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Küçük ____ _;; 

~Kt-Q 
Kadın çalışmalıdır 

Kadının cemiyet içindeki hnklanndan, müsavattan babsetmiyeceğim. 
Onun iş veya aile sahasından hangMni tercih ctmeai lıizım geldiğini de 
konuşacak değilim. lknim düşündüğüm yegane ıey şudur: 

Kadın çalışmalıdır. 

Yani yuvasında kalmı~sa yuvasında; masada ve fabrikada iae keza 
buralarda, ovada, da~da ise bulunduğu sahada. fakat muhakkak çalış· 
malıdır. Bir milleti nüfus itibarile ölc:crkcn yalnız erkeklerini ve çalı· 
tanlan hesah etmiyorlar. Onun heyeti umumiyeıini düşünüyorlar. 

Iler nüfus ya kıymettir, ya kıymet olup geçmiştir, ya kıymet ola· 
caktır. Bu kaide, vatandaş olan -kadın, erkek· herkes için mutlaktır. 
Binaenaleyh kadın da kendi sahasında mes·uliyet ve vazife almış bir 
unsur olarak çalışmaga mecburdur. Halbuki büyük şehirlerde yüksek 
,aosyete aleminde ya~ıyan öyle tufeyli kadııılanmı7. var ki; evlerinin ida· 
relerini çocuklnrıı, çocuklannın bakımını cladılara, nıürebhiyelere, ailenin 
her hususunu, mütemadiyen çalışan erkeğe yüklemişlerdir. Ve onlar için 
en .küçiik bir iş, en kilçük bir alaka, 6anki şerefi ihlUl eden bir badi· 
sedir. Hakikatte vatamla .. hk, analık ve r:şlik bakımından bu kadar kıy· 
metsiz, hu kadar bethaht bir kadın tipi ıasa..,· vur edileme7.. 

Sinemadan gazinoya, oradan baloya, tedansana koşan, her gün poker 
başında yaldızlı sigarasını eavuran bu tufcyliler, iki devir arasında, iki 
terbiye ,.e zihniyet arasında müvazenelerini kaybetmiş olanlardır. 

Saime Sadi 
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~EHiRM LERI 
K ültü:rpark 'ta 
paraşüt kulesi ----···· .. --45 metre yük
seklikte olacak! 

Kültürparkta inşa edilecek 
olan paraşüt kulesi temel son
dajına başlanmıştır. Avrupa'nın 
muhtelif yerlerinde ve bilhassa 
Sovyet Rusyada, Paraşütle 
atlama. bi; spor sayılmaktadır. 
Türkiye' de de bu işi spor ha· 
line getirmeği ve gençler ara
sında yaymağı Türk Hava 
kurumu yapacaktır. Gençleri · 
mizin, (Türkkuşu) adı altındaki 
tayyareciliğe hazırlık mektep
lerinde en kısa bir zamanda 
gösterdikleri yüksek muvaffa· 
kıyet, paraşüt kullanma spo
runun da gençlerimiz arasında 
derhal taammüm edeceğine 
şüphe bırakmamaktadır. 

ilk , gelen muhacir 
Kardeşlerimiz 

-
Çandarlı, Menemen ve Torba

edilecekler. lı'da iskan 
Dünkü sayımızda Varna'dan 

1500 muhacir Türk'ün lzmir'e 
geldiği hakkında bir haber 
vardı. Hepsi de Bulgaristan· 
dan ve Varna mülhakatından 
gelen bu 450 aile muhacir, 
Urla tahaffüzhanesine çıkarı· 

larak iaşe ve ibateleri temin 
edilmiş, iskan memurları tara
fından hepsi de açlkta kalını· 
yacak şekilde yerleştirilmiş
lerdir. Bu muhacirlerin bera· 
berlerinde hayvanları da var· 
dır. Sağlık muayeneleri iki 
gün zarfında yapılacak ve 
son~a 250 aile Çan darlı 'ya 
gönderilerek iskan olunacak
lardır. Diğerleri de Torbalı 
ve Menemen' de iskan edile
ceklerdir. 

Bir hafta sonra Romanya
dan Köstence yolile vapurla 
ikinci muhacir kafilesi gele· 
cektir. Muhacirler, bu sene, 
kış mevsimini geçirmek üzere 
boş evlere teksif suretile is· 
kan edileceklerdir. Kendilerine 
derhal arazi ve kışlık yiyecek 
buğday dağıtılacak, tohum da 
verilecektir. Muhacirlere dağı
tılacak araziden bir kısmı, 

köylü tarafından imece sure· 
tile sürdürülmektedir. llkba· 
harda bu muhacirlere iskan 
edilmek için evler inşa ettiri· 
lecektir~ 

Muhacir kardeşlerimiz, hü· 
kum etimizin her cihetçe gös· · 
terdiği kolaylıklardan ve yük
sek şefkattan çok memnun ve 
müteşekkirdirler. 

--Haberler 
Bilmiyorlarmış 

Paris, 20 (Radyo) - Yüz· 
lerce sebzevat amelesi miting· 
lerin memnu olduğunu bilme· 
dikleri için bir nümayiş yap· 
mağa teşebbüs etmişler fakat 
o anda zabıta tarafından ha· 
reketten men' edilmişlerdir. Bu· 
na mukabil, hallere iltica ede· 
rek gürültü yapmağa başla· 
mışlar ve bu sebeple arala· 
rından 50 kişi tevkif edil· 

miştir. 

Amerika' da 
Yeni ita/ya sefiri .. 

Vaşington, 20 (Radyo) ~ 
Bugün ltalya'nın yeni sefirı 
M. Suviç M. Ruzvelt' e itimat· 
namesini verecektir. 
Belçika' da 
Büyük bir nümayiş .. 

Brüksel, 20 ( Radyo ) -
Brüksel' de çıkan Suar gazetesi, 
Reksistler aleyhine bir makale 
neşrederek: 

" M. Leon Grelin hazırla· 
dığı 200,000 kişilik Reksist 
nümayişi lüzumsuzdur. ,, De· 
mektedir. 

Kahkaha ile tedavi 
Her Pazar sabahı Paris'teki 

psikoloji enstitüsünde birçok 
kadınlar ve erkekler, Dr. Pi
erre Vechet'nin "gülüşle te
davi,, kursuna giderler. Bun
lar, salona dolduktan sonra 
bütün perdeler indirilir ve 
ortalık kapkaranlık olur. 

bankanın turnike gibi dönen 
kapısı ziyaretçilere kolaylık 
olmak için elektrikli yapılmış-

İtalya hariciye na
zırı Berlin'de. 

-Başı 1 inci sayfada

İzmir askerlik şubesinden: Fabrika ay başında rak, kendisini Versay hoyunduru· 

Müteahhid Ali Nihad ve şe· 
riki Ömer Lütfü fenni inşaat 
şirketi tarafından inşası 38 
bin liraya taahhüd edilmiş 
olan paraşüt kulesi 45 metre 
yükseklikte olacaktır. Paraşütle r::======-=======~~==5=::=0=r.:==r=a~-f-U_Z_U __ 
atlıyacak olanların kolayca yu- Askerlik Tı 

Doktor o zaman şu kuman
dayı verir: 

- Şimdi gözlerinizi kapa
yınız. Zihninizi uyutunuz ve 
size söyliyeceğim sözlere dik-

~ . . 
Yetmiş, seksen ağız usul 

usul bu formülü tekrar eder. 
Doktor. biraz sonra bağırır: 

- Şimdi gülünüz! 

Bu esnada bir gramofon 
çalmağa başlar. Plaklarda söz 
ve şarkı ypktur. Ardı, arkası 
kesilmiyen kahkahalar vardır. 
Salonun bir köşesinde bir 
adam asabi asabi güler. Bu
nun yankısı her tarafa yayılır. 
Artık plakla beraber herkes 
gülmektedir. Kahkahalar bir 
dakika kesilse bir dakika 
sonra yeniden başlar: 

Nihayet vakti gelince dok
tor kumanda verir: 

- Işık! 

Perdelerle beraber gözler 
de açılır. Herkes güler yüz
lüdür. Gülmekten gözünden 
yaş gelenler bile görülür. 
Bütün hastalar kederlerini 
unutmuşlardır. Hazımsızlıkları 
ağrı ve sızıları kalmamıştır. ' 

Paris tıb fakültesinde pro
fesör olan Dr. Vachet diyor ki: 

.-. Gülmek, İnsanın fiLiyo
loıık reaksiyonlarını değişti
ren kuvvetli hisler doğurur. 
Otel kapısı önünde 
Anafora kapılan adam .. 

tır. Bankadan içeri girecek 
ziyaretçi elektrik düğmesine 

basar basmaz kapı kendine 
doğru döner ve ziyaretçi de 
içeri girermiş. 

Geçenlerde bir gün, ban
kanın müşterilerinden birisi 

dönme kapıya girip te elek
trik düğmesine dokununca ka· 

pı ziyaretçiyi içeri alarak 
olA1ra. hızı. ile durmadan dön
ııe mı fırıl çevirmeğe başla-

mışhr. Bereket versin hemen 
yetişen makinistler elektrik 

karıya kadar çıkabilmelerini 
temin için orta yerinde asan· 
sörü ve ayrıca bunun etrafın· 
da da bir merdiveni buluna
caktır. Paraşüt kulesinin te
melde genişliği 9,5 •metredir, 
yukarıya doğru çıkıldıkça kule 
hacmcn daralacaktır. inşaat 
3 ikinci kanunda bitirilmiş 
olacaktı, fakat temel sonda
jında teehhür vukubulmuş ve 
müddetin de~iştirilmesi zaru· 

Temel sondajı için Türk 
havı. kurumu merkezine mü
racaat edilmiş ve bunun üze-

cereyanını keserek ziyaretçiyi rine oradan mimar Bedri To· 
muhakkak bir ölümden kur· may'la Alman mütehassısı Al-
tarmışlardır. grant şehrimize gönderilmişler 

Kapının böyle fırıl fırıl hiç ve işe başlamışlardır. Mimar 
durmadan dönmesi elektrik ve mütehassıs, temele kazık 
cihazının bozulmasından ileri çaktırma suretile sondaja de-
gelmiştir. vam ediyorlar. Şimdiye kadar r--·-------- sekiz metre derinlikte kazık 

"\ çakılmıştır. Sondaj bitince in-
Bugün doğan 

çocuklar .. 
201101936 

şaata başlanacaktır. Kulenin 
inşaatını lzmir'in tanınmış kal
falanndan Rıza üzerine al-
mıştır. 

Güıı, Zuhnliıı fenaya iqnret 
bir şekli harici i ile haşlıyaeak ve Bir idrı.m kararı 
ay ile uranusuu ahenksizliği ile 
kanşacaktır. ı··akııl bugün revka- Katil az kalsın 
lıidc hfülisclcre sahne olmıyacak, b l 
tehlikeli vaziyetler çıkmıyacaktu. ayı ıyordu. 
Yalnız akşamdan sonra, lmkanç· Aydın, (Hususi) - Kuyu-
lık Jıadiseleri, aile faciaları ihti· cak'ta Ali oğlu Hasan kızı 
mail çoktur. Hatice'yi tarlada sürükliyerek 

Bugün doğacak çoc·uklar tem. kaçırmak istiyen, fakat kızın 
bel olacaklar ve kendilerine ılııi- mukavemeti üzerine kendisini 
ma en az zahmet veren i<ıler 1 d 

• • yara a ıktan sonra kaçan ve 
me lekler eçeceklerdir. Daıı tem· 
h ı kızın hastanede vefatile katı·l 

e in arılar, az çıılışmıık ile çok 
şeyler elıle etmek isterler; bugün suçunu giyen f smail oğlu Etem 
doğacak ve ıemhelliğe mahkum idama mahkum edilmiştir. 
Lulunan ı;ocuklar, azıı kanaat ede- Karar tefhim edilince katil 
cek yani miskin tembellerden yarı baygın bir hale gelmiştir. 

fstokholm'da büyük bir 
olacaklardır. o 1 1 e k 1 e r: \.. ________ J 

O d h 
· d h C:- / g-undıın kurtarırken llclçika ile 

ç ay ve a a zıya e a- r aa iyete geçiyor .. 
va tebdili alarak şube emrine kendisini bağlıyım zencirleri kır· 

h bd il b 
Çamaltı tuzlasında tamir ve mıştır. 

girmiş ve ava te i eri it· ı"nşa edı"ln1ı'ş olan sofra tuzu .Ah ı' Bcrlin • Alman ent gazeıes 
miş olan Topçu, Suvari, ls- fabrikası, lkinciteşrinden itiba· de lıu ziyııret te Bolşe ... izm, Ak· 
tihkaın, Muhabere, Hava, ren piyasaya sofra tuzu çıkar- deniz iki Lokarno işlerinin konll· 
Demiryolu, Işıldak, Nakliye, mak üzere muntazaman işle· şula('ağı ,.e esasen bunlar arasınd• 
Ölçme, Muzika sınıflarına meğe başlıyacaktır. Bundan mııtnbnkat doğduğunu sö)leoıiştir· 
mensup eratın mürettep ol· sonra piyasada ucuz ve temiz Alman gazeteleri Lu seyalıata bil· 
dukları kıt'alara Sevkedi\mek sofra tuzu bulmak mümkün yük ehemmiyet \Crınektcdirler. V~ 
U··zere 21 22 23 bı"rı"nc0ıteş· 1 k hıı ga•ctderc vörı:. Avrupa'mn ik

1 

. _ ' . • .. o aca tır. Fabrikanın verimi, .. " 
, rın ~unlerınde şubeye ınura· son haddini bulmuş, yapılan rejim namına ikiye aynlmak ıeb• 

\... 
1 

•. • , 
1 

.. 
1 

l likcsine maruz kaldığı şu sırada bll 
./ mel neticeler vermişti.=:-.. ......... • • · "-r.:ı- ı. ~•-Mı.... Mnı.:~ 

Fuar ve lzmir f·t · ------- ınes'cıeıer konuşulacaktır. 
. ı mı A.Tas 1. ti t ·ı· el a Izmir fuarının açılış mera- l y 1 yo.na ıs er ngı iZ gazel eri c bu seya· 

ı iti d d' ..J lıııtte, İspnııya işleri ile İtalya ~e 
simile zmir'in muhtelif man- ır-.ıa Ti e aoğru Alnınnyıı'Pın sosyeteye karşı uı• 
z~ral~rına ve güzell:klerine ait ilerliyorlar.. iyctlerinin, J.-0karno, A,·usturya ~e 
bn fıl'?1 çekilmi~ti: Film;. İs· -Başı 7 inci sahifede- komiinizm mücndcle~inde birlef· 
ta~bul dan şehnm~ze getıril· Londra, 20 (Rad o)- Fran· menin konuşul:ıcağını, fakat Alman· 
mış ve Elhamra sınemasında ko orduları ileri YharekAt yn'nın Huma itilafına girıniyeeeğini 
V l' F 1 c··1 a ına yazmaktadırlar. 
~ ~ az ı u eç, belediye devam etmektedirler. Madrid· 

reısı doktor Behçet Uz ve de vaziyet karışıktır. Reisicu- Drilkscl - Gazetelcrn göre bu } 1 seyahat A nııpa sullıü iı;in fa) clolı 
sa7 av ara gösterilmiştir. Fil- mur M. Azana ve bazı bakan- olacaktır dedikten sonra şunları 
~ın bazı yerlerinde küçük tas- lar Barselon'a gitmişlerdir. ilave ctmt>kteclirlcr. 

~~hle.~ yapılması muvafık gö- General Asansiyo, Madrid'i "Mussolini realist bir poli· 
rulmuş ;e bunun için film; kurtarmak imkanı kalmadığını, tika takib etmektedir. Damadı 
fstanbul a gönderilmiştir. Bir askeri direktiflerin tatbik edil-
hafta sonra şehrimiz sinema- mediğini söylemiş, bakanlar- ve hariciye bakanı Kont Ci-
larında gösterilmcğe başlana- d~n. bir kısmını itham eyle- yano'nun bu ziyareti, Avrupa 
caktır. mıştır. sulhü üzerinde Almanya ile 

f 1 ı daha esaslı teşriki mesaile 
Belediye daimf encümeni spanyo mason arı meşriki 

B 1 d
. d azamı bir beyanname neşre- alakadardır.,, 

e e ıye aimi encümeni d k h 
dün belediyede doktor Beh· ere ·, alkçılarla beraber ol· Roma, 20 (Radyo) - Jur· 

duğunu bildirmiştir. nale d'ftalya, Kont Ciyanonun 
çet Uz'un reisliğinde toplan- BC:i.rselon, 20 (Radyo) _ 

ı 1 f K 
Berlin seyahatinden bahse· 

mış, mu 1te i işler üzerinde atalonyalıların Madrid hu··. derek: 
görüşmüştür. Temizliğe riayet ~~metine yaptıkları yardım 
etmiyen iki dükkanın kapatıl- ıçın Cumhur reisi Azana, ya-
ması kararlaştırılmıştır. nında birçok meb'uslar oldu-
Burnava nahiye müdürü ğu halde Barselon'a gelmiş-

Burnava, (Hususi) _ Bir tir. Cumhur reisi, Madrid hü· 
aydanberi Kemalpaşa . kaza- kümetine yardım eden fspan· 
sında kaymakamlık vekaletinde ya memleketlerini ziyaret ede· 
bulunan müdürümüz Şefik cektir. ilk olarak Barselon'a 
Erol Burnava'ya dönmüş ve gelmiştir. ~u ziyaret, Kata· 
vazifesine başlamıştır. lonyalılara gıriştikleri cidalde 

Bu seyahat, ~rejim davaları· 
nın hüküm sürdüğü bir sırada 
fevkalade nazarı dikkati cel· 
bedecektir. Ve bu mahiyeti 
de haizdir. Bu ziyaret, Avru
pa'nın sükun ve asayişini, ni
zamlarını bozmak istiyen amil· 
!ere karşı yeni bir siyaset kur
mak için yapılmaktadır. 

ELHAMRA · 
BUGÜN 

.. " 
----------------~--., 

·n~ -
Burnava'da tedaviye muh

taç hastalar 
Burnava' da sari hastalıktan 

f zmir Tepecik hastanesine de
vam mecburiyetinde iki yüzü 
mütecaviz hasta vardır. Bu 
hastaların çoğu fakirlikleri 
yüzünden tren parası vereme
mekte ve tedaviye devam 
edememektedirler. 

Atlatılan 
tehlike 

daha ziyade şevk ve gayret 
verecektir. 

Madrid'de bulunan 800 re· 
hin ve esirin katledilmeleri 
ihtimalinden endişe olunmak
tadır. Sol cenaha mensub İn
giliz gazeteleri. Madrid hüku
metinin İngiliz hükumetince 
himaye edilmesini istemekte
dirler. Baştaki istiklal taraf
tarları, nasyonalistlere teslim 
olmuşlardır. 

Almanya ve ltalya, ne bir 
abloka, ne de bir tehdit dü
şünmekte değildirler, sadece 
sulh için çalışmaktadırlar. De· 
mektedir. Bütün lıayııtmızda gülme· 

ıliğiniz kadar güleceksiniz. 
Zira, gıilınck ka_ırgosı, kah
kaha tufanı gilıi kelimelerin 
bile ifadeye kıif i gelmediği 
mti te!na Lir ~alıe~cr olan 
ve dünya komik filmleri ara· 
sında Lirinciligi kıızanan, 

~ .. :::., / f \~\ j ~ 
-~/C\- /' 

• fi r \ .Yı' • 
. ~OREL ve HARDİ Hindistanda 

Fılmınde~ bü~ü.n cihan sinema sevcrlerinin pek haklı ola
r~~ ta~dır!erını .. kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir in
~ şıvesıle TURKÇE konuşarak harikalar yaratacaklardır. 

Bunlar Jandarma vasıtasile 
celbcttirilcbiliyorsa da bu has
talann iğnelerinin Burna va' da 
yapılması daha muvafıktır sa
nıyoruz nazarı dikkati celbe
deriz. 

Aydın, (Hususi) Söke 
pazarından pazarcılar ve eşya 
ile yüklü gelen Aydın'lı Ah
med onbaşıya aid bir kamyon 
Söke'nin 5·6 kilometre öte: 
sinde lastiği patlıyarak devril
miş, fakat hendeğin önündeki 
bir ağaca dayanarak kalmış, 
bu suretle facia atlatılmıştır. 
Söke' de bulunan valimiz ha· 
diseye muttali olarak derhal 
yetişmiş, yolcuları başka kam
yonlarla taşıtmıştır. 

Reks İtalyan vapuru, Cebe
lüttarık'tan 150 fspanyol ba
lıkçısını alarak ispanya liman· 
larına harckt!t etmiştir. Mad
rid düştüğü takdirde hükumet 
B~rselon 'a nakledilecektir. 

Roma, 20 (Radyo) - Yeni 
Lokarno için elde edilen ne
tice üzerine Almanya' dan he· 
nüz bir karar alınmamıştır. 
Almanya şimdi, yeni Lokarno 
mukavelesine Uluslar sosyetesi 
mukavelesinin bilhassa 16 mcı 
maddenin kaldırılmamasını is
temektedir. Buna mukabil İn
giltere ve Fransa bilhassa bu 
esasİarın müzakerata hakim 
olmasını istemektedirler. 
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Şuşning'in nutkunun tefsiri -
1 

Roma'da mühim bir toplantı vapıldı. 

lngiliz -- ltalyan .. münasebatl 
harb ihtimalleri görüşüldü. 

ve 

rofesör Pak: ltalya, Habeşistan'ın fethinden sonra Türkiye .. 
de yersiz şüphelerin azalmasını istiyor. Demiştir. 

l' fstanbul, 20 (Hususi) - Roma' da, harici • Bu toplantıda hazır bulunan İtalyan ricalin-
ıiY~.eti tetkik komisyonunun toplantısında, den M. Pak beyanatta bulunmuş ve: 
:&ılız - İtalyan münasebatı gözden geçirilmiş - "ltalya, bugün yani Habeşistan'ın fet· 
~tnl.aş~a .. ~ollan aran~ı~, ha~betmek ihti· hinden sonıa Türkiye'de yersiz şüphelerin 
~len goruşulerek ne gıbı tedbırler alınması azalmasını memnuniyetle karşılamağa hazırdır.,, 

1rngeleceği tetkik olunmuştur. Demiştir. -----------· ........ _________ __:_ 

İstanbul'da 
t •.•. 
? 4rnek f iatleri 
O para ucuzladı. 
N lstanbul, 20 ( Hususi ) -
h ark komisyonu toplanmış, 
tj~idat fiatlerinin düşmesi üze-
ne ekmek fiatlerinde 20 pa· 

ta t ·1" cnzı at yapmıştır. 
da F.lektirik tarife komisyonu 
~ toplantısında elektirik ki
l Vatını 10 para ucuzlatmış, 
b~ kuruş 10 para olarak tes-
ıt etmiştir. 

~ Samsun'da 
eş yıllık 
ÇQlışma programı. 

Samsun, 19 (A.A) - Sam
&ı!n köylerinin beş yıllık prog
;arnını tesbit için 500 den 
ada köy heyeti büyük sine· 
?'da toplanmış, Vali bir söy
cv v · 1 k·1· ermış ve yapı aca • ış erı 

'nlatmıştır. Hazırlanan prog
;•~da-, Bayındırlık, Kültür, 
.. aglık ve Tannı işleri için 
0tıenıli maddeler vardır. 

Ağrı dağı 
Memnu mıntaka 

ilan edildi. 
A. Ankarn, 20 (Hususi) 
hı dağının memnu mınta

klya idhali hakkındaki karar· 
tı~rne çıkmıştır. 

Oniversite'ye bu 
Sene 723 
talebe alındı .. 
1-f f stanbul, . .20 . ( Husu~i ~ -

ukuk fakultesınde, uçuncü 
•ırııf imtihanı yapıldıktan son
ba, dördüncü sınıf tedrisatına 
tı~şlanacaktır. Üniversite'ye ye-
lden 723 taleb~ kaydolun

~Uştur. Bu sene birinci sınıf
ara 1215 talebe devam ede
~ektir. 

~rıh~s~r~ar . 
ekılının tetkıkleri 

J fstanbul, 20 ( Hususi ) -
<!~~isarla.r Vekili Ali Rana, 

Un f nhısarlar idaresine gide-
tek, idarenin yeni faaliyetlerile 
~cşgul olmuş, izahat almıştır. 
.ekil, buradan rıhtım hanına 

~ıderek gümrük işlerini de 
tetkik etmi~tir. 

"tii.rk - Yugoslav 
~İcaret muahe. 
rlea; müzakereleri .. 

Anlcara, 20 (Hususi) - Yu
~0slavya ile hükumetimiz ara
b1nda aktedilecek ticaret mua· 
leed~s.i i~in ya~ılan müzakere-

t ıyı bır şekılde neticelen-
llıiştir. Murahhaslar, itilafna
ltıcnin bir suretini beraberle... 
ı:dt: Belgrad'a götürmüş-

dir. 

İskenderun san- Bayramda 
cağının istiklali. Mektepk;d; ---···· ... ···--M. Ponso, Fransa- müsamere verilecek. 

b t. İstanbul, 20 (Hususi) - Cu-
nın ceva ını ge ır- muriyet bayramı memleketin 

medim, diyor. bertarafında çok parlak tes'id 
lstanbul, 20 (Hususi) - edilecektir. Üç gün tatilde bü-

Fransız sefiri M. Hanri Ponzo tün mekteplerde müsamereler 
gazetelere vaki beyanatında: verilecektir. 

- Fransa'nın İskenderun ; ----
sancağı hakkındaki notanıza l spanya 'dan 
vereceği cevabı beraberimde alacaklı olanlar 
getirmedim. Müzakerelerin ne-
rede olacağını da bilmiyorum. 

Demiştir. Ancak, müzakere
lerin Ankara' da cereyan ede
ceği ısrarla söylenmektedir. 
M. Hanri Ponzo, evelce Su· 
riye fevkalaC:le komiserliğinde 
bulunmuş olduğundan, Ankara 
muahedesi ahkamına tamamen 
vakıftır. 

Şark 
Şimendüf erleri ---· ... ·---
Murahhasların tek. 
lifleri tetkik ediliyor 

Ankara, 20 (Hususi)-Şark 
şimendüferlerinin satın alma 
müzakerelerine başlanmıştır. 

Şirket murahhaslarının teklif
leri, Nafıa Vekaletince tetkik 
edilmiye başlanmıştır. 

Sparta 
Takımı geliyor. 

İstanbul, 20 ( Hususi ) -
Bayramda, meşhur Sparta ta
kımı üç maç için şehrimize 
getirilecektir, 

Trakya hattı 
lstanbul, 20 ( Hususi ) -

Trakya' da, bitaraf mıntakadan 
geçen hattın kendi hudutları
ımz içine alınması kararlaştı
r1lmıştır. 

Gec kaldı! .. 
' 

Basra harap olduk
tan ~onra 

Londra, 20 (Radyo) - Sir 
Viston Çurçil, Kinsford'da bir 
nutuk iradetmiş ve: 

-Büyük Britanya ve Fransa 
hükumetleri 1935 deki hata
larının cezasını çekmektedirler. 

Bu hatalarda Habeşistan mes'
elesinde de irtikap edilmiştir, 
halbuki Habeşistan'ın büyük 
devletler tarafından müdafaa 
edilmesi lazım idi. 
Demiştir. 
H 

Universitede yangın 
İstanbul, 20 (Hususi) -

Üniversitenin kimyahanesinde 
yangın çıkmış ve hemen sön
dürülmüştür. Kimyahanede bir
çok patlayıcı maddeler bu
lunmakta idi. 

Merkez bankası 
/spanya'nın para
sını dağıtacaktır •.. 

Ankara, 20 (Hususi) - İs· 
panya 'dan alacaklı olan ihra· 
cat tacirlerimizin paralarının 

Merkez bankasındaki İspanyol 
parasından tediye edilmesi 
hakkındaki Heyeti Vekile ka
rarnamesi çıkmıştır. 

Habesistan 'da , 
Şiddetli bir 
Muharebe oldu. 

Adis-Ababa, 20 (Radyo) -
General Bellozo'nun kıt'aları 
Babasere dağlarını aşmışlar· 
dır. Burası Sidamo eyaletinin 
kapısı demektir. Dezyak-Aba
ba kuvvetleri ltalyan'lara ta
arruz etmiş :ve altı saat müt
hiş bir müsademe olmuştur. 
ltalyan'lar faik kuvvetlerle Ha· 
beş kuvvetini imha etmişler
dir. Habeş'liler yüzlerce mak· 
tul ve mecruh vermişlerdir. 

Fransa'daki 
grev devamda. 

Paris, 20 (Radyo) - Nehir 
nakliye vasıtaları grevi Paris, 
Sen, Marn'de Ruen'e kadar 
nihayet bulmuştur. Bazı eya· 
letlerde henüz grev nihayet 
bulmamıştır. 

Dün akşam üzeri' Sen ve 
Oaz' da kısmi bir grev ilan 
edilmiş, fakat hadisesiz ol
muştur. 

Turkuen grevi dolayısile 
amele arasında bazı hadiseler 
olmuştur. Lil'de de kömür 
amelesi henüz grev halindedir. 
Soğukların başlamasına rağ
men kömür stoku kalmamıştır. 
Lil yol amelesi de henüz iş 
tutmamıştır. Liyon'da nakliyat 
amelesi de henüz grevi terket· 
memiştir. 

Ziraat amelesi sendikasının 
Majiksiti' de yapacağı toplantı 
hükumet tarafından menedil
miştir. 

Çek tayyarecileri 
Belgrad'da 

Belgrad, 20 (Radyo) -
Çekoslovak tayyarecilerinden 
bir heyet, Yugoslav tayyare
cilerini ziyarete gelmişlerdir. 

Baş~akqnımızın 
Manisa'daki 
tedkikleri. ...... 
- Başı birinci sag/ada -
yapılmamıştır. 

Saat 8,25 de refakatlerinde Vali 
Fazlı Güleç, Orgeneral İzzettin Ça
lı~lar ve Belediye rciei Dr. Behçet 
Uz ile Baamııne istasyonuna gel· 
mişlcr ve istasyon önünde toplanJD 
binlerce halk tarafından hararetle 
ve ıamimiyetle allıaşlanmı~lardır. 

Halka aelamla mukabele eden Baş· 
bakanımız istasyonda kendilerini 
uğurlamatı'a gelenlerin ayn ayn el· 
!erini ııkmıştır. Belediye tarafından 
Başbakanımıza büyük bir buket ile 
936 fuarının mükemmel bir al· 
bümü takdim edilmiştir, ayrıca fuar 
bal..kında hazırlanmış Lir de rapor 
\'erilmiştir. 

Başbakanımıza fügde aaylavı 

Cnit, Ziraat umum müdürü ALi
din Ege ile pamukçuluk mdtcbas
llE'lan seyahatlerinde refakat etmek· 
tedirl r. Daşbnkammız Ankara'ya 
giderken Manisa ve Balıkeeir'de 

birkaç El&at kalarak müatalıaillerin 

dertlerini dinliyecekler ve Anka· 
ra'ya gideceklerdir. Sayın ve se· 
vimli Başbakanımın yol açıklığı 

dileriz. 

Manisa, 20 (Hususi muha· 
birimizden) - Başvekil ismet 
lnönü bu sabah saat 10, 13 de 
şehrimize gelmişler ve coşkun 
tezahüratla karşılanmışlardır. 
Sabahleyin Halkevinde bir top
lantı yapılmış Manisa mınta-

kası pamuk müstahsilleri bu 
toplantıda hazır bulunmuştur. 

fsmet fnönü, pamuk zer'iyatı 
ve istihsal miktarile maliyet 
fiatı hakkında çiftçilerimize 
sualler sormuşlar ve aldıkları 
cevapları not etmişlerdir. 

Toplantı saat 13 e kadar 
devam etmiş, ve öğle yemeğini 
müteakib saat 15,30 da ikinci 
bir toplantı daha yapılmıştır. 

13u içtimada sıra ile Tur· 
gut!u, Salihli ve diğer mınta· 
ı. alar müstahsil müme!'silleri 
Başve'·ile izahat vermişlerd'r . 
Arazi~in su ihtiyacı, bazı çay· 
!arın verdiği zararlar ve bun
lar haklcında müstahsilin ne 
gibi tedbirler düşündükleri so
rulmuş, verilen malumata göre 
not alınmıştır. 

Müstahsil, bilhassa kredi 
kooperatiflerinin ortaklarına 

istihsalinin yüzde ellisi mik· 
ca:-mda verdiği kredinin yüz· 
de yetmiş beş nisbetine ibla· 
ğını temenni etmiştir. 

Turgutlu mümessili, bura 
müstahsilinin bazı yerlerde dö
nüm başına altıyüz kilo koza 
aldığını söylemiş, Başvekil 
bundan çok memnun olmuş· 
lar, refakatlerinde gelmiş olan 
ve Adana paırauk vaziyetini 
gayet iyi bilen Cavid'e dö· 
nerek: 

- Buna ne dersiniz? 
Buyurmuşlardır. Niğde meb-

usu Cavid cevaben: 
- Fevkalade birşey .. 
Demiştir. 
Manisa'nın pamuk yetişen 

mıntakalarındaki istihsal fazla
lığı, Türkiye'nin diğer vila- . 
yetlerine nazaran fevkalade 
bir verimdedir.; 

Gelecek sene bu mıntaka 
müstahsillerine Aklo pamuk. 
tohumu ile tohum ekme ve 
çapalama makineleri dağıtıl· 
dığl ve temin edildiği takdirde 
istihsal fazlalığının pek çok 
yüksek olacağı anlaşılıyor. 

Manisa' da da pamuk zira· 
atının diğer mahsullerden 
daha verimli ve kazançlı ol· 
duğu neticesine varılmıştır. 
Müstahsiller, modern makine· 
lerle iş yapmak istediklerini 
söylemişler; Gediz nehrinden 
kanallar açllarak pamuk tar
lalarının sulanmasını rica et
mişlerdir. 

rJI. Şuşning'in nutku 
' ------------~ 

ltalyan'lar memnun, Çekoslovak'lar ise 
heyecanda görünüyorlar •. 

Roma, 20 (Hususi) - Şuş· 
ning'in nutkunu tefsir eden 
siyasi mahafil, Habsburg'lann 
tahta avdetine İtalya'nın mu
halefet etmemiş olduğunu ha
tırlatmakta, Alman-Avusturya 
muahedesi ve Avusturya'nın 

yeniden silahlanmasından son
ra dahili işlere hiçbir devletin 
karışamıyacağını ve saltanatın, 
Avustur;a istiklalini zaman 
altına alacağını ileri sürmek
tedir. 

Prağ, 20 (Hususi) - Avus
turya başvekilinin nutku, Çe
koslovakya' da derin akisler 
yapmıştır. Şuşning'in, saltana
tın iadesinin tamamen dahili 
bir mes' ele olduğunu söyleme-
sine rağmen Çekoslovak nok- M. Şaşning 
tai nazarı buna tanıamen mua- başvekil M. Darani, M. Mus· 

haliftir. Bu mes' elede Prağ hü- soliniye bir telgraf çekerek 
kumeti Şuşning'in itidaline gü· Macaristan'm Roma uzlaşma· 

venmektedir. sına sadık olduğunu bildir· 
Yeni Macaristarı başvekili- miştir. 
nin M. Massolini'ge bir M. Mussolini de bu telgrafa 
telgrafı: teşekkürlerle mukabele et· 

Peşte, 20 (Radyo) - Yeni miştir. 

Fransız nazırlar dediler ki 

Eğer amele arasında 
bir ittihad olmazsa! 

Halk cephesi yı/ıılır ve .. mürtecilerle 
Faşistler ortaya çıkar. 

Paris, 20 (Hu
susi) - M. Blu
mun nutku, çok 
büyük bir siyasi 
ehemmiyet almış
tır. Bu nutkun, 
ra di kal sos ya li st 
kon gresi üze ri ne 
tesiri olacağı mu
hakkaktır. 

Nutuktan · bah
seden Pupuler ga
zetesi, halk cep
hesi mümessilleri 
müttehid kalmak hususundaki 
azimlerini ve nifak teşebbüs
lerini kırmak kararlarını hiçbir 
zaman bu kadar kuvvetle ifa
de etmemişlerdi; diyor ve M. 
Şotan'ın, radikal sosyalistleri, 
sosyalist ve komünistlere daha 
fazla yaklaştıracağını ilave 
ediyor. 

Figaro gazetesi, bu vaidkar 
nutkun endişeleri izale edemi
yeceğini, hükumet erkanının 

fena esen hava karşısında, saf
larını sıkıştırdıklarını. Le Jur 
gazetesi de, hükumetin ilk ka-.., .................. .. 
Başbakanımızla köylünün baş 

başa vererek ihtiyaçları tcs· 
bit etmeleri, derdleri ortaya 
koymaları heyecan ve fahir 
veren hır manzara teşkil edi
yordu. Görüşmeler saat 22 ye 
kadar sürmüştür. Başbakanı

mız, görüşmelerinden sonra 
köylünün nasıl çalışması la
zımgeldiği hakkında bir has· 
bihalde bulunmuş ve saat 
22 de özel trenle Manisa is
tasyonundan ayrılmıştır. 

Başbakanımız, istasyona do-
lan ve Manisa sokaklarmı dol
duran binlerce halk tarafm
dan alkışlarla ve samimi te· 
zahüratla uğurlanmıştır. Ba· 
lıkesir' e giderek ora Halke
vinde müstahsillerle görüşecek 
ve Ankara'ya gidecektir. 

İstanbul, 20 (Hususi)- Ga
zeteler, Başvekil İsmet lnö
nü' nün nutkundan ehemmiyetle 
bahsetmektedir. 

M. Leon Blum 
nunda mecliste muvaffakıyet
sizliğe uğrayacağını yazmak
tadırlar. 

Nazırlardan Bolfor'un Tu· 
lus'taki nutkunda ameleyi in
zibata davet ederek, fabrika
ların işgal edilmemesini, ni
zam ve sükun içinde fütuhata 
koşulmasını, halkçılar cephe· 
sinden bir fırka çekilmek la
zımgelirse; bunun tek yolunun 
intihabat usullerinin ıslahı ve 
meclisin sür'atle feshi oldu-
ğunu söylemiştir. 

Dahiliye nazırı da Anglin
deki r.Jtkunda, fabrikalann 
işgaline devam edilmesinin 
efkarıumumiyede fena tesir 
yapabileceğini, amelenin bu 
suretle diğer sınıflardan yar
dım görmiyeceğini; cephenin 
yıkılıp, irtica ve faşizmin or
taya çıkacağını söylemiştir. 

Altın ihtiyatları 
Almanya ve 
Fransa'da azalıyor .• 

Cenevre, 20 ( Hususi ) 
Milletler Cemiyeti tarafından 
neşredilen istatistiğe göre, 
936 nın son dokuz ayı zarfın
da altın ihtiyatlarında ehem
miyetli değişiklikler olmuş, 
Fransa'da 635 milyon, Al
manya'da beş milyon ve Çe
koslovakya' da 2 milyon .,altın 
Dolar kıymetinde ihtiyat azal
mıştır. Buna mukabil Ameri
ka' da 425 milyon, İngiltere' de 
235 milyon ve Belçika ile 
Japonya' da da fazlalaşmıştır. 
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1 Sıhhi bahisler 

Birin i Fransova 
BÜYÜK TAR/Hİ TEFRiKA 

112 Çeviren: F. Şemseddin Benllollu 

/ngiliz kralının mektubu, Fransova'ya 
bildiği acı hakikatı bir daha ögretti •. 

Cocuk~kavgası 
Arkadaşını çakı il" ba

caiından gal'aladı. 
fkiçeşmelik'te Dalyan soka

ğında Aptullah oğlu 1 O ya-

Kral Birinci Fransova, de.. sini Muete nakil ve burada şında Namık, Yusuf oklu Ze· 

lhtiyarhğın sebeplerin
den biri de pekliktir 

Kabı3'-lığın vücutta yaptıfı ihtilaller tarif 
oe tavsif edilirse, sizi dehşet içinde bırakır. 

Yazanı D,.. Kimgagel' Şahap Sıtkı Krom 

lini .. bu sözleri üzerine kardi· -Guya.. bir av tertib ettirdi. ki'yi çakı ile sol bacağından Herkes kendine; ben mün· miyeceğim. Bu da yılan gibi 
nal Loren'i ve Düşes d'Etan'ı Buradaki ormanı kral kendisi ve elinden yara)adıtından tu• kabız mıyım, cieğil miyim? Di· sürünerek yürümedir. Bunu 
,yanına çağırdı. Maksadı bun• yaptırtmıştı. tulmuştur, ye sorsa, maaleıef buna her· · yapmak için yere sırt üstü 
larla bir istişare yapmaktı. Kral, av alemlerinden de Yangın vakit doğru bir cevap vermek uzanınız, kollarınııı yan tara· 
Deli bunların yanında fazla hiçbir zevk bulmuyordu artıkl Palancılar çarşısında Ahmed kabil olamıyor. Kendi halin· fınıza vücudunuzun boyunca 
olarak veliahtın hareketlerini, Avın birinci günü, başla· oA-lu Hızır'ın su ısıtmak üzere den kabızlığını hisseden ve uzatınız, kafanızın arkasını ve 
teşebbüslerini ve şimdiden yap· rında Düşes d'Etan olduku 47 numaralı arsada ateş yak· edemiyenler var. Ben münka· ayaklarınızı hafifçe dikiniz ve 
tığı tayin ve vazife taksimle- halde, "Küçük çete" kralı eğ· tıkı sırada kıvılcımlardan yanı hız değilim •derler; haklıdırlar, bu vaziyette fyalnız • karnınızın 
rini de anlattı. lendirmek, can sıkıntısından başındaki kutular ateş almış çünkü muntazaman helaya gi· adalelerinin hareketleri ile ile· 

Bu deli, hakikatta, doğruyu kurtarmak için elden geleni ve yangın çıkmışsa da etrafa derler fakat pek dolu olan rilemeğe çalışınız. ilk defa 
delilik maskesile ~söyliyen bir yaptılar. Fakat bu gençlik kah- sirayetine meydan verilmeden barsaklarının tamamen boşal- güç gelir. Fakat yavaş yavaş 
hokkabazdı. kabaları, eğlenceleri kralın ca- söndürülmüştür. madıklarının farkında değiller· alışırsınız. Bu pratik sayesinde 

F ransova, bu izahat üzerine nım sıkdmlaktan başka birşeye Hı,.sızlık dir. karnınızı boş tutarsınız. 
yarama ı ar. K N 

şuurunu kaybetti; lskoçya'lı emeraltı caddesinde i- Bu neye benzer bilir misi· Müshillel', mülegginle~ 
Kral, çeteyi iade etti, yalnız E k' k ki k muhafızlarını toplıyarak oğlu- yazi kızı Nevvar kütüphane· niz; açık musluk altına kon· s ımiş ve Ö eşmiş mün a· 

düşes, kızını, yeğenini, torununu b ı 1 b db ı l 
nun dairesine saldırdı. Fakat alıkoydu. den kitap alırken yanına so- muş su kovasına! Su munta- ız ara ge ince u te ir ere 
veliahd dairesinde değildi, an· Kral, Mu et' de ancak bir kulan İbrahim oğlu 10 yaşla- zaman kovadan taşar, fakat beraber ilacın yardımına mü-

k b d B k. k d K k d k ·ı d racaata mecburdurlar. Sulfat ca ir ay sonra, veliahdı gör- hafta kalabildi. Sen Jermen'e nn a e ır ve ar a aşı e- ova an su e sı emz, aima 
ı k "k' ı· ı d l d (Dösud, manyezi) 'gibi porga· mek mümkün oldu. Ancak bu uğramadı doğruca Villeprö'ye ma ızın ı ı ıra parasını ça • o u ur. Bunun için münka· 
1 d Bek 1 K b tifler (Müshiller) basaklan· 

zamandan sonra kralın affını is- gitti. Ertesi gün hemen Dom- mış ar ır. ir tutu muş, e· ız olsun olmasın herkes hiç b l k b nızı oşa tırsa da a ızlığı de-
tihsal edebilmişti. Bu affı bil- piere geçti. Buradan da, açılan mal takip edilmektedir. olmazsa haftada bir kere müs-

fetmez, artırır bu gibi müs!Jil· 
hassa Katerin ve mahud kart yaralarının ıstırabı ve şiddetli Çakı ile gal'alamış hil alarak barsaklarının tama-

ler büyük bir mide ve bar· 
metresi Diyan tarafından temin bir humma içinde Limbur' a Tepecik'te Kağıdhane cad- men boşaldığından emin ol· 
edilmişti. kiliseye gitti. Bll dini ziyaret desinde Hilmi oğlu 17 yaşın- malıdır. sak fesadına uğradığınız (Dil 

d k k d d M h d B 1 paslı, gözler sarı, ziyade baş Katerin dö Mediçi, küçük c anca i i gün sür ü. a e me , ahtiyar oğlu 14 nkıbazlcg ... ı nasıl de~et-
11 ağrıları) zaman 30, 40 gram 

oğlunu kralın kucağına koydu. Kral ne yapacağını bilmiyor yaşında Hilmi'yi çakı ile sağ· meli? - Bunun için yalnız 
b h k d d b bol suda eriterek ı:.lınır, bu 

Kral,· derin, derin düşündü·, gi i are et e iyor u; ura· bacaktndan yaraladığından ya· müshil almak kafi degv ildir. 
d d R f ' R da ancak senede bir-iki defa 

aftan başka çare bulamadı! an a oş ora geçti, oşfor kalanmıştır. Harekatını, gıdasını da tanzim vukubulur. 

*
** ormanlarında yeni bir av eğ- Taflan gazinosunda etmek şarttır. D k b ı ki b aimi in ı az ı ar için u 

Kanunusani sonlarına doğru lencesi tertib etti. Kemeraltı'nd:ı Taflan :yazi· 1 - Gıdalal' .· Selloloz ve b 
o gi i tuzlu gazoz halinde müs-

lngiltere 'den bir mektub aldı. Fakat, o akşam kendisi bit- nosunda sarhoş olan Hüsnü vitaminden zengin yemekler h"ll d l L k fl ı er eği zararsız a sati er 
Sekizinci Hanri, ölüm' yata· kin bir halde yatağına yatı- oğlu Sami kadınlara söz at· (Sebzeler, çiğ meyvalar, salata· (Müleyyin) alınır . . 
ğmdan, bir ayağı mezarda nldı. mak ve rakı şişelerini yere lar mutlaka sofrada bulun- Laksatif olarak satılan hap 
olan Fransova'ya yazdığı son _____ ......._--..;:-_Son_u_g_a_rı_n_-__ vurmak suretile suç işlediğin- durmalıdır. Meyvanın kabuk- ve kaşelerin çoğu muharriş 
mektupta, samimi olarak: ,_. Dikka l! ~, _d,....e_n_tu_t_u_lm_u-'-ş~------ ları, sebzeler ve kuru fasulya, reçineli maddeleri ihtiva eder. 

"Kardeşim, siz de, benim Agdın'da mahsul oe pigasa nohudun derisi ve kepekli Bunların her vakit alınması 
gilSi bir fani olduğunuzu unut· Avukat SAL/ M Aydın, (Hususi) _ Pamuk köy ekmeği selloloz denilen caiz değildir. Ancak tabip lü· 
mamalısınız .. ,. Diyordu. G k k d Ç l kozası 7 ,5-8 kuruştur. Piyasa- bir bakiye bırakırlar ki bu da zum gösterdiği zaman alına· 

B ·· ı F • · ümrü arşısın 8 ata· b kl d l bilir. Bu sebepten Sıhhat Ve-u cum e, ransova nın zı- kaya hanının üst katındaki nın 7 kuruştan açılması mÜs· arsa an e k ile masaj 
hl·n ve s b k d · b' k t b"h t k il kaleti bunların reçete ile sa· a a ına ço erın ır yazıhane"'inı· Gazı· bulvarın· tahsili sevindirmiştır. Piyasanın yapara en ı ve a a usunu 

· k • tılmasına müsaade eder ve ku-tesır yaptı; a şama kadar neş' e· da Ziraat bankası sırasında yükseleceği umuluyor. kolaylaştırır. 
· d ı D d H lb k" b 1 k tularının Üzerine reçete ile sa· sız 0 aştı. ur u. (8) No. lu hanın üst katına Yeni zeytin mahsulü piya· a u 1 et, a ı , yumurta, 

.. il l "h l tılır ibaresini koydurur. Frc.nsova, hekimlerinin bu-

1 
nakletmiştir. saya geldi, 4 kuruştur. Bunlar sut se o ozu ı tiva etmez er, Za ,,.. .~ 5 ı rarsız laksatifler (Müley-

gu .. nlerde her zamandan fazla "eleJon: 23 O dip zeytindir. B&zı vatandaşlar münkabız yemeklerdir. 
~-----••••111111!1-"· yin müshiller) ise reçetesiz sa· 

bir endişe gösterdiklerini his- F d zeytinlerini silkmeğe başladı- 2 Ha,.eketlel': Batın ada- tılabilir, biraz geç tesir eder· 
sediyordu. Kral, hayata, mev- Or lar. Bu zararlıdır. Hem ağaca leleri üzerine tesir icra eden Jerse de kat'iyen zararsız; 
cudata karşı iştiyakın pek fazla t d dokunur, hem de kemale gel· bütün ekzersizler (Tenis, pa· sancısız tabii olarak tesirlerini 
arttığını anlıyordu. Hayatının 8CeD 8510 aD memiş olduklarından bağ re· tinaj, iple kaymak, bahçevan- icra ederler. Bu hafif müshil-
sona erdiğini gördükçe, endi- Şimdiye kadar lzmirde sa- koltesine tesir yapar. lık yapmak, destere ile biç· lere yardımcı olmak üzere 
şesi artıyordu ve hayat gözüne tıcılığını yapmakta ~lduğum Valimiz, köy muhtarlarını mek, ayakla koşu veya yürü- her sabah aç karnına bir bar· 

lstanbul ,.adgosıı 
d. 'it 

Öğle: 12,30 - 14 hava 15 

plakla hafif musiki 
1 5• 

Akşam: 18,30 danı nı~ j 
kisi, 19,30 monoloğ~ ~O 'f~ıı· 
saz heyeti, 20,30 Munır • 
reddin ve arkadaşları tar~~ 
dan halk musikisi, 21 1' 
neşriyatı, 21,30 radyo ork.es· 
trası, 22,30 ajans haberleri· 

Ankara l'adgosrı 
Öğle: 12,30 Rlak neşrİY9tı , 

ve havadis ·~ 
Akşam: 19 Türk ınu51 

r~r 
(Şarkılar), 19,30 halk şa z5 
ları hakkında konferans, 20J 
stadyo orkestrası, 11,05 b k ,.,,. 
musiki ve pro~~ 

Yugoslavya 'Jd 
Meclisi meb'usatı 
reisi seçimi yapılJı· 

Belgrad, 20 (Radyo) - ~~ 
goslavya meb'usan meclifl' 

yeni içtima devresinin ilk cel· 
sesini dün akdetmiştir. KanU

1111 

esasiye göre riyaset divani~: 
nnın 20 Birinciteşrinde ya~ 
ması lazımdı. BaşbakaP · 

Stoyadinoviçle bakanlann rneC' 
lise gelişleri, alkışlarla karşt' 
lanmıştır. 

Meclis reisliğine eski reis~ 
hükümet namzedi doktor Ste' 
van Çiriç seçilmiştir. 33 SaY' 
lav, rey vermekten istinkaf et 

mişlerdir. Ayan meclisi tol" 
lantısında da reisliğe dokt0' 

Jele Mirmajura seçilmiştir. 

Japon prensi 
Edoar VIII i1 taç gigtrı1 

mel'asiminde bulunacak 
Tokyo, 20 ( A .A) - y~rı 

resmi bir membadan bildirıl· 
diğine göre, imparatorun kat' 

deşi prens Sisilbre refakatinde 
birçok yüksek zevat oldur, 
halde gelecek sene Sekizin'' 

I • • 

Edvard'ın taç giyme merasf 

minde bulunmak üzere Lond· 
raya gidecektir. Prens; nıüte• 

akiben Avrupa ve Amerik'd• 
büyük bir seyahat icra ede' 

çok güzel görünüyordu. Fakat lstanbulda Tophanede Ford toplıyarak zararlı kuşlardan yüş yapılması iktiza eder. dak su veya şıra içilmesi ve 
ayni zamanda, maiyetindekiler· fabrikasından üç ay evel haber kurtulmak için tarla kenarla- Yürüyüş mükemmel bir bar- barsaklara antiseptik bir te· 
den nefret; bunların riyakar- vermek suretile kendi arzu ve nndaki çalıların kaldırılıb hen- sak nazımıdır. Hiç kimse siri olan ayran alınması tav- 1f' 

lıklanndan şikayet ediyor ve isteğimle ayrılarak doğrudan dek açılmasını veya tarlaların Bundan kendini istisna ede· siyeye şayandır. tulmuş sabunu çocuklarıP•~ 

cektir. 

en samimi dostları telakki doğruya Amerika' dan Ford tellerle çevrilmesini tavsiye et· mez. Herkese lazım ve her- Bir hastalığı tedavi etmek- mak' adına koyarak def'i tabı• 
ettiği köpekleri mütemadiyen Fordacantasmdan celb ettiğim miştir. kesin yapabileceği bir hare- tense önünü almak daha iyı"· 1 e 

hislerini uyandıran valide er 
okşayordu. Ford mamulatını eskisi gibi Burnwa'dd nal' bayramı kettir. Hele otomobil ve tram- dir. Günde iki defa akşam 

tesadüf edilmektedir. 
Doktorlara da itimadı kal- Mağazamda daha elverişli Burnava, (Hususi) - Bur- vay yapıldıktan sonra yürümi· sabah helaya gitmeği itiyad 

Doktor kimyager 
mamıştı. Bu adamların hiçbir fiatlarla satmag" a devam ede- nava'ya bağlı Pınarbaşı kö- yen ve vakitlerinin kısmı aza- etmelidir. Def'ihacet hissi yok- ,,ı 

Şahap Sıtkı Kro 
işe yaramadıklan, hayatın baş· ceğimi sayın müşterilerime bil· yünde nar bayramı başlamış- mmı evde oturmakla geçiren sa mak'ada ağaçtan küçük -----
tanbaşa ıstırapla geçmesile dirir ve yeni gelen 15 kamyon tır. Havanın güzelliğinden is- şehirliler bu hareketleri yap- bir mahrut koyup birkaç da- ANADOLU - Zararsıt 
ve ... Nihayet ölümle karşı kar- iki binek ve bir ticari şasiden tifade eden halk İzmir' den mağa mecburdurlar. Muhtelif kika durdurulursa uyuşan ta- müshillerin başında makale 59· 
şıya kaim asile aşikardı! Doktor mürekkep sergiyi görmelerini ve Burnava' dan bu şirin köye ekzersizler vardır. Bunlardan bii akisleri uyandıracağını tıp hibinin Porjen Şahap'ı çok 
denilen bu bir sürü şarlatan- de rica ederim. gitmekte, temiz hava almakta bilhassa pek mühim olan bir kitapları yazarlar. Filhakika tanınmış, tecrübe edilmiş ve 
dan uzak kalmak için k e11di- Avni Nuri Mesel'l'elçioilu ve eğlenmektedir. tanesini tavsiye etmeden geçe- zeytin çekirdeği şeklinde yon- iyi neticeler kazanmıştır . 

.............. ıam ............................ _ .. _ ...... ______ ................................... lllİll ....................................... lllİİIİİ .... ...... 

34 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Ölen hocam .. Rahmetli, 
ne iyi adamdı! 

- Devlet okutmazsa baş· 
kası okutur. 

Bu defa da hayret sırası 
Bekir' e düştü: 

- Başkası kim? 
- Kim olursa!.. Elbette bu 

şehirlilerin içinde, vicdanları· 
nın kapısı perçimlenmemiş 
olanlar vardır Bekir.. Kapı 
kapı, anlat derdini!. Söyle; 
beni alın, kurtarın de.. Ayıp· 
tır sanma!.. Gün gelir vicdan 

borcunu ödersin .. 
Bekir'in dudakları titreyor• 

du, ; Islak gö~erini uzaklara 
dikti: 

- Okuyup ta ne olacak? 
- Adam olursun .. 
- Adam olup ta ne olacak? 
- Ne mi olacak, ne mi ola· 

cak? Şey... Yani ne demek 
istiyorsun sen Bekir? 

- Hiç hoca hanım. Dedi
ğim şu: Adam olsam acaba .. 

Bekir devam edemedi, ha· 
şını eğdi.. Rizan, yeşil gözle· 

rini hayretle açmış, ona bakı- fifçe terlemişti. Bir rüyanın zünü elleri ile kapamış, itida- rüyorsun bende? 
1 b •. yordu. Bu tahteşşuuru müte- heye1=anı içinde bulunuyor gi· lini toplamağa çalışıyordu. Du- Fatma şüpheli şüphe i 

madiyen yürüyen güzel köy biydi. Dudakları tatlı bir gü· dakları ateş gibi yanıyordu. kıyordu: 
çocuğu, neler olmazdı? Bir lüşle hafifçe açıldı ve bembe- Bekir'in sayıkladıktm duydu: - Nebileyim ya, korkrnUf 
dakika yeşil bir rüya hazz1 ile yaz dişleri gözüktü. - Gideceğim.. Adam ola- gibisin. Gözlerin başka türlü·· 
gözlerini kapadı. Ve bu sıra· Rizan etrafına baktı: cağım .. Mademki sen öyle is· Yüzün solmuş hoca hanını! 
da Bekir'in sesini duydu: Kimsecikler yoktu. Yalnız tedin .. Fakat sonu?.. Cevab vermedi. Sırtından: 

- lzmir' e ne kadar za· ta aşağıda, bir çocuk merke· Rizan, fazla duramadı. San· mantosunu çıkardı. Başın~;: 
manda gidilir? bini otlatıycırdu. Burasını gör- ki Bekir uyanırsa herşeyi an· şarpasmı attı. Sonra Fatma 

- Bilmem. Biz araba ile mesine de imkan yoktu. için· layıverecekti. Düşünüyordu. Ya dalgın dalgın baktı: 
birbuçuk günde geldik. den gelen kuvvetli bir hissin kendisine bakar da; - Onu gördüm del 

Bekir düşünür gibi oldu. tesiri ile eğildi. Kalbi şiddetle - Dudaklarınız titreyorl Dedi. Başka konuşmadıtar· 
Sanki birşey hesaplıyordu. çarpıyordu.. Derse ne y_apacaktı?.. Ba· * * * · 

* * * Dudakla;ı tatlı ve temiz bir şını çevirdi: Kaçmak istiyordu. Bekir' in kaybolub gittiğini , 
Rizan Bekir'i iki gün sonra günah içinde Bekir'in dudak· Birkaç adım yavaşça ~ekildi. muhtarın evinde duydu. Muhtaf· 

ayni yerde uyurken gördü. larına dokundu.. Sonra sür'atle yürüdü. Etrafta - Olurşey değil -Diyordu· 
Ne dalgın ve ne derin bir Ve sonra yaptığından piş· hiç, hiçbirşey göremiyordu. başını almış, gitmiş garib. ? 
uyku idi bul Eğildi. manmış, hata etmiş, korkmuş Odasına girdiği vakit Fat· - Nereye gitmiştir acaba I 

- Bekir, Bekir! gibi geri çekildi. Bekir hala ma'yı orada buldu. Fatma - Bilmem ki hoca hanıl11 
Diye seslendi. Elini çehre· uyuyordu. Habersiz, mes'ud onu görünce hemen ayağa Urla'dan öteye gidemez, dö· 

sinde dolaştırdı. Uyanmıyordu uyku içinde hala gülümse· kalktı: ner gelir. Tilkinin dönüb-dO" 
Bekir! yordu. Neyin var hoca hanım? !aşacağı yer, kürkçü dükkaP•·· 

Sık sık nefes alıyordu. Ha· Rizan kıpkırmızı kesilen yü· - Neyim mi var? Ne gö· - Sonıı fl(lr"' 



• 
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•• • .A. ı .- ~~a .. ~~e._e .. ~~~ İtalya' daki 
80 Gunde devrıalempt"] ~~~~ Zelzeleler ... 

!'.:zan: }an Kokto 2 g Havaya ve karaya karşı E • 1 

• • k. ld 

Roma'da Vatikan sarayının kuşbakışı görünüşü 
Ne bir eksik ne bir fazla, Roma, gece ölü bir şehir.: iri 

tamam 80 gün Trenler, hakikatte Beoven'in 
Bu seksen günde devrialem Senfonisini çalan şeylerdir; 

~Yahati projemizi, mensub her şeyin sükuna daldığı bir 
ulunduğumuz gazete aldı ve Bırada, trenlerden hep ayni 

tetkik etti ve ... Jülvern'in meş- olarak devam etmek şartile 
~~ eserindeki 80 günün 79 binbir madeni ses çıkar! Uzun, 
2ünde bitmesinin, ancak mu- çok uzun bir yılan gibi, garib 
harririn hayalinde vücud bul- kıvrıntılarla yerlerde uzanmış 
lrıuş bir iddia olduğunu ka- olan hat Roma' da bitecek 
~ul etmiştir. Jülvern'in roman~ değildi. iki gayri kabili içtinap 
::'~ndaki hayallerin hemen uyku nöbetinden sonra Ro-
""9>Si bugünün hakikatleri ol- ma'ya vardı. 
lbuftur: fakat 79-80 gün mes- Roma gecesi, ölü, dilsiz 
tlesi ebediyen hayal kalacak- şehir! Bu sükun arasında bi( 
~ti Çünkü 1936 da, Fileas ses, Düçe'nin sevimli ve kor-
0ı ile mübahaseye girişmiş kunç sesi durmayıp kulaklara 

olanlara, bahsı kazandırmak çarpıyor gibi! 
~e Jülvern'in çizdiği hat üze· Kör, Sağır, dili kesilmiş 
tinde devrialemi ne bir eksik, şehir, sadece Mussolini'nin 
ile bir fazla, tamam 80 gün- lirik söz ve jestlerine makes 
de yapmak mecburidir. oluyor! Fakat, Roma'da, bu 

Biz, meşhur romanda ol- eski aşk şehrinde samet bir 
~tığu gi~i 29 martı geklemeğe iştika var. Bunu Roma'nı~ ~er 
lıtum gormeden ve 17 hazi· tarafında, operasında, F ornn de 

"lnda saat geceyarısını çal- Kolizi'de görmek, duymak 
lrıezdan evel gazete idareha· mümkündür. 
~~nde bulunmak üzere yola Roma'yı, ay ışığı altında 

k. seyir etmeği tercih lazımdır; 
b Yola çıktığımız andan iti- Çünkü bu şehir gece daha iyi 
lten jülvem'in romanındaki görülür, daha iyi anlaşılır! 

r~siyetler:n hal ve vaziyet- Çünkü bu şehir, insan elinin 
i~tıni almağa mecbur idik ve sun'i dekorlarından mahrum-
k 'adımda, Roma ekspresinin dur! Şehir size yaklaşır, kula-
~•t 22,40 ta hareket edece· ğınıza gizli-gizli birçok şeyler t
2
ni hesaplamış iken ansızın fısıldar! Roma, büyük, çok 
,20 de hareket edeceğini büyük abidelerin ağırlığı al-

():eı telefoncusundan haber tında sanki inler!. 
~ dık, eksprese hareketinden Venedik, yan kadın, yarı 

ı dakika evel, binbir heye- Balık bir deniz kızı ki Adri-
"nla yetiştik. yatik içinde kaybolub gidiyor. 

ilk merhale, Roma/ Roma' da, bu kadar vakalar 
.Yanımızda - Roma'nın usulü gömülmüş ve tekrar çıkarılmış 

"eçhile - eşyamız yoktu! Gar- olmasına rağmen, batmakta 
~n bize Roma'ya varıncaya berdevamdır! Fakat burada 

8
• dar trende kalmamızı tav- herşey Emprotor'un bir par-
~'~e etti. [ Roma'ya ertesi gü- mak işaretine bağlı, bununla 
İd~tı akşamı saat 9 da vara'cak beraber, geceler tamamen 
t ıkı ] Roma' dan da gece ya- yüklü ve gebe! 
•sın 3 \t ı O geçe hareket edecek Zırhlı saraylar 

'ı:ttle Brendizi'ye hareket Arkasındaki ruh .. 
~ lırnkün olacaktı. Buradan da Faşizm vakıa bu ;;ehirde 
y ~litea vapuru bizi 10 saatta esaslı temizlik yapmıştı. Fakat 
llitanistan'a atacaktı. eski ltalya'nın pek çok husu

-------Günlük siyasal gazete 
Sahip ve haşynzgnnı 

Lr liaydar Rüşdü ÔKTEM 
tlıtırni neşriyat ve yazı işleri 

1 ltıüdürü: Hamdi üzlıet 
.ı_teh . ....... 
I ancsı: 

~ tınir lkinci Bey ]er sokağı 
l' llalk partisi binası içinde 

~tl e~gı-af: lunir - ANADOLU 
c >ıı: 2776 •. Posta kutusu 405 

'l'ıtıı ABONE ŞERAiTi 
tı 1200, altı nylı~ı 700, üç 

~•h aylığı 500 kuruştur 
a.ı:ıcı ıneınlckctlcr için senelik 

ahone ücreti 27 liradır 
ller yerde 5 kuruştur 

G. -gcçnıi~ nüshalar 25 kunıotur. 

~ADOLU MATBAASINDA 

siyetleri hala bakidir ve bir 
şehrin ruhu, böyle sıkı ve 
cebri teşebbüslerle değiştiri
lemez. Bunun içindir ki bu 
zırhlarla takviye edilmiş sa
rayların arkasında, bu sükun 
ve sükutun ardında, bu müd
hiş disiplinin, bu tek ve ro
manesk görünüş • Uniform -
ve ... Düçe'nin hem şedit ve 
hem de oldukça komik mas
kesi arkasında, Roma'nın C!)ki 
ruhu sırıtıyor! 

- Sonu var -

Belediye reisi 
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz, dün Kültürpark'ta tetkikler 
yapmıştır. Kültürpark'ta muh
telif işlere yakında başlana-

Etıen'!';,re .Ls ideal bir korunma 150 11 yı ' ,, 
Uykusuz geçmış hır gece- • 22 kifİ d[Jü • • • 

nin bütün kızılJıkları, şişkinlikl A k . . J k. . • -·~· .JJ,k k Roma, 20 (A. A.) - ltal-
ve damarları ~tle alaca-bulaca S eTımızae l ınsıyatırın yu Se ya'nın şimalinde vukua gelen 

zelzeleler neticesinde 22 kişi 
bakan bir adam, yanındaki l ., >L d • • • H t d • 
ile konuşuyordu: VaT ıgı Ren ısını gos er l. ölmüş, 150 ev yıkılmıştır. En

kaz altındaki cesedlerin ta-
- Amma ne eğlendik, ne _ 1 _ ~~·~ mamen çıkanlamadığı sanıl-

eğlendik? B k h b ı h k k · maktadır. Vitfaria Vcneta ceh-ugün Ü mu are e erin esa- retanenin a i i vaziyetim gös- y 

- Kaç kişiydiniz? k · d 1 k d" I" d d h b r~ınde bı'r m·ılyon lir.etlik, San sı, va tın e top anma , uş- teren p ançosun an a a e-
- Yedi kişi.. Mükemmel Veldemmi Ando'de gene bir manan kuvvetlenmesine ve kuv· ligdir. Bu izatiattan ıonra ge-

saz vardı. Masaya da diyecek vetli olarak tutunmasına mey· çen hafta içinde lzmir civa- milyon liretlik hasar vardır. 
yoktu. dan vermeden saldırmak ve rmda yapılan manevralann Telefon, Telgraf telleri de 

Kaça kadar oturdunuz? ka~ , .. 1 net'ıce almaktır. Fakat 1.. b k k bozulmuştur. 
Ta besabah.. c p ançosuna a ara ' manev- Venedik, 20 ( Radyo ) -

hava kuvvetlerinde son sene· raya iştirak eden kıt'alann 
E, şimdi? Veneziya havalisi hareketiarz 

lerde kaydolunan tekamüller kudret ve kabiliyeti hakkında - ·· d b' b le ·1 ı· Hiçi.. Mctelikler suyunu yuzun en ır uçu mı yon ıret-
orduların toplanmasını, kıta· saX-lam bir fikir edinebiliriz. l.k dd"' h ı l · çekti: Çalışmağa gideceğim i§ • ı ma ı zarar usu e ge mış· 
ların muharebe meydanına ka· • * tir. Birçok tarihi abidelerde 

am_:aNe amması? dar yapacaklan yürüyüşleri Şimdi bu esas dairesinde harabolmuş fakat bu cihetten 
iz' aç edecek bir safhaya gir· son İzmir manevralarında gör- zararın nisbeti henüz tesbit - Halim yok yahu!. Gör- k 
miştir, Bu itibarla enl leısa dü !erimizi ele alarak vazife edilmemiştir. 

miyor musun, imam feneri gi- ----
zamanda kat'i ndice alabil· deruhte eden kıt' alarm mahi· 

biyim. Elim ayağım tutmıyor. M, 1•1.usley 
S t t d 

mek ve çok külfetli ve hatla yetini, ve askerlik noktasından • lFll ura ım, şey an çarpm&sın an 
artakalmış .. Patron ne der bu çok masraflı olan mevzi mu- lcıymet!erin~ .. ~~talea edelim. /ngiliz fafistlerinin 

harebelcrine intikal ettirme· Takıbettıgımız manevralarda 
halime? Sorarsa ne cevab ve- l f 
• • p den bir harbı kazanmak mes- göze çarpan en mühim nok.. programını an a ıyor 
rınm.. elesi yeni bir ehemmiyet kes· talar ıunlar o!muştur: Londra, 20 (fqdyo) - in· 

Eklendim dersin.. betmiştir. 1 - fzmir'le Toröalı ara- giliz fatiıt lideri Sir Ozvald 
- Olmaz.. Muharebede herşeyden evel, sındaki yol manevraya iştirak Musley bir ltalyan gazetecisi-
- Şn halde aldırma, ada- d · ı· b k kuvvetleri, sür'atle lazım olan e en kafaların mihveri idi. nın sua ıne ceva vererc : 

makıllı eğlenmişsin :1a, ona p 'k" 
yerlere toplamak lazımdır. Faz- Koca bir ordunun manevrası - rogramımız, reaı ara 

bak sen.. la olarak bu kuvvetleri vak- bu yolun üzerinde Vı! iki ta.. geçtiğimiz zaman belli ola-
Bn muhavereyi dinledim f d caktır, cevabını \'ermiıtir. tinde yetiştirmek, düşmanın ra m a cereyan etmesine rağ-

de bizdeki eğlenmek telakki- k • 1 k d - lnailiz fJl!listleri yahudi· en hassas ve 'n zayıf yerinden men ıt a arın en ilerini araziye o· _. 
sinin bu işret artığı ve sarhoş )ere ne için muarız bulunu· 

vurmak icabeder. Bu hareket· uydurarak havaya ve karaya 
mezesi kokan haline karşı acı leri ancak çalak ve manevra karşı ideal bir şekilde sakla- yorlar?. 
acı kıvrandım. • - Bilakis, yahudiler bize 

Garpta eğlenmenin yanında kabiliyeti yüksek ordular ya- mağa muvaffak olduklarını ve taarruz ediyorlar; bunun için 
Pabilir. Bunun için düşmanın en şuurlu bir kavrayışla ko- b. d k b 1 d' 1 sarhoşluk yoktur. Kıra gider· ız e mu a e e e ıyoru:ı; 
malik olduğu vasıta ve silah- runduklannı görüyoruz. y k · ti. • d ki ler, sinamaya, tiyatroya gider- o sa sıyase mız e ır ar 

ler, aile (toplantıları yaparlar. lara rağmen hareket etmek Büyük bir kalabalık teşkil aleyhine kin ve husumet 

Ç I l I kudreti yeni muharebe esas- eden taburların, alayların, ba- yoktur. 
a ar ar, oynar ar, teganni larmın en mühim safhasıdır. taryaların, makineli tüfek "lngiliz faşistliği tamamen 

ederler, atlar ve sıçrarlar.. 1 
birliklerinin havadan ve hatta ngiliz' cedir. Fakat bolşl viz.ıı Bazen ikişer kadeh te' içki 
pek yakmlerine sokulr.ıadan ve sosyalizm aleyhtarıydı. Bu 

alırlar... k d .. .. . f 1 f 1 Al f ara an gorunmemıye muva - cihet e ta yan ve m1n a· 
Ha!buki biz, hatamızı ört- f k l l h k'k b a o ma arı a ı aten ir şitlerinden ayrılmamakta bc-

mek için köfelik vaziyetteki şaheserdir. Aşağı yukarı her raber sırf lngiliz'lere mahsus 
bir sarhoşlug" a "Eğlenti" ci- ·k· ta f k ·f k 11 b 

ı ı ra ın eşı o arı, u esaslarımız vardır." Demiştir. 
yoruz. Şu eğlenmr.nin girdiği kuvvetli saklanma hareketi 
hale bakın, rica ederimi karşısında zorluk çekmişlerdir. 

-------- Çimdik Bu neticenin ne büyük bir kıy-

Manisa 
haberleri 

Manisa, (Hususi) - Vali
miz, Halkevinin yanında bir 
Parti merkezi yapılmasını dü
şünmektedir: Planları hazır
lanmak.tadır. Tahsisatını da te-
min etmiştir. 

Bundan başka genış ve 
fenni bir saha da inşa edile
cektir. Ankara'daki stadyum 
planını hazırlıyan mühendis 
Manisa'ya davet edilmiştir. 

Eski ve maruf at koşulan 
ihya edilecektir. Şehre iki 
kilometre uzakta ve Gediz 

' nehri yakmindeki eski saha 
şimdi bir bağ halindedir. Tri
bünler de yıkılmıştır. Vali, bu 
mevzu üzerinde durmaktadır. 

Kömür 
Yaz mevsiminden köylülere 

avans veren bazı sahıslar, kö
mürde bir nevi tröst yapmak· 
tadırlar. Henüz ruhsat veril-
meğe de başlanmamıştır ve 
kömür gelmemektedir. Bu 
mevzu üzerinde hassasiyetle 
durmak lazımdır. Çünkü an
cak bu şahısların depolardaki 
mallan satılmaktadır. Beledi-
yenin yeni kömür loncasını 
hazırlarken bu mes'eleyi de 
halletmesi lazımdır. 

Ağırceza reisi 
Mezuniyetle lstanbul' da bu

lunmakta olan şehrimiz ağır- · 
ceza mahkemesi reisi Süreyya 
Orhan lzmir'e gelmiş ve dün· 
den itibaren vazifesine deva-

·~ •J ·.),.,, ~ 

--....« •'' ~ J\ ... 
t--~ .. 

,, 
' ~ t • ) 

•: \( , . ' 
Bir taggare topa /aaligette 

Muharebede esas olan kah-
ramanlık ve f edakirlığa ilave
ten hareket kabiliyetinin, va
sıtaların iyi kullanılmasının 
harbı kazanmaktaki rolü bü
yüktür. 

Sulh zamanında yapılan ma· 
nevralann birinci hedefi, efrat, 
zabit ve komutanların naz" 
bilgilerini tatbikattan hasıl 
olacak ameli mümareselerle 
takviye etmektir. Manevralar
dan beklenen ikinci ve daha • 
şümullü fayda ise, personelin 
kıt'a halinde hareket kudretini 
tanımak, komutanların sevk 
ve idare kabiliyetini ölçmek 
ve anlamaktır. 

Bir orduda bulunan top, 
tüfek, , makineler gibi maddi 
vasıtalarla elde ve ihtiyatta 
bulunan eşya ve malzemenin 
mikdarı malum olan şeylerdir. 
Fakat bir ordu, şu kadar 
süngü, bu kadar top ve tank, 
şu kadar tayyare şeklinde ta
rif ve ifade edilemez. Asıl 
olan, bu silah, vasıta ve ma
kineleri kullanmaktır. 

Sulh zamanında yapılan ma
nevralar efradın bedeni ruhi 
kudretlerile beraber, elde bu
lunan vasıtaların kullanma ka-
biliyetini ve nihayet komutan
lann bilgi, ihata ve mesleki 
şuurunu meydana çıkarır. 

met ifade ettiğini askerler ve 
bilhassa komutanlarla erkanı
harbiyeler çok iyi bilirler. 

Manevrayı yapan kıt' alarm 
ancak yakın muharebe mesa
felerinde, yani en son ICozu 
oynıyacaklan zamanda mey
dana çılemaları askerlik nok
tasından harikulade bir maz• 
hariyettir. Bu muvaffakıyef 
talim ve terbiyedeki yüksek 
mümaresenin bir neticesi ol
makla beraber, efradın yaşa
yışına, mizacına göre aşıla
nan ve yeni usullere dayanan 
askeri bir zihniyetin hakim 
olduğuna şüphe bırakmamak
tadır. 

En son saldınş noktasına 
kadar kendisini gizliyerek so
kolmıya muvaffak olan ve son 
kozlarını oynamak üzere hare
kete geçen kıt' alara havadan 
olduğu gibi karadan yapıla
cak bomba, topÇu ve maki
neli tüfek ateşlerinin tesiri 
mahdut kalır. Çünkü yakın 
muharebe mesafesi içinde her 
iki taraf ta kendi kıt' alarmın 
zarara uğramamasını düşünü
yor. 

Son lzmir manevrası piyade 
süngüsünün İş göreceği yerlere 
kadar, kıt'alann· kendilerini 
göstermeden veya çok az gös
tererek ilerlemeyi başardıkla
rına canlı bir misaldir. Avcı 
Türk askerindeki ,. insiyatifin 
yüksek varlığı, lzmir manev
ralar;nda parlak bir hususiyet 
halinde tebarüz etmiştir. 

Kendilerini, silahlarını, hay· 
vanlarını batti top, araba ve 

Filistin ahvali 
Bir doktoru 6ldüren 
D6rt Arab 
Mahkum oldu .. 

Kudüs, 20 (Hususi) - Ye
di aydanbcri ilk defa olarak 
şimendifer hareket planları ta· 
bii olarak tatbika başlanmış
tır. Filistin'de vaziyet düzelmiş 
gibidir. Ufak-tefek bazı hadi· 
seler olmalCtadır. 

Nazaret ;,stiriaf mahkemesi, 
haydutluk yapan ve İngiliz -
Yahudi askeri doktorlarından 
birini katleden dört Araba 
muhtelif cins cezalarına mah
kum etmiıtir. 

Romen kabi-
ne•i def if miyecek. 

Bükreş, '20 (Radyo) - Ka
binenin değişeceği rivayetleri, 
Rador ajansı tarafından tekzib 
edilmektedir. 

ağırlıklan çclılar, otlar ve dal
larla pek mahirane örterek 
uzun müddet hareketsiz kalan; 
liataı:yaların, taburlann ve alay
ların saatlarca idame r.ttirebil
dikleri ölüm durgunluP, şa
şılacak bir haldi. Kıt'alar iste
dikleri anda ve gayet az bir 
zamanda gözden görünmez 
oluyorlar. Adeta toprağın içine 
gömülüyorlardı. 

itiraf ederim ki, bu derece 
mükemmel bir maskelenmek 
vaziyeti karşısınaa bulunaca
Aımı akıl ve hayalimden ge
çirmemiştim. Yüzlerce, binlerce 
asker, yığınlarca malzeme, bu-
kalemun gibi renk değiştire
rek birkaç adım öte<le görün-
mez oluyorlardı. • 
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Mst. Mw. Sat. Al. Ko. Rs. den: Deniı Levazım Satın Alma Komisyonundan: Tahmin edilen Al '_ı 
l - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kagalı zarfla ( 2~J{)OO ) bedelj J6194 lira 40 Jcuruş olan 1306 ton rekompoje kömürü manya aa • • • • 

Mevki ini kaybetrrıtf ı 
kilo yulaf şatın alınacaktır. 22 Birinciteşrin 936 tıarihine rastlıyan Perşembe günil saat on 

ı - Yulafın beher kilosuna (5,50) kuru§tan ( 13915 ) Jira dörtte gazarhk suretile almacaktır. Muvakkat teminatı 1214 
fiat biçilmiştir. 1 
1 

ira 58 kuruş olub şartnamesi komisyondan hergün parasız 
S - halesi 28/10/936 tarih Çarşamba günü saat (lS) de verilir. isteklilerin belli gün ve saatta muvakkat teminat mak. 

Çanakkale' de Mst Mv. satın alma komisyonunda ya- buz veya mektuplarile J(asımpaşada buhınan komisyonumuza 
pılacaktır. 

t 
müracaatları, .. 

""""' stekliler ihaleden bir saat evel teminat ak94ları olan 
(1044) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü madde- Deniz Levazım satın alnı~ komisyonundan: 
lerindeki vesaikle bir şaat evel komisyona müracaat Cinsi Miktar ve Tahmin bedeli Muvakkat teminat 
etmeleri. 13 16 21 26 803 ölçüsü Lira Kr. Lira Kr. 

Sıtır eti 98725 Kilo 3208S 63 · 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: Koyun eti 5000 " 2175 00 3021 67 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 259000 ) Kl!zu eti 1!1353 " 6028 26 

kilo yulaf satın almacaktır. Yukanda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve 
2 - Yulafın beher kilosuna (5,50)lkuruştan ( 14245 ) lira muvakket teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek, 27/10/936 

fiat biçilmiştir. tarihine rastlıyan sah günü saat 14 te kapalı zarf usulile alı· 
3 - ihalesi 28/ 10/936 tarih Çarşamba günü saat 10 da nacaktır. 

Çanakkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya· Şartnamesi 201 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
pılacaktır. ver11ir. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
olan (1069) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka· 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evel komisyona dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı~ına vermeleri. 
müracaat etmeleri. 13 16 21 26 802 11 17 21 

26 1909/771 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatının 461760 kilo saman ih· 

tiyacı için 19 /10/ 936 pazartesi günü saat 16 da 
kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde kimse talip çık· 
madığından 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesine 
göre pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 26 / 10/ 936 pazar· 
tesi günü saat 16 da kışlada Mst. Mv. sat. komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruş olup 
muvakkat teminatı 519 lira 48 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında mu· 

kayyet olmaları şarttır, 
5 - Eksiltmeye girieceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesikalar ve 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte belli günde 
saatinden evel komisyona müracaat etmeleri. 909 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mit. Mv. kıt'aları ihtiyacı olan 253600 kilo linit ma-

den kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
6 /11/ 936 cuma günü saat 2,30 da kışlada Müs· 
tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3170 liradır. Muvakkat teminatı 
237 lira 75 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında mu· 

kayyet olmaları şarttır. 
5 - Eksiltmeye girceklerin 2490 sayılı kanunun tki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile . muvakkat teminat mektup veya makbuzlarile 
birlikte belli günde saatinden evel komisyona müra-
racaatları. 21 27 31 5 910 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Mst. M,. kıt' aatının ihtiyacı için (735500) kilo linit 

maden kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 6/11/936 cuma faünü saat on altıda kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu bedeli (7335) liradır. Ve ilk 
teminatı (551) lira (62) kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler Ticaretodasında kayıtlı 

olduklanna dair vesika göstermek mecburiyetinde-
dirler. 

5 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
Jarile ilk teminat : ve teklif mektuplarını ihale saatın· 
dan en az bir saat evel komisyona vermeleri ilan 
olunur. 21 27 31 5 911 

Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Mst. kıt'alarının (31850) kilo nohut ihtiyacı için 19/ 

101936 pazartesi günü yapılan eksiltmesinde kimse 
talip çıkmadığından ihalesi 24/10/936 fUmartesi günü 
saat 10 da kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (2707) lira (25) kuruştur. Mu· 
vakkat teminatı (203) lira (5) kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda görulebilir. 
4 - Eksiltnıeye iştirak edeceklerin ticaretodasında mukay· 

yit olmalan şarttır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun iki ve 
üçüncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesikalan ve 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte belli günde 
saatından evel komisyona müracaat etmeleri. 913 

lzmir vilayeti daimi encüme
ninden: 

1.- 2480 iira 7 kuruş keşif bedelli Eşrefpaşa hastanesinin 
yeniden yapılacak ikinci kat pavyon yapısı 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya 
göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte ihale günlemeci olan 
9 ikinciteşrin 936 pazariesi günü saat 11 de vilayet daimi 
encümenine gelmeleri. 

2. - Keşif ve projelerini ve şartnamesini görmek ve bilgi 

Çamalb Tuzlası müdürlüğün-
den: 

46 teneke gaz 60 teneke benzin ve muhtelif eb'ad da 6 
metre mikap kreeste 520 kilo blak ve karazot ve 90 çeşitten 
fazla elektrik malzemesi ihale ve münakasa kanunun şeraitine 
göre pazarlıkla 6/11/936 cuma günü saat 14 de inhisarlar 
Alsancak tütün fabrikasında satın alınacaktır. 

isteklilerin o gün ve saatte Tuzla alım komisyonuna müra· 
caatlan ile elektrik malzeme çeşidini anlamak için Alsancak 
tütün fabrikasından bir listesini bilabedel alabilecekleri ilan 
olunur. 21 22 893 

lzmir ili daimi encümeninden; 
Cinsi 

Sandalye 
Yazı masası 
Dosya dolabı 

Adet 
170 

1 
"Etejer" 2 

Muhammen fiat 
Düzinesi 11 Liradır 

12 " 
18 " 

Tutarı 
155 85 

12 00 
36 00 

203 85 
İzmir ilk okulları için yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya 

15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen be· 
dele göre 15 lira 50 kuruşluk teminatın Hususi ıdareye yah
rılması lazımdır. ihale 2/11/936 tarihine~ tesadüf eden pazar· 
tesi günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde y~pılacaktır. 
Resim, nümune ve . hususi şartnamelerini görmek üzere her 
gün Kültür direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. 

16 21 25 30 823 

lzmir Sulh Hukuk mahke
mesinden: 

lzmir Telefon şirketi tara· 
fından Türk pazarında Şan 
sokağında 43 No. da Ana· 
dolu müskirat fabrikası Rifat 
aleyhine açılan davanır cere· 
yan etmekte olan muhakeme
sinde m. aleyh namına ym· 
lan ve tebliğ edilmek üzere 
gönderilen davetiyenin borç· 
lunun ikametgahının meçhuli
yetine binaen bila tebliğ iade 
edilmiş olduğundan müddeı 
vekilinin talebi üzerine yeminli 
gıyap karan tebliğ edildiği 
halde müddeaaleyh yine mah· 
kemeye gelmemiş olduğundan 
yeminden kaçınmış sayılma
sına karar verilmiş ve yine 
kanuni müddet içinde itiraz 
etmez veya mahkemeye gel
mezse bu kararın kat'ileşece· 
ğinin tebliği istenilmiş bulun· 
duğundan mahkemenin muai
lak bulunduğu 2/11/936 tari
tarihine müsadif pazartesi gü· 
nü saat 10 da mahkemeye 
gelmesi ikinci yemin ihbarna
mesi makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 906 

Mnflis Mustafa Nuri iflis 
m&sasından: 

Masaya dahil Akseki ban
kası ve yerli mallar limited 
hisseleri satılmış olduğundan 
alacakhJara dağıtma yapılmak 
ve masaya dahil manifatura 
eşyası ve bakiye alacak ve 
masa mer.ıur ücreti ve mas
raflar hakkında görüşülmek 
üzere masaya kayıtlı alacak
lıların 6/11/936 Cuma günü 
saat 16 da masa memuru bü· 
yük Kardiçalı hanı 60 ve 61 
numarada mukim avukat H. 
Ekrem 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

İzmir Telefon Şirketi tara· 
fından ikinci Beyler sokağında 
96 No. da Taflan gazinosu 
sahibi lsmail İhsan aleyhine 
açılan davanın ceryan etmekte 
olan muhakemesinde M. aleyh 
namına yazılan ve tebliğ edil
mek üzere gönderilen daveti
yenin borçlunun ikametgahının 
meçhuliyetine binaen bila teb
liğ iade edilmiş olduğundan 
müddei vekilinin talebi üze
rine yeminli gıyab kararı teb· 
liğ edildiği halde M. aleyh 
gene mahkemeye gelmemiş 
olduğundan yeminden kaçın· 
mış ve gene kanuni müddet 
içinde itiraz etmez veya mah
kemeye gelmezse bu kararın 
katileşeceğinin tebliği istenil· 
miş bulunduğundan mahke
menin muallak bulunduğu 
2 / 11 I 936 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 10 da 
mahkemeye gelmesi ikinci ye
min ihbarnamesi makamına 
kaim olmak üzere ilanen teb· 
liğ olunur. 899 

İzmir Sulh Hukuk Mahke· 
mesinden: 

lzmir Telefon Şirketi tara
fından Yeni Tuhafiyecilerde 
37 No. da Bitran ve Mordo 
aleyhine açılan davanın ceryan 
etmekte olan muhakemesinde 
M. aleyh namına yazılan ve 
tebliğ edilmek üzere gönderi· 
len davetiyenin borçlunun ika
metgahının meçhuliyetine bi
naen bili tebliğ iade edilmiş 
olduğundan müddei vekilinin 
talebi üzerine yeminli gıyap 

kararı tebliğ edildiği halde 
aley gene mahkemeye gel· 

25 senedenberi görül deniliyor. 
• Londra, 20 (Radyo) -: 

mem~ş fırtınalar oldu Evening Niyoz gazetesine ~o~ 
Berlın, 19 (A.A)-..... Alman· re, M. Litvinof ta mevkıırı 

ya'nın şimal kısımlarında fev· kaybetmiş ve şahsi •nüfuzu da 
kalade şiddetli bir fırtına hü- çok zaiflemiştir. M. Litvinof'uk 
idim sürmektedir. iki baraj sıhhi ahvalini ileri sürere 
yıkılmış, birçok köyler sular gayri mahdud müddetle ~~ 
altında kalmıştır. Bertin civa- zuniyet iıteyecektir. M. Lı~· 
rında rüzgarın şiddetinden nof'u muavini M. Nikol .. 
a~açlar devrilmiş, damlar ıö· Kretinski istihlaf edecektir· 
külmüştilr. Rüzgarın ıür'ati M Atlee 
ıaniyede 30 metre idi. Bu • 
fırtına 1911 denberi Alman· Parlamentonun derhal 
ya'da vukubulan fırtınaların toplanmasını istedi 
en şiddetlisidir. Londra, 20 (A.A) - Muh•· 

Deri ve Tenasül Hasta· 
hklan Mütahassıs1 

Doktor 
Osman Yunus 

lif işçiler partisi lideri M. At· 
lee M. Bald~in'~- bir mektub 
göndererek, İspanya işlerine 
ademi müdahale 11'\es'ele~inde 
hadis olan vahim vaziyet do· 
layısile parlamentonun derh,ı 
toplantıya çağırılmasım iste
miştir. 

Parlamento esasen 29 tef 
rinievelde normal surette tol" 
lanacağından M. Baldvin'irıı 

lzmir Sulh Hukuk mahke· M. Atlee'nin bu talebini oJ" 
zarı dikkate almıyacağı sanıl· 
maktadır. 

Hergün hastalan sabah 
saat 10 dan akram altıya 
kadar kabul ve te-iavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

mesind~n: 

lzmir Telefon şirketi tara· 
fından Halimağa çarşısında 20 
No. da Galindos Turiyel ve 
şürekası aleyhine açılan dava
nın ceryan etmekte olan mu· 
hakemesinde M. aleyh namıı:a 
yazılan ve tebliğ '!dilmek 
üzere gönderilen davetiyenin 
borçlunun ikametgahının meç
huliyetine binaen bila tebliğ 
iade edilmiş olduğundan müd
dei vekilinin talebi üzerine:: 
yeminli gıyap karan tebliğ 
edildiği halde M. aleyh gene 
mahkemeye gelmemiş o!du-
ğundan yeminden kaçınmış 
sayılmasına karar verilmiş ve 
gene kanuni müddet içinde 
itiraz etmez veya mahkemeye 
gelmezse bu kararın kat'ileşe
ceğinin tebliği istenilmiş bu-

Esrar kaçakçıları 
yakalandılar. 

lstanbul, 20 (Hususi) - Bit 
kolu Yunanistan'da bulunarı 
esrar kaçakçı şebekesinden 6 
kişi şehrimizde tevkif edil· 
miştir. Şebeke çok geniştir. 

Yugoslav malıaripleri 
Belgrad, 20 (Radyo) - Yu· 

goslavya sabık muhariplerirı• 
den mürekkep bir heyet Ro· 
ma' daki mütareke merasimine 
iştirak edecektir. 

Lehistan muharipleri 
Varşova, 20 (Radyo) _..... 

Lehistan sabık muharipleri~· 
den bir gurup, ltalya'nın nıu· 
tareke merasimine iştirak içill 
hareket etmiştir. 

ooRsA 
lunduğundan muhakemenin mu
allak bulunduğu 2/11/936 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü 
saat 10 da mahkemeye gel
mesi ikinci yemin ihbarnamesi 
makamına kaim olmak üzere 
ik nen tebliğ olunur. 903 Üzüm sabşları: 

Ç. Alıcı K. S. .K. S· 
lzmir Sulh Hukuk mahke- 291 B. Alazraki 8 20 dl 

meslnden: . 7 1" 

ı 134 H. Alyoti 15 25 1 Lll 

zmir Telefon Şirketi tara- 114 K. A. Kazım 12 50 12 "' 
fından Kemeraltı Veysel ha-
mam sokağında Kohen E. y 0. 61 H. Alanyalı 16 25 18 ı5 
sef aleyhine açılan davanın 59 Jiro ve şüre. 17 25 17 
cereyan etmekte olan muha- 49 S. Sül~yma. 12 17 ı5 
kemesinde M. aleyh namına 27 A. R. Üzüm. 14125 141 
yazılan ve tebliğ edilmek üzere 16 Şınlak oğul 13 50 15 
gönderilen davetiyenin borç- 14 J. Taran. m. 7 10 ,O 
lunun ikametgahının meçhuli· 11 J. Gozden 11 50 11 ı5 
yetine binaen bila tebliğ iade 8 Vitel ve şü. 15 50 17 
edilmiş olduğundan müddei 5 F. z. Meh. 8 8 
vekilinin talebi üzerine yeminli 792 
gıyab kararı tebliğ edildiği 280gs2,5 
halde m.aleyh gene mahke- 281674 
meye gelmemiş olduğundan incir sabşları: 

~ 5· 
yeminden kaçınmış sayılmasına Ç. Alıcı K. S. ~· ,O 
karar verilmiş ve gene kanuni 1409 A. H. Nazil. 6 50 13 
müddet içinde itiraz etmez 488 Tütsü ile te. 7 15 
veya mahkemeye gelmezse bu 309 ş. Riza ha. 7 56 15 
karann kat'ilaşeceğinin tebliği 2lS B. Franko 7 1 ,,, 
istenilmi~ bulund .. uğundan mu- 191 K. A. K. 7 375 9 6~ 
hakemenın ıı:ıu.allak ~ulu~duğu 182 M. J. Tara. 10 75 11 ı5 
2-11 ?36 ~a~~hıne musadıf pa· 93 F. z. lzzi 7 25 9 
zartesı. ~u~u ~aat ~O ?a mah· 81 H. esbe 8 50 t2 
geln_ıesı ıkıncı yemın. ıhbarna- 45 F. ~aker! 8 75 8 1S 
~esı .~akamına. kaım olmak 12 B. S. Alaz. 10 25 tO ıS 
uzere ılanen teblığ olunur. 901 5 S S"l 16 16 

kaçınmış sayılmasına karar 
verilmiş ve gene kanuni müd
det içinde itiraz etmez veya 
mahkemeye gelmezse bu ka
rarın kat'ileşeceğinh tebliği 

istenilmiş bulunduğundan mu
hakemenin muallak bulunduğu 
2 I 11 I 936 tarihine müsadif 
PazartE-_. günü saat 1 O da 
mahkemeye gelmesi ikinci ye
min ihbarnamesi makamına 
kaim olmak üzere ilanen teb· 

. u eyma. 
3030 

140639 
143667 

Zahire satışları: J' 9. 
Ç. Cinsi K. S. jV 

1170 Buğday 4 875 6 '3 6ı5 
154 Arpa 3 625 '3

3 
jO 

4 K. darı 3 50 
8 

ı~ 
116 Fasulya 8 25 

1 
243 B. pamuk 45 25 4 

2 
32000 kilo p. çekir. 2 90 ; 

124 ken. pala. 350 47 
1033 kilo k. ce ·z 15 15 
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lzmir lise ve orta okullar sabo alma komisyonu 
C 1 N S l 

Ekmek (Birinci nevi) 

" " " 
" " " 

Beyaz teneke peyniri 

~ ,, " ,. 
, Un böreklik Ayvansaray 

" " " 
lüks makarna 

" " Yumurta 

" 
Koyun eti (Mevsiminde 
kuzu eti) 

" " 
" 

Dana eti " " 

" 
" Zeytinyağı (Birinci nevi) 

Yemeklik 
,, ', ,, ,. 

q Kaşar peyniri birinci nevi 

Q " " 
Q Şehriye 
~ Sade yağı (Urfa) 

" " 

s " " " 
Süt (Mevsimlerinde koyun 

~ Ve inek südü 
q il " il " 
~ ,, ,, 
~ Yoğurt ,, 

" " 

~ " " " 
" " il " 

Kuru uzum (Çekirdeksiz 
Q 12 No.) 

~ 
~ 
~ 

'' " " Süzme incir 
Pirinç (Tosya) 

" " 
l'oz şeker 

,, " 

Mercimek iyi cins 
il " il 

Pitinç unu 
ince tuz 
,, " 

" 

• ~ <;ay (Harmanlanmış iyi cins) 
Domates salçası 

" " 
l<uru soğan ., " 
l<uru horoz fasulya 

" .. il 

Nohut 
•• 

Patates sarı cins 

" " " 
Zeytin tanesi (Tirilya) 

•• " 
l\ok kömürü yerli 

11 
il il 

~eşe ağaç kömürü 
S eşe odunu 
ilbun (Çamaşır için iyi cins) ,, 

il " il 

Miktarı Beher kilo Tutarı Muvakkat 1 
azı çoğu fiyatı teminatı 
kilo kilo Kuruş S. Lira K. Lira K. 

57666 84000 9 75 8190 00 614 25 
14500 17500 9 75 1706 25 127 97 
15000 25000 10 50 2625 00 196 88 
3250 4170 30 00 1251 00 93 83 
800 1000 30 00 300 00 22 50 

3510 4500 15 00 675 00 50 63 
500 700 15 00 105 00 7 88 j 

2830 3400 23 00 782 00 58 65 ~ 
300 700 23 00 161 00 12 08 ı 

79000 94000 adet 1 10 1034 00 77 55 
20000 22000 " 1 10 242 00 18 15 
14366 17200 35 00 6020 00 451 50 ı 

2500 
3000 
6650 
2000 
1500 
2400 

300 
650 
150 
100 

7500 
800 

5400 

1500 
2000 
4500 
1000 
2500 
710 

4000 
3500 
8200 
3000 
2000 
2970 

500 
790 
250 
130 

9200 
1200 
7100 

3000 
2500 
6000 
2000 
3000 
850 

35 00 
35 00 
25 00 
25 00 
25 00 
45 00 

45 00 
55 00 
55 00 
24 00 
80 00 
80 00 
12 50 

12 50 
12 50 
15 00 
15 00 
15 00 
22 00 

1400 00 
1225 00 
2050 00 
750 00 
500 00 

1336 50 

225 00 
434 50 
137 50 
31 20 

7360 00 
960 00 
887 50 

375 00 
312 50 
900 00 
300 00 
450 00 
187 00 

., 
105 00 ' 

91 88 
153 75 
56 25 -
37 50 

100 24 ' 

16 88 
32 59 
10 32 
2 34 

552 00 
72 00 
66 57 

28 13 
23 44 
67 50 
22 50 
33 . 75 
14 03 

başkanlığından : 
ihale şekli 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " 
" il 

" 
" " 
" " ,, 

" il 

" " 
" " 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" " 
" 

" " 
" ·' ,, 

" " 
" " 
" " 
,, " 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

İhalenin 
Tarih ve günü 

5.11.1936 Perşembe 

" " 
" 

" " 
" 

" " 
" il 

" 
il " 
il " 
" " 10.11.1936 Salı 

" ,, 

" 
il " 
" " ., 

" 
" " 

,. ,. 
,, ,. 

" " 
" tt 

12.11.1936 Perşembe 

" :t' 
,. ,, 

" 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 

saatı 

14 
14,30 
14,45 
14,55 
15 
15,15 
15,25 
15,35 
15,45 
15,55 
16 
14 

14,30 
14,40 
14,50 
15 
15,10 
15,20 

15,30 . 
15,40 
15,50 
16 
14 
14,30 
14,40 

14,50 
15 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATt~ 

a&ıılan T E S K 1 N 
~ ve izale eder. 

Her eczanede bulunur. 

lzmir Sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

fzmir telefon şirketi tarafın
dan Karşıyaka' da F ah rettin· 
paşa caddesinde 30 No. da 
Mühendis Hıfzı aleyhine açılan 
davanın cereyan etmekte olan 
muhakemesinde M. aleyh na
mına yazılan ve tebliğ edilmek 
üzere gönderilen davetiyenin 
borçlunun ikametgahının meç· 
huliyetine binaen bilatebliğ 
iade edilmiş olduğundan müd
dei vekilinin talebi üzerine 

200 300 22 00 66 00 4 95 15,50 yeminli gıyab kararı tebliğ 
400 600 14 00 84 00 6 30 " " :: :: 16 edildiği halde M. aleyh gene 

8250 9700 23 00 2231 00 167 33 " " 17.11.1936 Sah 13 mahkemeye gelmemiş oldu-
1000 1500 23 00 345 00 25 88 " " 13,10 ğundan yeminden kaçınmış sa-
6400 8100 26 50 2146 50 160 99 " ,, " " 13,20 yılmasına karar verilmiş ve 
2000 2500 26 50 662 50 49 69 " " " " 13,30 gene kanuni müddet içinde 
260 340 10 00 34 00 2 55 ., " " " 13,40 itiraz etmez veya mahkemeye 
150 200 10 00 " " " " 13150 gelmezse bu kararın kat'ileşe-
1
00 170 20 

OO 20 OO 1 50 " ., " ., 
14 

ceğinin tebliği istenilmiş bu-
2000 

2380 5 00 1
i: gg 2 55 " " ,. " 14110 lunduğundan muhakmenin mu· 

300 500 5 OO 8 93 " ,. " " 14120 allak bulunduğu 2 /11/ 936 
68 77 350 00 2~~ ~ 2~ ~~ " " :: :: 14.30 tarihine müsadif pazartesi gü· 

1300 1600 12 00 192 00 14 40 " " 14,40 nü saat 10 da mahkemeye 
150 200 12 00 24 00 1 80 " " :: :: 14150 gelmesi ikinci yemin ihbarna· 

5200 6650 3 25 216 13 16 21 " " 15 meei makamına kaim olmak 
500 800 3 25 

26 00 1 95 
'~ ., " " 15,10 üzere ilanen tebliğ olunur. 902 
'• " " ., 

2500 2950 9 50 280 25 21 02 ,, ,, 15,20 İzmir inhisarlar başmüdür-
" " 700 1000 9 50 95 00 7 13 ,, ,, 15,30 lüğünden: 
" " 700 1050 10 00 105 00 7 88 ,, " 15,40 Darağaç müskirat ambarın· 
" " 300 500 10 00 50 00 3 75 ,, ,, 15,50 da mevcut 325 kilo şarap ile 

7550 9000 5 50 495 00 37 13 ,, ,, 15,55 418 kilo sirke, 14 tahta fıçı 
" il 

700 1000 5 50 55 00 4 13 16 ve muhtelif hacımda şişelerle 
ti " 

920 1200 30 00 360 00 27 00 14 daha bazı eşya pazarlıkla sa-
" " 150 200 30 00 60 00 4 50 ,, ,, ,, ,, 14,10 tılacaktır. Tamamının teminatı 

'' " 

" " 
19.11.1936 Perşembe 

165000 210000 2 35 4935 00 370 13 ,, ,, ,, ,, 14,30 16,88 liradır. isteklilerin 
30000 35000 2 35 822 50 61 72 ,, ,, ,, ,, 14,40 28 /10/ 936 günü saat 15 te 
5300 7 500 4 50 337 50 25 32 ,, ,, " ,, 14,50 başmüdürlüğümüzdeki komis-

23000 32500 1 50 487 50 36 57 ., ,, ,, ,, 15 yona gelmeleri. 17 21 848 
4076 5226 35 00 1829 10 137 19 ,, ,, ,, ,, 15,10 İzmir Sulh Hukuk Mahke-
300 500 35 00 175 00 13 13 " " ,, " 15,20 

l Çarnaşır sodası 2920 3750 6 00 225 00 16 88 15 30 mesinden: z· d 28000 35000 1 05 367 50 27 57 " " " " ' lzmir Telefon şirketi tara· ıte iz lave küçük fındık ,, 16 
~ trıaden kömürü. " " fından lkincibeyler sokağında 

0t· 3 5 7 9 ı 1 82 No. lu diş deposunda si-
1, 2 · , , , , 1, 13, 16, zmir merkez yatılı okulları tür yardirektörlüğü odasında bir saat eveline kadar mak- maddelerinde yazılı belgelerle 
, 
39
1• 24, 26, 29, 32, 35, müşterek ihtiyacıdır. toplanacak komisyonumllzda buz mukabilinde komisyon muayyen gün ve saatlarda ko· gortacı Frank Domas aleyhine 

5' 1, S • 42, 45, 47, 4S, 51, ihale şekilleri ile ihale ta· yapılacaktır. başkanlığına vermeleri. misyona başvurmaları. açılan davanın cereyan etmek· 
~ ~ S, 57, 61 sıra numaralı rih, gün ve saatları ve temi- 1 - Kapalı zarf usulü ile 2 - Açık eksiltmelere gi· 4 - Her cins yiyecek ve te olan muhakemesinde m. 

ıı.~ Buca orta okuluna nat miktarları yukarıda her yapılacak eksiltmelere gire- recekler teminat alıtları ive yakacak ayn ayrı gösterilecek· aleyh namına yazılan ve teb-
'I'· k h l d l ceklerin 2490 sayılı arttırma, liğ edilmek üzere gönderilen 
< erza ın iza arın a gösteri en k I k 32 ikametgah senedi tir. Şartnameleri görmek isti-
' 14 17 27 3 İ e si tme anununun ' 33, 3 davetiyenin borçlunun ikamet· -ı ' , , O sıra nu· zmir yatılı okullarının 1936 34 üncü maddelerine uygun - Yabancı teb 'a ile şir- yenler tatil günlerinden başka 
ti 1 erzaklar Karşıyaka kız finansal yılı yiyecek ve yaka- olarak yapacakları teklif mek· ketlerin kapalı zarf ve açık her gün saat 12 kadar Kültür gahının meçhuliyetine binaen 
~·itlen okulu ihtiyacıdır. cak ihtiyaçları eksiltmeleri fz- tupları ile ikametgah ve Tica· eksiltmelere gireceklerin 2490 . direktörlüğünde muhasebe ma· bila tebliğ iade edilmiş oldu-
•icr numaralı erzaklar da mir hükumet konağında Kül- ret.Ddası vesikalarını ihaleden sayılı kanunun 2, 3 üncü sasında görebilirler. 25 30 4 ğundan müddei vekilinin ta· 

l~lt}~.~------------------------------••ı•---------------~------- lehi üzerine yeminli gıyap ka-15 lj ır Sulh Hukuk Mahke- edildiği halde müddeaaleyh /zmir Sicili Ticaret lzmir sulh hukuk mahkeme· müddeaaleyh gene mahkeme· rarı tebliğ edildiği halde müd-
ı' I~ rı~en: gene mahkemeye gelmemiş ol- sinden : ye gelmemiş olduğundan ye· deaaleyh gene mahkemeye 

ltıır Telefon şirketi tara- duğundan yeminden kaçınmış memurluğundan: fzmir telefon şirketi tarafın- minden kaçınmış sayılmasına gelmemiş olduğundan yemin-
~a Yenimanifaturacılar' da sayılmasına karar verilmiş ve [Eyyüb Sabri Akyol] ticaret dan Kaymakam Nihat bey karar verilmiş ve gene kanuni den kaçınmış sayılmasına ka-

't.ı · lu sokakta, 3 No. da gene kanuni müddet içinde unvanile lzmirde Çangırı çar- caddesinde 27 No. da İzmir rar verilmiş ve gene kanuni 
ı 'ıtıa~ müddet içinde itiraz etmez 

it . Zade Sermet ve bira- itiraz etmez veya mahkemeye şısında 2 numarada koyun, gazinosu Recep Zühtü aleyhi· müddet içinde itiraz etmez 
l'i ı veya mahkemeye gelmezse bu 

"' ~ a eyhine açılan dava· gelmezse bu kararın kat'ileşe· keçi, sığır vesair hayvanlarile ne açılan davanın cereyan et- veya mahkemeye gelmezse bu 
.~ \ı.."eyan etmekte olan mu· ceğinin tebliği istenilmiş bu- yün, hububat üzerine ticaret mekte olan muhakemesinde kararın kat'ileşeceğinin tebliği kararın kat'ileşeceğinin tebliği 
:.' !\. ·•ıcs· d ı h d d h k E b S b Ak l istenilmiş bulunduğundan mu· 1~ .'<!~ ın e m. a ey namına lun uğun an mu a emenin yapan yyü a ri yol'un M. aleyh namına yazı an ve istenilmiş bulunduğundan mu· 

61' ~. ve tebliğ edilmek üze· muallak bulunduğu 2/11/936 işbu ticaret unvanı ticaret ka- tebliğ edilmek üzere gönderi- hakemenin muallak bulunduğu hakemenin muallak bulunduğu 
J ~ ~~la"ondeıilen davetiyenin tarihine müsadif pazartesi gü· nunu hükumlerine göre .sicilin len davetiyenin borçlun •m ika- 2/11/936 tarihine müsadif pa· 2/11/936 tarihine müssdif pa
ı 'J' ~~Un ikametgahının meç- nii saat 1 O da mahkemeye 1864 numarasına kayt ve tes- metgahının meçhuliyetine bi- zartesi günü saat 1 O da mah- zartesi günü saat l O da· mah-

t~~e .binaen bila tebliğ gelmesi ikinci yemin ihbarna· çil edildiği ilan olunur. naen bili tebliğ iade edılmiş kemeye gelmesi ikinci yemin kemeye gelmesi ikinci yemin 
ılrnış olduğundan müd- mesi makamına kaim olmak İzmir sicili ticaret memur- olduğundan müddei vekilinin ihbarnamesi makamına kaim ihbarnamesi makamına kaim 

"~kilinin talebi üzerine üzere ilanen tebliğ olunur. luğu resmi mührü ve talebi üzerine yeminli gıyap olmak uzere ilanen tebliğ olmak üzere ilanen tebliğ 
gıyab karara tebliğ 905 F. Tenik imzası karan tebliğ edildiği halde olunur. 904 olunur. 907 

---'-~~~~__..:::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=-~~-=--~~~~~~~~~---~~~___;'.,;.__ 
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Fratelli perco Wo F. - Doktor • 

Vapur Acentası Der ZEE & O. Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

ROY AL NEERLANDAIS V. N. mütehassısı 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE Merkez hastanesi kulak şefi 

"UL YSSES,, papuru 16/teş- "ATHEN,, vapuru 26 ilk İkinci Beyler sokağı ha-
rinevvelde gelip yükünü tah- teşrinde bekleniyor, 3 son marn karşısı No. 41 
liyeden sonra BURGAS, VAR- teşrine kadar ROTTERDAM, Muayenehane Tele.: 3686 
NA ve KÖSTENCE liman- HAMBURG ve BREMEN için Ev " : 2505 , 
ları için yük alacaktır. 

"Posidon,, vapuru 21/teşrin
evvelden 25/teşrinevvele ka· 
dar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li· 
manian için yük alacaktır. 

"UL YSSES,, vapuru 4/ teş
rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 16/ikin
citeşrinden 21/ikinciteşrine ka
dar AMSTERDAM, ROTSER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
"VIKINGLAND" motörü 

30/birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, COPEN
HAGE, ve ISKANDINAV
y A limanları için yük alacaktır. 

HOLLAND AUSTRALIA 
LINE 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin
citeşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 1/2linci 
teşrinde PİRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAlR li
manlara için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü 1/ikin· 

citeşrinde beklenmekte . olup 
ANVERS (Doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük ala
oaktır. 

llandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

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

Telefon: 200412005/2663 
... r ................... a;m 

Hellic en Li es 
Limited 

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

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

Anglo.Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenziUU: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port·Sait ve lskenderiye li

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

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

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

yükliyecektir. 
"MİLOS,, vapuru 29 ilk 

teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVES'ten yük çı-
kacaktır. , 

"MANISSA,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. ---ARMEMENT H. SCHULDT-

HAMBURG . 
"MARITZA,, vapuru 22 ilk 

teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük ala-
caktır. 

Hergün 3 - 6 a kadar has
talarını kabul eder. 

~~ama•-•-

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi-
rinci teşrine kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

"MARONlAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar Londra 
ve Leith için yük alacaktır. 

LlVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN., vapuru 15 
birinci teşrinde Liverpool ve 

1 
Swanseadan gelip yük çıka- . 

AMERiKAN EXPORT LİNES racaktır. ..__ ____ __J 

"EXMİNSTER,, vapuru 30 DEUTSCHE LEV ANTE-LlNİE ' . 1 
iik teşrinde bekleniyor, NEV- "HERAKLEA,, vapuru bi- ..... _____ ___. 

1 

\ 

YORK ve BOSTON için rinci teşrin ortasında Hamburgl 
yük alacaktır. Bremen ve Anverstcn gelip F ,. AT ı ', 7 0

2 "EXHİBİTOR,, vapuru 14 yük çıkaracaktır. 
son teşrinde bekleniyor, NEV- Tarih ve navlunlardaki de
YORK ve BOSTON için yük ğişikliklerden acenta mes'u-

Santilitreli~ şiş~si 55 Kuruş 
Litrelik ,, 100 . ,, 

alacaktır. liyet kabul etmez. 
"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV- -Kiralık Ev YORK için yük alacaktır. 
"EXAMİNER,, vapuru 14 Köprü tramvay durak yerin-

de 681 numaralı ev kiralıktır. ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 ilk 

Evde her türlü tesisat ve konfor 
mevcuttur.,Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed' e müracaat 

iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişele(15 kuruşa geri alımr. 

teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

AMERiCAN EXRORT LINES 
PiRE T ARf Kf LE SERi 

SEEERLER 

lzmir Lise ve Orta okulları sa- Emla ve Eytam bankasın an: 
tın a) a komisyonu başkan. EsasNo. Yeri No. sı 

21 
Nev'i 

Ev 

Depozitosu 
T. L. 
500 

"EXCALIBUR,, transatlan
tik vapuru 23 ilk teşrinde Pi-

lığından; C.186 Buca halk sokak. 
Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayri menkulün peşio 

veya taksitle satışı 22/10/936 perşembe günü saat onda iha· 
lesi yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. RE' den BOSTON ve NEV

YORK' a hareket edecektir. 
Cinsi Miktarı "EXETER,, transatlantik va

puru 6 son teşrinde PiRE
den BOSTON ve NEVYORK'a Maden kumu (lstanbul 60 ton 
hareket edecektir. Kağıthane malından 

c:: ..... ~-·2 s -~ t: ...!ııl: ..... 
·- C'iS..... t1' ~ ~ ""...c: ...... t1' ·-~ :::s c :::s > s C!" E-- :::ıv ~~e ::E ..... 
L. K. L. K. L. K. 
10 00 600 00 45 00 

saat dak. 
15 00 

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

"EXCAMBION,, Transat- Haki ketenden dahili 205 takım 4 25 871 25 65 35 15 15 
lan tik vapuru 20 son teşrinde elbise takım yeleksizdir 

lzmir vilAye • Muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

BOSTON ve NEVYORK'a Siyah reçine iş elbise 205 takım 4 50 922 50 69 19 15 30 
hareket edecektir. si takım yeleksizdir Muhammen kıymeti 

Sefer müddeti: Uskar siyah iskarpin 205 çift 4 75 973 75 73 04 15 45 L. K. 
5 768 75 57 66 6 00 317 63 Memleket hastanesi 

No. Yeri Cinsi 

PİRE - BOSTON 16 aün Sarı ve çivisiz postal 205 çift 3 7 1 
o Ali ağa mahallesi 

PİRE - NEVYORK 18 gün Bölge San'at okulu ihtiyacı için mevcut nümunelerine göre Y 5 ağcılar sokağı ev 
alınacak olan yukarıda nicelikleri yazılı beş kalem ihtiyacın l 1 

DEN NORSKE MIDDELHAVS dareı" hususı·ye akaratından olub yukarıda yer ve cı'nsı· yazı ı 
3/ 11/1936 salı günü İzmir hükumet konağında Kültür direk-

LINJEN OSLO akarın mülkiyeti satılmak üzere 15-10-936 tarihinden 5-11-936 • törlüğü dairesinde yukarıda gösterilerı ihale saallarında açık 
"BOSPHORUS,, motörü eksiltme ile ayrı ayrı üsterilecektir. istekliler nümunulerle şart- gününe kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 11alip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün muhasebei 
D ı E P P E' DUNKERK' Ve 

nameleri görmek üzere tatil günlerinden başka hergün saat hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenle· 
NORVEÇ limanlarına yük 12 ye kadar Kültür direktörlüğüne, ihale gün ve saalında da rin de ihale giinü olan 5-11-936 perşembe günü saat 10 da 
alacaktır. muvakkat teminat alıtları ile Kültür direktörlüğünde toplana- depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayete müracaatları· 

"SARDINIA,, motöri.i 16 cak komisyona müracaatları. 16 21 25 31 15 18 21 24 834 ~ 
son teşrinde bekleniyor, Di- _lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ılllllllllllllllllllllllllllll_ f l 
EPPE ve NORVEÇ limanla- - ZMİ vİ Ayeti muhasebei hu-
rma yük alacaktır. = A Kemal Tonay - · ··d·· ı··"' ·· d 
JOHSTON WARREN LINE = . = susıye mu ur ugun en 

LTD LlVERPOL =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı Bedeli muhammeni Muvakkat teminat bedeli 
"DROMORE va uru 24 ilk _ Basınnlınnc istasyo?u karşısındaki dibek soknk l>aşmda 30 eayı- Lira K. Lira K. 
• el l " . J?. BUR := lı ev ve muayenclıanesınde sabah saat 8 den ak~nm snnt 6 a kadar = 941 90 70 65 ~şrın e o up aynı gun · ;: hastalarını kalml eder. -

CAS, V ARNA, KÖSTENCE, § l\lüracnat eden hastalara yapılması Hiı.ımgclcn enir tuhlilat ve Burnava ziraat mektebinde yapılacak fenni kuloşka kuragile 
SULINA, GALAÇ ve BRAi- = mikro kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza = 2 adet fenni kümesin inşa ve imali 15/10/936 günündefl 

LA, ya gidecektir. iııf ttffilfH 111lifıiıi'iHlüii1Üı1 İİİÜİlıİ1İİi\'1iÜİİİIİttiı Iİ r:i;j:;,", ı~/f ~'j 11111111 i . ~ı ~::; 3~e!~~ü~;,:~!:k ~~te~::ı:;: d t'.le h:.:·;~ ;~ etş~~~~;;:: 
S.A. ROYALE HONGRO- • R ğiıı e ye eksiltmeğe iştirak edeceklerin de ihale günü ols!l 

DIAS~UDBl~NNN~~~~~~~ mücellit All ıza 5/11/936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzlaril• 
bir:ikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

BUAPEEST v • v f[ 1'.T 34 . 835 15 18 21 24 
"SZEGED,, motörü ilk 20 .ı enı n..aVa ar çarşısı lYO. 

teşrinde bekleniyor, BELGRAD "DUROSTOR,, vapuru 28 VIYENA ve LINZ için yük SJHHAT BALJKY AGJ 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, ilk teşrinde bekleniyor, KÖS- alacaktır. Norn·çya lıalıkyıığlarının en lıalis iJir. ~erhct giLi içilir, 2 defa @üzülıniictil' 
BRETİSLAVA, ViYANA ve TENCE, SULINA ve GALAÇ Vapurların isimleri gelme Hamdi Nüzhet Çançar 
LINZ için yük alacaktır. ve GALAÇ aktarması olarak tarihleri ve navlun tarifeleri Sıhhat Ecza • 

SERVİCE MARITIME BELGRAD, NOVISAD, BU- bakında bir taahhüde girişi- eSI 
ROUMAIN BUCAREST DAPEŞTE, BRATISLAVA, lemez. Telefon No. '.l008 2008 nıı~ılurak Biiyiik Salcpçfoğlıı Iıam karşımuıa 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii~eşsiz . bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bob' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


