 496 lira teminat yatırılması lazımdır. Teklif mektuplannın 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak-

Kilo mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 
L. L. K. K. S. L. K. 
~1ikok 387450 11236 05 29 00 842 71 .. 
~~ il 100000 2900 00 29 00 217 50 
Unakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 21/Birinci teş./9.16 çarşamba günü saat 16 da 
J\çık eksiltme " " " " " 15,30 11 

l - Mst. Mv. kıtaatınm yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
iki kalem Sümi kok iki kıt'a şarname ile ayrı ayn bir 
kapalı zarf biri açık eksiltme suretile münakasaya 

2 
konmuştur. 

- ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda f z
mirde kışlada Müstahkem mevki satın alma komisyo-

3 nunda yapılacaktır. 
~ - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
S sika göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile kapalı zarf 
için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de teminatlarile birlikte ihale saa-

M tından evel komisyona gelmeleri. 2 7 13 18 646 

1 st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessisat ih-

2 tiyacı içi'n 14400 kilo patates münakasaya konmuştur. 
- Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

3 görülebilir. 
- ihalesi 21 /Birinci Teş/ 936 çarşamba günü saat 15 te 

Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla-
~ caktır. 
s - Eksiltme açık eksiltme usuliledir. 

- Beher kılosunun muhammen fiatı 7 kuruş 50 san-
6 timdir. Muvakkat teminatı 81 liradır. 

....._ istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika ve muvakkat tcminatlarile birlikte muayyen 
vaktinde komisyona muracaat edeceklerdir. 

~ 4 8 13 1 18 
ı st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

....... Bergama' <laki kıtaat hayvanatının 500 ton yolaf ih-
< tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

' ihalesi 22 /Birinci teşrin/ 936 perşembe günü saat 
onda Bergama' da askeri satın alma komisyonunda 

l Yapılacaktır. 
~ ' Tahmin edilen mecmu tutarı 30000 liradır. 
~ ' Teminatı muvakkate akçesi 2250 liradır. 
t, ' Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

' istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
) Vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

' Eksiltmeye iştirak ede: cekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

~~ 2 7 13 18 645 
ı ·· M ı k d , v. sat. a . .o. rs. en: 

Tümenin hayvanları için münakasaya konulan 120 ton 
}'ulafa verilen fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
Pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 
RÖrülebilir. 
Eksiltme pazarlık usulile olacaktır. 
ihalesi 20 /Birinci Teş/ 936 salı günü saat 15 te 
Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla
~ktu. 

~uvakkate teminatı 450 lira ve muhammen fiatı 5 
Uruştur. 

istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
Vesika ve teminatı muvakkatelerilc birlikte muayyen 
Vaktında komisyona müracaat edeceklerdir. 

l 4 8 13 18 
· ~v. sat. al. ko. rs. den: 

1
. st. Mv. in kapalı zarfla münakasada bulunan 13853 
ıra 50 kuruş bedel keşifli telefon hattı inşasına talip 
[1krnadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 
bhalesi 22 /Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat on dört 
k uçukta İzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma 
1'0ınisyoilunda yapılacaktır. 
Ş eıninatı rnuvakkate akçesi 1040 liradır. 
~~r~ııame, keşifname ve resimleri her gün komisyonda 
1°n.ılebilir. 

8~}_ekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
l11:alarını ve ihaleden Iaakal bir gün evel bu işi ya· 
~1abileceklcrine dair l<ışlada inşaat komisyonundan 
~ea~akları vesikaları komisyona göstermek mecburi
~klı.ndedirler. 
"e s~~tıneye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
~ l Uçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
a ~tı ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 

4 - lstcklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve- ihale günü olen 22/10/936 tarihine tesadüf eden perşembe 
sikalarla teklif ve teminat mektuplarını havi zarflarını günü saat 10 a kadar lzmir ili daimi encümenine verilmiş ol-
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ankara ması şarttır. Ayni günde saat 11 de ihale yapılacaktır. 
Levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. Sobalardan 237 lzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş, 6 Karaburun, 

18 22 26 31 832 16 Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 Torbalı, 14 Ba
yındır, 12 Kuşadaşı, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 Bergama, o 
Dikili, 21 Urla' da teslim alınacaktır. Mst. Mv. saf. al. ko. rs. den: 

1 - Mst. Mv. in kapalı zarfla münakasada bulunan 25085 
lira 54 kuruş bedel keşifli telefon hattı inşasına talip 
çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 22 /Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat 15 te 
lzmir' de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1882 liradır. 
4 - Şartname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklnrına dair 

vesikaları ve ihaleden laakal bir gün evel bu işi ya
pabileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan 
alacakları vesikaları komisyona göstermek mecburi
yetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa-
atından evel komisyonda hazır bulunmaları. 869 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Pirinç, Bakır, Demir Çelik, Boru, Levha, Çubuk ve 

Saç malzemeleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat 

parası 1158 lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesi 4 /12/ 936 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler bizzat M. M. V. satın 

alma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şart
name gönder:lemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerle teklif ve teminat 
mektuplarını ihale günüden en az bir saat e\-eline 
kadar M· M. V. satın alma komisyonuna vermeleri . 

18 3 17 2 871 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

Küçük Yozgatta dekovil 
hattı yap lacaktır ~ 

Keşif bedeli 13080 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı inşa
at ve tesisat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 3/12/936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 33 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. taliplerin muvakkat teminatı olan 
S ı lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
k \ar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kc 'Jnun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen 
gü ı ve saatta komisyona müracaatları. 16-18-20-22 790 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

240 ton Toleol 
Tahmin edilen bedeli 66000 lira olan yukarda miktan ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/12/936 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kaoalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 30 kuıuş 
m~kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 4550 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 c kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona miiracaatları. 16-18·20-22 879 

Askeri f ab:rikalar umum mü
dürlüğünden; 

500 Ton Asitnitrik 
Tahmin edilen bedeli 92500 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 30 1111 936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname 4 lira 63 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
T :.ıliplerin mvvakkat teminat olan 587 5 lirayı bayi teklif mek
hıplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona müıa-

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak istiyenle
rin hergün çalışma saatleri içinde İzmir Kültür direktörlüğüne 
başvurmaları ilan olunur. 4 8 13 18 617 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Esas No. Yeri 
C.186 Buca halk sokak. 

No. sı 
21 

Nev'i 
Ev 

Depozitosu 
T.L. 
500 

Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayri menkulün peşin 
veya taksitle satışı 22/10/936 perşembe günü saat onda iha
l i yapılmak üzere artırmaya konulmuştur .. 

Satın almak istiyenlerin depozito miktarını veznemize yatı
rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında bir fotoğraf getirme-
leri lazımdır. 18 20 21 

Depozitsu 
Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 

C.182 Aydın hasan efendi mah. 66,68 Taj 
hükumet bulvarı belediye 

Mağaza 400 

karşısı. Ada 87 parsel 9 
C.190 Aydın güzclhisar mah. 

turan park caddesi. 
Ada 235 parsel 9 

7 

C.191 Aydın veysi paşa mah. 518 
belediye caddesi. 

Ada 46 parsel 5 

" 

il 

G.195 Aydın ramazan paşa mah. Bila No. 
birinci sokak hükumet 
bulvarı. Ada 19 parsel 7 

C.196 Aydın cuma mah. gazi paşa 11 

veya yedinci sokak. 
Ada 194 parsel 20 

C.197 Aydın ramazan paşa mah. " 
hükumet bulvarı yoğurt, yağ 
pazarı. Ada 35 parsel 1 

C.198 Aydın cuma mah. üçüncü 11 

sokak pınarbaş1. 
Aada 195 parsel 1 

C.200 Aydın köprülü ınah. İnönü 
caddesi. Ada 426 parsel 11 

C.201 Aydın zafer mah. dördüncü 
sokak. Ada 138 parsel 1 

" 

il 

C.214 Aydın güzelhisar mah. cu- " 
muriyet sokak. 

Ada 243 parsel 15 
C.216 Aydın hasan efendi mah. " 

mimar kemal caddesi. 
Ada 355 parsel l 

Ev 140 

Dükkan 150 

Ev 240 

. 
200 

Dükkan 300 

Ev 200 

il 240 

" 300 

" 220 

" 200 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe
şin veya dört senelik taksitle, taksitte kalacak miktar yüzde 
9.1/2 faize tabi olmak kaydile satışları 7 /11/936 cumartesi 
günü saat onda ihale edilmek iizere açık artırmaya konul
muştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu Milli Aydın 
Bankasına yatırarak yevmi mezkurde Aydın avukatımız bay 
Süleyman Eraydın'ın yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve yan-
larında üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 18 28 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ-
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
yileıi, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın-
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 

(Milyonlar gişesi) şimdiye · kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 

. taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, idaima kazanırlar. 

lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 
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Frateııı• Sperco • F. • VAN- sE.EERLER 
1 

Doktor • '_ llHlllllUllllllllllllll'' ı:.. .ı ı lfllllllilllllil lfllllllllll 
"EXCALIBUR,, transat an- _ 

Vapur Acentası Derz E& co. tik vapuru 23 ilkte.şrinde Pi- Ziya Gökşin 
RE'den BOSTON ve NEV- Kulak, Burun, Boğaz 

ROY AL NEERLANDAIS V. N. YORK'a hareket edecektir. mütehassısı 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE "EXETER,, transatlantik va- Merkez hastanesi kulak şefi 

"UL YSSES,, papuru 16/teş· "GERA,, Vapuru 15 ilk l'Uru 6 son teşrinde PiRE- ikinci Beyler sokağı ha-
rinevvelde gelip yükünü tah- tesrinde bekleniyor, 20 ilk den BOSTON ve NEVYORK'a marn karşısı No. 41 
liyeden sonra BURGAS, VAR- teşrine kadar ANVERS, ROT- hareket edecektir. Muayenehane Tele.: 3686 
NA ve KÖSTENCE liman- TERDAM, HAMBURG ve "EXCAMBİON,, Transat- Ev " : 2505 
ları için yük alacaktır. BREMEN için yükliyecektir. lantik vapuru 20 son teşrinde Hergün 3 - 6 a kadar has-

"Posidon,, vapuru 21 /teşrin- "ATHEN,, vapuru 26 ilk BOSTON ve NEVYO.RK'a talarını kabul eder. 
I 1 k hareket edecektir. .. -

evvelden 25 teşrinevve e a- teşrinde bekleniyor, 3 son 0/ı·vı·er V E Şürekası 
dar ROTTERDAM, AMS- teşrine kadar ROTTERDAM, Sefer müddeti: 
TERDAM ve HAMBURG li- HAMBURG ve BREMEN için PiRE - BOSTON 16 gün Limited 

PlRE - NEVYORK 18 gün 1 T A t manian için yük alacaktır. yükliyecektir. y apur cen ası 
"UL YSSES,, vapuru 4/ teş- "MILOS,, vapuru 29 ilk DEN NORSKE MİDDELHAVS Birinci kordon Rees binası 

rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar teşrinde bekleniyor, HAM- LINJEN - OSLO Tel 2443 
AMSTERDAM, ROTTER- BURG ve ANVES'ten yük çı- "BOSPHORUS,, motörü LONDRA HATTI 

. a 
· Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hasla/ık/arı mütahassısı 

Bnsmah.ıne istnS) ouu knrşısıudnki dilıek sokak Laşında 30 15'J'1; = lı ev ve ıııua}enehanec:inde sabah saat 8 den akşam sant 6 a kn 11 

= hasıaforıuı knlıul eder. 
- Müracnat eden lınstalnrn ynpılmnsı llizımgelen sair tnlılilfıl re 

· nı ikroskopik muayeneleri ile _veremli lınr;tnlnra )npılmnsıııa cc'-ı3 

= ııittttllittıııllüftWıllmtıliııttittiiılillılıilıliıWttlııir~ı;ı ;~ 0: ':,ıı~s 11111111 

T.N. K 
''y~' 

~ 
DAM ve HAMBURG liman- kacaktır. 24 ilk teşrinde bekleniyor, 
ları için yük alacaktır. "MANiSSA,, vapuru 11 son D 1 EP P E, DUNKERK, ve 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi· ,,,.,..,.,~, / \ 
rinci teşrine kadar Londra ve .. ~,,1ııı>'1" ~ 

· d b ki · 15 NORVEÇ limanlarına yük "ORESTES,, vapuru 16/ikin- teşrın e e enıyor, son 
alacaktır. 

citeşrinden 21/ikinciteşrine ka· teşrine kadar ROTTERDAM, "SARDİNIA" motörjj 16 
dar AMSTERDAM, ROTSER- HAMBURG ve BREMEN için l son teşrinde bekleniyor, D -
DAM ve HAMBURG liman· yükliyecek_tir_. -- EPPE ve NORVEÇ limanla-
ları için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT- rına yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT L1NIEN HAMBURG 

l JOHSTON WARREN LINE 
"VIKINGLAND" motörü "MAR TZA,, vapuru 22 ilk L TD LIVERPOL 

30/birinciteşrinde beklenmekte teşrinde bekleniyor, ROTTER- "DROMORE,, vapuru 24 ilk 
olup ROTTERDAM, HAM- DAM ve HAMBURG için yük teşrinde olup ayni gün BUR· 
BURG, BREMEN, COPEN- alacaktır. CAS, VARNA, KÔSTENCE, 
HAGE, ve iSKANDİNAV- ·"AUGUST LEONHARDT,, SULINA, GALAÇ ve BRAİ-
YA limanları için yük alacaktır. vapuru 11 son teşrinde bek- LA'ya gidecektir. 

HOLLAND AUSTRALİA leniyor, ROTTERDAM ve S.A. ROYALE HONGRO· 
LİNE HAMBURG için yük ala- İSE DE NA VIGA TİON 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin- caktır. DANUBİENNE-MARİTİME 
citeşrinde beklenmekte olup AMERiKAN EXPORT LINES BUAPEEST 
PRİNSIPALLE AUSTRAL YA "EXMOOR,, vapuru 17 "DUNA,, vapuru 18 ilk teş· 
ve YENİ ZELAND için yük ilk teşrinde bekleniyor, NEV- r~nde bekleniyor, BELGRAD, 
alacaktır. YORK ve BOSTON için yük NOVİSAD, BUDAPEŞT, BRA-

SERVICE MARITIME alacaktır. TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
ROUMAIN "EXMINSTER,, vapuru 30 için yük alacaktır. 

"SUÇEA VA,, vapuru 20 iJk teşrinde bekleniyor, NEV- "SZEGED.. motörü ilk 20 
birinci teşrinde gelip 1/21inci YORK ve BOSTON için teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR- yük alacaktır. NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
SILYA ve CEZAİR için yük "EXHİBITOR,, vapuru 14 BRETISLAVA, ViYANA ve 
alacaktır. son teşrinde bekleniyor, NEV- LINZ için yük alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru YORK ve BOSTON için yük SERViCE MARITIME 
19 / 2 inciteşrinde MALTA, alacaktır. ROUMAIN BUCAREST 
MARSIL YA ve CECAİR li- "EXPRESS,, vapuru 30 ilk "DUROSTOR,, vapuru 28 
manian için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor, NEV- ilk teşrinde bekleniyor, KôS-

ZEGLUGA POLSKA YORK için yük alacaktır. TENCE, SULINA ve GALAÇ 
· ve GALAÇ aktarması olarak 

LEWANT 1/ .k. "EXAMINER,, vapuru 14 
" ,, motörü ı ın- BELGRAD, NOVISAD, BU-

. · d b ki k l ilk kanunda bekleniyor, NEV-
cıteşrın e e enme te 0 up DAPEŞTE, BRA TİSLA VA, 
ANVERS (D w ) DANTZl.G YORK için yük alacaktır. 

ogru VlYENA ve LiNZ içı·n yu··k 
GDYNI k l "EXAMELİA,, vapuru 26 ilk 

ve A için yü a a- alacaktır. 
k teşrinde bekleniyor, NEV-

ca tır. YORK "k 1 k Vapurların isimleri gelme 
İlandaki hareket tarihlerile için yu a aca tır. tarihleri ve navlun tarifeleri 

navlunlardaki değişikliklerden AMERlCAN EXRORT LINES bakında bir taahhüde girişi
acenta mes'uliyet kabul etmez. j PİRE TARIKILE SERİ lemez. Telefon No. 2008 2008 

Hul için yük alacaktır. ,, ~JA...t.ı"' P'' ~11111 
, ./" ~J&1 

11MARONIAN,, vapuru 19 ffffl/i"''" ,~.~ .. · VUA~ 
birinci teşri ne kadar Londra PI~ NG o 
ve Leilh için yük alacaktır. 1ı ,.A , 

/ 
~) 

LİVERPOOL HATTI M , :q. 
"DRAGO,, vapuru 7 bi- 1 

rinci teşri ne kadar Liverpool 2 e e, e e e l M R~rf rt fi 
ve Glasgov için yük alacaktır. • --, --- ..,t.1'" U .. A r AT "'' A~: 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 .,_,.,., _,..,._, P • n~,-.A"t> •~ 
birinci teşrinde Liverpool ve ' ' 
Swanseadan gelip yük çıka- 'I : (1 IC 1/ 1) E ~ J,a 
racaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE-LlNlE ~ ~ ~ ._ 50 // 
"HERAKLEA,, vapuru bi- ~ • €U ~ Al ,'50 // 

rinci teşrin ortasında Hamburg 4 • A 
Bremen ve Anverst\!n gelip : ~ 1 ~,50 // 
yük çıkaıacaktır. • ' 

Tarih ve navlunlardaki de- : ., ~ "1.,50 /~ 
~işikliklerden acenta mes'u- 6 ; // 
lıyet kabul etmez. 

• Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No. : 55 

• 

Telefon : 3479 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 

• 

Osman Yunus 
Hergün hastaları sabah 

saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeders; 
paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaş~ 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine ~ 
kaç filo katmış olursun. Bu ylizlerce zenginde" 
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? 

z ir vilayet· ebei b~ 
susiye müdür •· ğün e 

o' Bedeli muhammeni Muvakkat teminat be 
Lira K. Lira K. 
941 90 70 65 

Burnava ziraat mektebinde yapılacak fenni kuloşka kll!: 
2 adet fenni kümesin inşa ve imali 15/10/936 güoll~~ 
5/11/936 gününe kadar 20 gün müddetle eksiltmeğe ç~ti 
mıştır. Şeraiti öğrenmeK isteyenlerin M. hususiye ba~.k~ 0 
ğine ye eksiltmeğe iştirak edeceklerin de ihale günu 1~ 
51111936 perşembe günü saat 10 da dt pozito makbutf· 
birlikte vilayet daimi encümenine mürac< at'arı ilan oluo0 

Daha fazla tafsilat için FRA
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 20041200512663 

iİellic en inesi 

Devlet demiryolları afyon 7 ni işletme m ·· -
dürlüğ~nde. : 

835 15 18 21 24 

Lim·ted 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li· 

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

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umuml Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

- 7 inci işletme mıntak ısı ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 ün
cü maddeleri muci'~ ınce kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocr.k ların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alı
nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 
teslimat müddetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile dört guruba ayrılmış olup her gurub 
ayrıca ihale olunacağından bu her gurub için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme devlet demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme ~art
namcsi ve bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince ynpılacaktır. İstekliler bunları 
Afyonda 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. 

Ve izahat istiyebilirler. 
5 - Eksiltme 21 -10-936 tarihine tesadiif eden çarşamba günü Afyon şehir istasyonunda 

7 inci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sa
yılı kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş bulunacaklardır. 

Ocak ve top-
Gurup Bulunduğu lama yerleri 
No. su hat 

Kim. 

Eskişehir 94+800 Afyon 

il Afyon 
Akşehir 

227+900 

III lzmir 185+ 186 Afyon 

Balast 
mikdarı 

M3 

2000 

3000 

2000 

Muham- Muvakkat 
menbedel teminat 

Lira Lira 

2400 180 

3900 292,5 

2400 180 

Te~lim 
müddeti 

ay 

6 

6 

6 

Dalastın 
cınsı 

Ocak kırma balastı 

" " il 

Si " " 

z 0 r v iyeti u sebei b 
susiye mü ürlüğünden: 
Muhammen kıymeti Yeri Cinsi 

L. K. 
317 63 Memleket hastanesi 

Ali ağa mahallesi 
Yağcılar sokağı ev . si ) 

ldarei hususiye akaratıııdan olub yukarıda yer ve cı~.11 
akarın mülkiyeti satılmak üzere 15-10-936 tarihinden )ıf11;t 
gününe kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarı uhıı' 

IV lzmir 223+282 8000 Afyon 8000 600 8 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere lıergün 11\ti) 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek tı 1 
rin de ihale günü olan 5-11-936 p7rşembe günü 5~~ 

11
ci 

Toplama ve kırma lepozito makbuzlarilc birlikte encümeni vilayete ınur 55 
balastı 15 18 21 24 

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


