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~indeki müzakereler mühimdir. İtalya ve Alman .. ~ 

nıahreçler arayor armış! 
ita/ya imparatorluğu ile i;~~;;;~'daki asi hükumetin tanın

ması da konuşulacaktır. İtal-
Ya'yı Fransa'dan ayıran sebep, Rus - Fransız misakı imiş. - Kahraman ordumuzun son manevraları intiba/arından 

~Uşterek düşmanian ,-,Bolşevizm dir Atatürk, Afgan nazırını kabul etti 

~~::k:~~.~!~~:;.·. · n iara a üyü i 
tı:ııdı. \ ilSyctiıuizin pamuk ycti:ti· ı h ı d 
h bölgesinde çalışan remibcrlcrle 

d~H'3fa koau, tu. Onlarm lıütün ınanevra ar as a ı 
. eklcriııi ... e istckli'.r'.İni mera~inı· . 

~v ' 
d e vaıııtaı;ız diııledi. Rcnçlıer 

l:rdi · l ııı ru;ık açık öylcdi. U.tşba· • 

,.an <la hu derdleri dikkatli dikkat· Afgan nazırı manevralarda bulundu ve ordumuzu beğendi. 
1 

hafızasına \C defterine kaydetti. B k Ş {' • J k • b h / 
L· 'öylcııcn bu eözlcrin arasıııdaıı ÜyÜ e ın ue manevrayı ta lp uyurması mu teme . 
ır tekini alıyoruz: Vaktinde bnbcr, 1 - Ankara, 21 {Hususi) - Ankn· Aekcri tatbikatı, Büyük Önde· 

"•._tinde kredi, vaktinde ıeJbir. londra 'nın ha- ra'daki kıt'at , bugün Dikmen sırt· rimiz Atatürk'ün de: taldbetmesine 
l.t Bazı lıölgelerde pamuUara has· 1 larında büyük manevralara ha.la· ihtimal verilmektedir. 
~ık nıu allat olmuş. Rcnı,:lıer lıu VQ müdaf QQSl.. m1~tır. Ankara, 21 (A.A) - Atatürk 

talıgıu farkında olınnmı~. Has- Mııne,Tıılara zırhlı oıomohiller, düıı saat 18-30 da misafirimiz Af· 
~lık ilerlcmi~, malı ıl boynunu Londrn 2 l (A.A) - Star ga· tanklar ve tııyyarelerimizle motorize gan Harbiye veziri Altes Mahmud 
t Gknıüş, rnlmuş, snrnrımş, o z l man; M. Mussolini ve M. Bitler zt'tesine göre İngiltere hükumeti edilmiş ku,vetler iştirak etmiş- ilanı refakatında Afgan büyük el-
Ltı.ıçber nnlnıuış ki ı ıanıuklarıııdn Uonıa 21 (il J ) B r l ı ıı " tık Eıtat konıısnıuş, 1nı"iteak1beıı halen dört milyon stcrling liralık lerclir. çisi Sultan Ahmed Han, .A{gani8· 
"ll. tahk A l b h k 'k · aı yo - er 111

• • • masruf ihti)·arile Lon<lra'nın ve 
\ar. n :ımı~, u a · ı ah d l l 1 l ~ h · · Al 1· d" · · · 1 ı> d b l tao"ın Berlı'n el,.ı·sı· ve Argan Erk"nı '"1 en PC en ıa ıcr ere ıvore arıc.t)"C man 11nz1r ı>en ı~ıne 7.1) arct ıaı ~ h 1 1 .1. }ı' 1 · · ı >ura a u unmakta olan Af. -. " ~ 11 " aın · d · · o o aş •ca ngı ız .şe ır erının 1a va 

~ ış amma gı ıp zmıat meınu· nıızırı Kl.nl Ciyano bu salıalı bari- ı:tnıiştir. Ir ont, nkşnm lİ1eri meçi~ ıl l. iı ,ın'anna karşı mfülafaalarına ı;an Harbiye wziri Mareşal Mah· Ilarbiyci Umumiye reisi bulunduğu 
L ı a ve}a nahiye müdürüne, ·kaza ciyc nezaretinde Von Nural ile lıir -Sonu 6 ıncı sayfada - temin edecek bir plıin tatbik et· mud Bar, manevralaıd ı hazır halde kııhul etnıi§ \'C Hcisicumhu· 
\~r~c~iı~de ise· knymııkama halıcr wckıedir. bulunmuş \'e ordumuzu çok beğen· run yarı -ıda Hariciye Vekilimiz 

tj_ht~eğı )erde (Tevckkdtüallalı) Gecirilen bir korku! Londra 21 (Radyo) r- fııgiliz miş, takdir ctmi~tir. -Sonu 6 ıncı say/ada-
lj etine fllplaıımnkla .kalmış.. • hükumeti, yeniden 6 tayyare motör 
Madıılyauın ters tarafını çe' İ· s d k d f fabrikası ktırıııağa lıaşlamı~tır. 

~~lin_ı : Kazadaki "eyahut nahiyede· a 1 za e vapuru, ır• J.onclra 20 (A.A) - Tayyare 
b tıraııt m emuru uyumu:, C' ruk hilcuııılanııdaıı tamamilc mahfuz 

<ı;valc~inllcn Lıışkıı hir i~le mcfgul tın aya tutuldu olnrok ve hava Lnkıınlığımn sev-
" 'tı:ıuıış. Bölgctindcki pamuklarda • J..iil~eyş kndrosu içimle inşa cdil-
l ~- air toprak mahsullcıinde basta· • mi~ o' an falnikalar yakında yeni 
aı, Var mı, )Ok mu diye oranın ya, vapur Köstende kaldı. Müdhiş fırtınalar lıonıhaıdıoıan tayyareleriui çıkara-

\~aştırnı.ı}a lüzum lıissctmrıni~. / B l k . e:ıktır. Bu tayyarelerin hu u11iyct-
ııb at attı. ugün ge ece tır. lcri şunlardır: 

,, tıt kemli ine Lü} le J,ir hastalı· "'Q l\lürcttclıat 4 kişi, tesir sabası 
al lllc\'cu<li) eliudcn lıalm dilince Deniz )Olları iJarı•sinin .. ııd ık- Derhal t:ılıkik ellik ve ö~ren· lOOO mil, ınotör 480 beygirlik iki 
dırış etmemiş, dalın yukarıdaki 1.aılc \apuru her lınfııı mutat oları ılik ki, Sadıkza ılo 'apuru htaııhul'- motör, genişlik 33 metre, uzunluk 

llıakarnlııra haber ,·ermemiş. . seferini )npıırnk dün tam fin ıı t 16 <lan Çııııakkak'ye yolcu aldığı ic;in 2 l metreılir. Tnnare aydınlatılma· 
h Bu her iki türlü lıarckette ele <ln gclrcekıi Ye hu surf'llc lıcklcııi· Çnnııkknle\le 1iraz gecikmiştir. Fa· nıış srıhalard:ı yere inuıck için hu· 
a ıl olan netire şudur: l\lilli \ 'C )Ordu. llallnıki muayyen saat gcı;. kat Edremit aç1klannda şidıletli bir suı.i proJ"cktiirlerle mücehhezdir. 

ttıııu • 
mı zarar! mişti , vapur mcydandıı yoktu. Bir lodos fırtınasına t11tulmuitıır. h,. - - ---- -

lt Halbuki böyle bir zaran yap· urulık şu şekilde lıalı~rler dolaş- mir, fneLolu fncia sım çok i} i lın· M. Çurçil'in 
~ll~a biı; ldmseııin cesareti olma· nıağa ha~ladı : tırlaJığı için gilstcrdi~i (' n<li ~c H! mUhim bir nutku .. 

11lıdır. lla~ talıll-ı vaktinde l'e za· _ Saılıkzaıle çok gerikccck. lıns asiyet , feci bıızı ihtimallere 
:anınıJa haber 

0 

vermiycn rcnçber, _ Sadıkzacle tehlikt-d e.. kadar gcui~liyordu. Bu ar .. lık vapur 
a talık 'ar mı yok mu diye didin· _ Sadıkzadc ıııiiıhi' fırtına· knptamndaıı idare} e gelen bir tel· 

:e}cn ve ha talık haberini aldığı lorla mücaJclcdc! - Sonu 6 ıncı sahifede 
11
kikudn bütfın mevcudiyctile ha· 

;ı:kcte geçıni) en memur lıütün mil· 
ete · ı l l . . (ıl Şanıı zaraı: ı ıır ış yapmış 

ınak suçundan sorguya çekil· 
llıe)jı1· 

ır. 

1 • Ziral n!la} iş } oktur. Kır bekçi· 
deti Lu a :ıyişi şu Vf'yn hu cbeptcn 

1 ola} ı t nıin edemivorlar. Ki;ylii· er· ; 
1 ıu haAlarına, balıçdcriuc, tarla· 
'P'iltıııa ha) \'anlar girip tahribat ya· 

ı ~)orlar. Bu dn milli ve umumi 
ıır 

zarardır. 

~ llapanlanuı hnşı hoı bırakıp 
t 0nıtu unun lıağında, halıçesinde, 
~tlaaındn tahribat yapınağa güz 

1 llıan rençber, Lu zararlı kaygısız· 
~•ndan dola) ı sorguya çckilebil· 
heli ve hölge~inde hu gibi zararlı 

lltcketlcr \'ukun gelen muhtarlarla 
t.ıahh·e "d- J • •- k l lıu ı nı u ur erı \ 'C .ıi;&yııın aın ar 
"' Uıuunıa zarar veren yol ;uz \'C 
I Ct&jz • l • l k t.ı ış crı her kuvvete, ıer a· 
ı ll.ıııı, her tedbire ınüracnat ederek 
~ettaraf etmediklerinden duluyı 
•rııalıınmalıclır. 

Çok yerinde bir tavsiye 

Parti kongrel • 
rı 

-------------~------------

Başkanımız "Şikayetler ve dilekler sami-. 
miyetle ortaya atılmalıdır.,, Diyor. 

mamile tesbit edilecektir. Parti 
kongrelerinin tarihleri ayrı ayrı 
tesbit edilmiştir. 

Değerli valimiz Fazlı Giileç, 
parti kongreleri hakkında ma
h1mat rica eden bir muharriri· 
mizc aşağıdaki beyanatta bu-
lunmuştur: 

- Parti ocak, kamun ve 
ilçe kongrelerile 1ı kongre~i 
günleri tayin etmiş ve ilgi
lilere bildirilmiştir. 

~iltd Vnktiude Te zaıııanııula zürraa Valimiz ve Parti başkanımız 
':İl 1~ edilememiş. Hu haberi de çift· Fazlı Güleç 

Parti kongrelerine hem hü
kumetçilik, hem particilik nok-
tasından kıymet vermekteyiz. 
Parti teşekkülleri sempati ile 
halk içine girerek onların di-8 

.. Ctın İsıııet t uiinii 'ne 'ana-ynkıla 
l~f} lcdiklerindcn aııludık~ Koopera· 
1 lcri · . . .. n ııızamnanıclerı ycnıle~tırıl-

Hagdar Rüşdü Öktem 
Sonu 2 nci sahifede 

Cumuriyet Halk partisinin 
yıllık kongrelerine yakında baş
lanacaktır. Parti ocaklarımızda 
halkın ihtiyaç ve dilekleri ta· 

lekler, çok defa Cumuriyet 
kanunlarının temeli olmaktadır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

En yama~ bir 
harb başlıyacak! 
Avrupa Almanya'ya 

karşı birleşmeli! 
Londra 20 

( A.ı\ ) - ~I. 

' in ton Çurçil 

Lir ııııtkuıula 

Alınan} n ile 
bir a ıı l 11 ~ ııı a 
ynpıl maQı ik
tiza e} lt•diği 
~eklinde ileri 
süriilcn f ıkir· 
lcrc temas ede· 
rel. <lem iştir ki: .... 

1nc;ihc· Vinston Çurçil 
re \e ı-·rııusıı için Almıınra ile an· 
laşruak c;ok kolaytlır. Almanya 
nıül:iyim bir dil kullanarak müs
tenılekell.'rinin iadesini, şarki \"e 
cenubi Anupa'da serbeet kalmağı 
istiyor. J <'ııknt hu dileklerin haki· 
kat halde mana ı nedir acııha? 

Bunlar, inşaallah pnılınıyorum 
amma, Avrupa tarihinin bcn&z 
kaydetmediği en yaman hir harbın 
pııtlnması demektir. 

Çurçil lıunu müteakip, bütün 
Avrupa milletlerini, bu faciayı ÖD· 

lemck ve lı yuelmilel nizamı mü· 
dafaa etmek için aııla§mağa dnet 

eylemiıtir. 

Katalonya' da ''lspanyol 
Sovyet hükumeti,, mi? -----------------

Madrid yakınlerinde kanlı muharebeler 
oldu. Fransa'dan tayyare gönderiliyor. 

Milisler taarruza geçecekler! 
Madrid, 21 (A.A) - Ha\'as 

njaneı mulıııhirinılen: 

Düşmanın şelıir knpılarındn hıı

lundıı~u gündenberi .Maclrid biraz 
<'nnl:ıııır gibi olıırnş Ye ı:;iiokrin 

co~kııuluğu uyanmıştır. Bu hare· 
kete kadmlar da i~tirak etmektedir. 

Herliıı 20 IA.AJ - Bir Darse· 
Jon lııılıcrine güre, Jspanya'ya Fran· 
sanın mühimmat gönderdiğini iddia 
eden Aksiyon .Fransez gazetesi, lın· 

gün de iki motörlü beş tayyarenin 
Fransa'dan İepanya'ya gittiğiııi, bun· 
ların Bordo'da indiklerini buradan 
hircr gün fasıla ile İspıınyn 'ya uç· 
tuklnrıoı yazmaktadır. 

Lomlra 20 [A.AJ - İngiliz ga· 
zeteleri, .Mndrid'in a ilcr eline ı;c· 

çeceği kanııatindedirln. Deyli Tel· 
sraf gazetesi. l\tadrid hükumetinin 
denıokrneiniıı müılafii olıluğu hak· 
kmdaki uoktai na1.arını reddecle· 
rek Franko'nun kazanması ile or· 
dunun İspanya'tlaki kunetli rolü· 
nün ıııılaşılacağını ve hu ordunun 
cunıuriyet prcn ibi ile telifinin 

M. Azana 
kabil olJuğunu, Frııııko'nun da 
cumuriyet aleyhinde biç beyanat 
yapmadığını yazmakta, muhalif 
Deyli Heral ve füyöz Kronikil 

- Sorıu 6 ıncı salı.i/edl't -

BelgraJ, 21 (Radyo) - Romanya Başbakar. ı M. Ta
taresko, Tuna golu ile ansızın buraga gelmiştir. Bu zi
yaret, siyasal malı.af ilde uerin akisler yapmıştır. 

M. Tataresko; Romanga'nın bura sefiri M. Dorenesko 
ile birlikte Yugoslavya başbakanı M. Stogadinoviç'i zi
yaret eylemiştir. 

Belgrad matbuatı, Tataresko'nun ziyareti hakkında 
tafsilat vermemektedir. 
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' 
Ananın millet üzerindeki rolü 

Türk, en eski tnrihtenberi analığa en çok kıymet vermiş bir millet· 
tir. Pehlivanlan analnr doğurur. l\lilli cevheri analar taşır. Ana, bir 
ıığaçtır, ana, hol gölge l'e meyva vermek için kuvvetli olmalıdır, Her 
1 ürk; bir başkasını takdir ederken; 

- Seni doğuran analar sağ olsurı! 
Der .. Bı-ınce bir ananın ilk şartı, çocuk terbiyesini ve okuyub yaz

mağı bilmesidir. 
Ana vardır , okumak yazmak bilmez. Ve binaenaleyh çocuğunun 

okuma işi ile hiç alakadar olmaz. 
Keza ana vardır ki tı:ılısili yerindedir. Yavnısu kitab ve def ter üze. 

rinc eğilirken onun etrafında dolaşır. Bu iki çocuk, muhakkak ve mu· 
hakkak, farklı olacaktır. Tahsil veya cehalet rolünü tesirini yııpacakur. 

Ana vardır, çocuk terbiyesini bilmez. Keza, annlnr görürüz ki, bir 
pedağog gibi çocuğun ruhiyatını; karekterini, istidatlarını, beslenme, ye· 
tişme tarzlarını bilirler. 

Emin olalım ki, bu iki ayn ananın ı;oeukları ara ında da büyük 
farklar olacaktır. Okuyan ana ile okumıyau ana, i tikbale kendi ku\'VCt· 
leri ni!!betindc ışı verirler. 

Çin işi 
Şefild firması, ta İngiltere'den 

Çin'e yüzlerce ton eski nal 
ihraç etmektedir. Niçin, bili
yor musunuz, Kurnaz Çin'liler, 
eski yumuşak çelik nalları jilet 
yapıp ucuz • ucuz İngiltere'ye 
sevkediyor ve ingiliz'lerle reka· 
bet yapıyor. Hayvan ayağın· 
dan insan yüzüne çıkan nal
ların talisiz olduğunu tahmin 
eder misiniz? 

Dilenci parasiyle yoksul
lara yardım 

Budapeşte'nin Varuşlarından 
birisi olan - durun bakalım, bu 
çetrefil ismi kekelemeden söy
liyebilecek miyiz?- Pestszenter· 
zsebetem 'de belediye meclisi, 
dilencilerden vergi almağa 
karar vermiştir. Bu suretle 
toplanacak para ile yoksullara 
yardım edilecekmiş! 

Hava istatistikleri 
İngiltere hava bakanlığının 

neşrettiği bir istatistiğe göre 
lngiliz gemileri 1935 de 200 
bin insan, 1898 ton eşya 714 
ton posta paketi nakletmiştir. 
1934 Senesine nisbetle yolcu 
naklinde % 60 ve posta nak
linde de % 300 fazlalık görül-
müştür. Yolculardan 87.200 
tanesi vasati hesapla 160 kilo
metre uçmvşlardır. 

Ne güzel terakki... Ve da
rısı başımıza. 

Niçin Rusya'da çay 
Çok içil ir? 

Rusya'dn niçin çok çay içi
lirmiş, biliyor musunuz? Bir 
çok Am;rikan muharririne gö
re bu sualin cevabı şudur: 
Rusya'da sular çok fena imiş 
ve kaynatılmadan içilmezmiş 
de ondan. 

Bu muharrir diyor ki: "Rus· 
ya' da seyahat ediyordum.Tren, 
bir istasyonda durunca Rus 
yolculardan birçoğu, aşağı in-
diler ve alabildiklerine koş· 
mağa başladılar. Hiçbir se
beb olmadığı halde, ben de 
indim ve koşmağa başladım. 
Koşa koşa bir yere geldik. 

Saime Sadi 

dü ve vagonda onunla çay 
yaptı; içti. 

Bu çay sohbeti, Rus'ların 
seyahatlerini de keyifli geçi-
rıyor." 

Kedinin de böylesi görül
memişti 

Tanınmış bir Avusturalya'lı . 
sporcunun Sidney şehrinde 
beslediği Rastus isimli kedi 
büyük bir şöhret kazanmıştır. 

Rastus birinci sınıf bir ha· 
lıkçıdır. Denize bakan bir 
evin taraçasında saatlerce ba-
lıkların suyun yüzüne kadar 
çıkmasını beklemekte ve ba
lıklar göründüğü zaman ön 
ayaklarını uzatarak adeta in· 
san gibi suyun içine dalmak
tadır. 

Rastusun tekrar suyun yü
züne çıktığı zaman bahk 
getirmediği nadiren görülüyor. 

8 milyon sterline çıka
cak yeni bir ada. 

Amerikalılar 1929 da San 
F ransisko beynelmilel sergi
sini açacaklar. Bunun için de 
San Fransisko körfezinde başlı 
başına bir ada yapıyorlar. 

Bu adanın yapılması tam 
iki buçuk sene sürecektir ve 
8,000,000 sterline çıkacaktır. 

( "\ 
Bugün doğan 

çocuklar .. 
211101936 

Bugün ay, beş eeyyıırc ile 
iştiriik peyda ederek oldukı;-a iyi 
bir ,·:ızi) et hazırlıyacaktır. İnsan· 
lar iyiliğin tesirlerini -az <la olsa· 
her işlerimle hi edeceklerdir. Mc· 
rihin tesirleri sabahleyin hnki ka· 
lncıık ''e iu anlan hafta sonunu 
kadar dııba muvaffakıyetle çalış· 

nıağa icbar ederektir. 

Bugün doğacak çocuklar kafi 
ılereeetle zekavet sahibi ve hafıza 
itibarile çok kuvvetli olacaklar· 
dır. Bugun doğacak çocuklar se
Yimli ve herkes tarafından eem· 
pati te 's edebileceklerdir. Hayat· 
ta kllf i derece<lc muvaffak ol· 
m k veya başkalarına zarar \'er-

Bu rada büyük bir kab içbde meden io görmek fmatına malik 
su kaynıyordu. Herkes, kabı· olacakLırdır. 

nın aldığı kadar su alıb dön- '-·----------./ 
, ....... lımıımc31m:3~1BZE!BlllSm::3Blal!:&lmEl-.mızE•, 

ELHAMRA Sineması 
Yarın matinelerden itilıattn 

Dünyanın en tatlı seı<İ YC UNUTMA BFı~1 filminin 
unutulnuız yaratıcı•ı 

BENJAMİNO GİGLİ 
vedilberMa KATE _J NA GJ. 

cıır yıldızı ae 
1 mine \e föhrctinc layık hir filim olan 

A V E M A R 1 A ~alıescrimle 
1 ı\ynca: PAHAMUı.'IT JURNAL ve canlı rı:.simlcr 
~-ammoE:1 .. m111 ..... mm1m11811i&illBlllFa .. lıllili .... lili:lllCF 

Bo tanlı ve 

Geçenlerde toplanan elek
tirik kilovat tarife komisyonu, 
kilovat ücretini 19 kuruştan 
18,5 kuruşa indirmişti. Nafıa 
Vekaleti henüz tarifeyi tastik 
etmemiştir. Komisyon her altı 
ayda bir tarifeyi tesbit ede
cektir. Son defa, bu toplantı 
üç ay gecikmiştır. Onun için 
Temmuz, Ağustos, Eylul ve 
kısmen Birinci teşrin aylarında 
şirketin 19 kuruş üzerinden 
hesab ettiği kilovat ücretinde 
halkın lehine olarak ellişer 
santimlik tenzilat yapılması 
lazımgelmektedir. Tarife tas
dik edilip geldikten sonra 
halktan alınmış olan fazla para, 
önümüzdeki aylarda sarfedc· 
cekleri elektirik ücretine mah
sub edilecektir. Nafıa komi· 
serliği, bu noktayı şirkete bil
dirmiştir. 

Gene nafıa komiserliğinin 
teşebbüsile şirket yakında Bos· 
tanlı'ya elektfrik cereyanı ve· 
recektir. Bunun için yapılacak 
tesisat, Karşıyaka' da devlet 
demiryollan hattı üzerinden 
geçecektir. 

Kızılçullu'ya da elektirik ce· 
reyanı verilmesi mes' elesi hal
ledilmek üzeredir. Son zaman
da İsviçre frangının kıymeti 
sukut ettiğine göre imtiyazna
mede formül dairesinde kilo
vat ücretinin daha ucuzlıya· 
cağı anlaşılmıştır. Komisyon, 
önümüzdeki devre toplantı· 
sında bu esası nazarıdikkate 
alacaktır. 

Şirket 15 yaşına kadar ta
lebe için olan tenzilatlt tari
feyi 17 yaŞlna kadar talebe 
için de tatbik edecektir. 

Resmi dairelerden, halktan 
olduğu gibi alınan depozito 
artık alınmıyacak ve alınmış 
bulunanlar geri verilecektir. 
Elektirik ve su sarfiyatı ihbar 
faturaları ve makbuzlara ya
pışhrılan damga pullarının da 
kanun mucibince şirketlere 
ait olduğu göı ülmüştür. Şim-

a Göçmen 

diye kadar alınan paralar he
sab edilerek halka iade olu-
na1..aktır. 

* • 
Halkapınar su tarifesi ko· 

misyonu f kinci kanunda top· 
\anacaktır. Su tarifesinde şim· 
dikine nazaran bir miktar ten· 
zilat yapılacağı ümit edilmek
tedir. 

Pr. Yansen ___ _,, •·----
Kültürparkı çok 

beğendi 
Al.nanya'nın şehircilik mü

tahassıslarından profesör Mi
mar Yansen, Ankara'ya git
mek üzere şehrimize gelmiş 
ve dün belediye reisi doktor 
Behçet Uz'u ziyaretle Kültür
parkı gezmiştir. Belt:diye mü
hendisleri, Kültürpark planı 
hakkında mimar Yansen' e mu
fassal malumat vermişlerdir. 
Profesör Yansen, yeni yapıla
cak işler üzerinde bazı mühim 
tavsiyelerde bulunmuş ve Kül
türparkı fevkalade beğenmiş, 
planlarını istemiştir. Profesör 
Yansen, Kültürparkı gezdikten 
sonra belediye reisine demiş
tir ki: 

- Kültiirpark, iftihar edi
lecek eserlerinizden biridir. 
Bu neslin çocuklarile gelecek 
ııe~il sızı takdirle yadede
cektir, Zaman geçtikçe Kül
türparkın ehemmiyeti daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Profesör Yansen, bugün 
Ankara'ya hareket edecektir. 

Kültürpark ücreti 
Kültürpark'a girecek talebe· 

den birer kuruş ücret alınması 
muvafık görülmüştür. 

Beden terbiyesi muallimliği 
Ankara Gazi enstitüsü be· 

den terbiyesi şubesine yeniden 
talebe alınmast muvafık gö
rülmüştür. Talipler arasında 
ikinci teşrinin 6 ıncı giinü mü
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Vali Fazlı Güleç, Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz ve şeh· 
rimiz Kızılay kurumu merkez 
reisi Or. Cevdet Fuat, bugün 
Urla'ya giderek vilayetimizde 
iskan edilmek üzere Bulgaris
tandan gelmiş ve Urla tahaf· 
fuzhanesine çıkarılmış olan 
muhacirlerin vaziyetlerini gör· 
mek ve tetkik etmek üzere 
Urla'ya gideceklerdir. 

Muhacir kardeşlerimizin sıh
hi vaziyetleri tetkik ve ih-
tiyaçları tesbit edilecektir. 

Fransa kontenjantmanı 
kaldırdı 

Fransa'da bir ticaret evi, 
şehrimiz Ticaret ve sanayi oda-
sına müracaat ederek Fransa 
hükumetinin kontenjantman sis
temini kaldırdığı için ilk mu
amele olarak Türkiye'den ko· 
yun ve keçi derisi ithal etmek 
istediğini bildirmiştir. 

Ticaret odası reisi 
Nazilli ve Sultanhisar' da bu· 

lunan şehrimiz Ticaret odası 
reisi Hakkı Balcı oğlu, şehri
mize dönmüştür. 

Mezuniyet 
Belediye varidat mümeyyizi 

Celal'e on beş gün mezuniyet 
verilmiştir. 

Zeytin mütahassısı 
İtalya' da zeytincilik ve zey· 

tinyağcılık ihtisası yapan Di
kili ziraat memuru Nazım 
Zühdü, şehrimize : dönmüş ve 
vazifesine başlamıştır. Bu mu
vaffakıyetinden . değerli genci 
takdir ederiz. 

Baytar/ar arasında 
Torbalı aygır deposu bay· 

tarı Ekrem Ziraat Vekaletince 
Sultansuyu harası mütahassıs 
baytarlığına 135 lira ücretle 
tayin edilmiş ve onun yerine 
sabık gümrük baytarı Tevfik 
vilayetçe inha olunmuştur. 

Kızılay en şefkatli bir ana
dır. Yaralı askerin f yarasını 
sarar, fakir çocuğu g;ydirir, 
dul kadını ısıtır. 

Her azdığımızı iyice bi e ·mı 
(Yeni Asır) ın 20 birinci teşrin Salı snpsındaki 

La~ yazıda şu satırları okuyoru:ı;: 

(Türk tarihi şimdiye kadar hiçbir Baş
vekilin böyle, memlekette umumi refah 
ya1atmak düşüncesile köylüleri karşısına 
alıp görüştüğünü, onların çalışma tarzla
rını bizzat öğrenmek hevesine kapıldığını 
kaydetmemiştir.) 

iliz de diyoruz ki: Hiçbir Türk gazete i BnŞ\'e· 
kilin bu ciddi, bu çok yerinde \'e ~O) um teşekkür 
olan çalışmasını hir' (Hevese kııpılmuk) tabiri ile tnv
eif etmek 1aygısızlığmdn bulunmannştır. Bu ancak 
(Yeni A&ır) a nasib olmuş ve daima sinsi sinsi izhar 
edilmiş marifetlerinden biridir. 

Sade bu kadarla da kalmıyorlur: 
21 birinci te,rin Çıırşnmba sayılı gozcteleri~in 

baş yazısı şöyle baJıyor, hem de göze çarpsın llıye 

italik yaı.ılarla dizdirilmie bnş yazıdıı şu sfü:ll'r vnr: 

"Birkaç gündenberidir demokrasimizin 
parlak tezahüratile karşılaşmış bulunu-
yoruz. ismet lnönü nüfl!z ve kuvvetini 
halktan alan bir rejimin Başvekili sıfatile 
Türkiye'nin ekonomik yapısını altikadar 
eden en mühim davaları müstahsille baş
başa vererek halletmek yolunu tutmuş
lardır. Çiftçilerimiz, köylülerimiz rejimin 
kendilerine hazırlamak istediği üstün mev· 
kii ismet lnönü'ün ağzından duymak saa
detine mazhar olmuşlardır.,, 

Bu yazı tarzımı göre §U fikir hatıra gelebilir: De· 

,,. 

nıokrn iııin p:nlak tezahiiratile ancak birkaç günden· 
heri knrşılıışmış bulunuyoruz! Bu yazının muharriri 
on senedir (Demokrasi, demokrasi) diy~ bağırclıgıınızı, 
ve onun icaplarına göre nıcmll'kcıi \'e ı;iyaseti idare 
ettiğimizi bilmiyor vcyalıud ta inkar ediyor demektir. 

Gene deniyor ki: " ismet lnönü en 
mühim davaları mUstahsille baş-başa 
vererek halletmek yolunu tutmuşlardır.,, 
Yani İsmet 1nöoü sa~a başvurmuş, olmamış sola başvur· 
muş olmamış, en nilıııyet <~.lii tahsille haş·lıaşa vere· 
rek işi lınlletınek ) olunm keşfetmiş mi denmek İS· 
teniyor? Eğer bu fikir ) nyılnıak ietcniyor a Büyiik 
lla~bakanın senelerdir bu milletin refahı için geceli 
r;ündüzlü sıırfettiği enerjiye saygısızlık gösterilmiş 
oluyor. 

llfıve t"ıliliyor, perçinlc~ıiriliyor: 
"Çiftçilerimiz; köylülerimiz rejimin ken

dilerine hazırlamak istediği üstün mevkii 
ismet lnönü'nün ağzından duymak saa· 
detine mazhar olmuş /ardır.,, 

cllazırlamak istediği-. tnbirilc Baş"·cldlin lütfen 
hazırlamak i tediği mi , Ö)lenmck isteniyor? 

Çiftc;i ken<lisiııe hazırlanan üstün mevkii 1smet 
İnöoü'nün ağzından duymak saadetine mıızhar olmuf; 
süzü ile ne nnlatılrn:ık .isteniyor. Bu (Sondel) sözünün 
burada yeri ııc? Ve niçin kullanılıyor? İnönü lıerşey· 
den eve! Halk Pnrfüinin ikinci huşkanıclır, işi gü,•ü 
halklndır. Onun halk \'e rcnçbcrle teması t'n sevdiği 
bir \azifcdir ve lıalkın onunla yüz-yüze gelmesi de 
lıir (Snnrlct) de~il taLil hir vatun<laş ,·az.ifcsidir. Yaz· 
dıklanmızı bilelim. SAPAN 

a erlet 
Riç Smigli Ge· 

Varşova, 21 (Radyo) - ha· 
neral Riç Smigli, çıkarıla~ldir· 
berlere rağmen hasta değ . ·ıı 
Yalnız biraz soğuk aldığı ıÇl 
birkaç gün dairesinden ç.ıkıJll' 
yacaktır. 

lsviçre mü.dofaası 

Cenevre, 21 (Rady.?} f; ~ 
Şu ane kadar, Milli muda O(JO 

1 
için toplanan para 330,000, r Q 
f sviçre frangına baliğ olmuştıı 

Bir kabul 
1 oe· Paris, 21 (A.A) - M. .
5 

bos Sovyetler birliğinin p~rı'i 
büyük elçisi M. Potemk111 

kabul etmiştir. . 
lehistan'da Leh - Yahudı 

kavgaları 

Varşova, 21 (A.A) - Vııdr 
b. e 

şova yüksek tecim mekte ın 

Leh 'li ve Yahudi talebe art 
sında kavgalar olmuştur. Re·· 
tör mektebi kapatmış ve ders· 
ler tatil edilmiştir. 

Fon Ribentrop I 
Londra, 21 (Radyo) -~· 

manya'nın Londra fevkala e 
sefiri Fon Ribentrop, önümiit' 
deki Salı günü Londra'ya gc· Q 
lecektir. _ / 

~ti 
er işı vak-

tinde ya alını• 
-Başı 1 inci sayf Dda_. 

mi~. bunlar vaktinde alılkııdarlP", 
hildirileıııcmiş, bu yüzılen de zıı.trJ 
nında köylüye yardım edile01cın1f" 
Ilıınlar işin mazeret ktsmı. ,,.. 

Fakat göz.önünde cnnlıınnn 
cia ~udur: Her ne \"Csile ite oluıi' 
olsun l"aktinde yııpıl:ımıyan hu ya:· 
clım vaziresi dolayısile rcnçbcr bır 
kısım mahsulünii çnpa1ıyanııııııır 
o mahsulden rnnlıruın kalınıŞ çil 

sonunç olarak tu ortada uaıu(l]• 
şamil hir zarardan b:ı:kn bi~e) 
knluıaıuıştır! 

Neden ni1.amnaıne vakntilC 

te"·zi edill'nıcmiş, neden vaktile ıe'" 
· d'l k - - 1 lı' Icrt•e zı c ı enıı"'ne - yuıuıu en ın 

çiftçi z:ırarn sokulmuş? Dunu y•· 
p:ınlnr kimler ise neden sorgo~ 
çckilememi~. Bunlar behcınııh 
tnkfü edilmelidir. 

l't On para lıorc.u ulmıynn 11 

çiftçi kooperatife veya ziraat b:ııı· 

knsına hıışvurnrak biraz ü<lünç p•· 
rn alınnk isti) or. Bankadan ve)~ 

(ı· kooperatif ten aldıgı ecnıb men 
ılir. Şumlnn dolayı ki pnrn i teyeli 

ınülesel il kefildir. Bir diğer reJlÇ' 
her alı.lığını verememiştir, bu ıJıı 
onun kefilidir, onun için on p:ır4 / 

'fl· borçlu olınıynn hu nanıuskılr çı 

çiye yardım edilemez! t 
Jhşka tüdiisü <le 'nr. AtıUlcd 

bankadan veya kooperatiften lıorV 
pnrn almış, zamanında ve laktindC 
hinbir sebeplen dolayı Lu Lorcuı:t11 

i.iclcyeuıemiş. Kefili de l\fohnıed· 
Banka veya kooperatif borcuntl 
,·eremiyen Alım••d'i bert.ırııf ede.re1' 
biraz lıoli rnkıi yeri ıde görünen 
kefil Mclıuıcd'iıı dalına biniyor· 
Çunkü i\lchmed'<leıı almak dııb• 
kolay <liye! 

Halbuki bu tanı harekcıu:n 
zoru zoruna ayakta dıırnbilen .Melı' 
mcıl·<le pkılıyor "·e Melırued'in 
pkılnııısmd:m umumi bir zıırııt 
doğuyor, fakat kimin umuruntlıı btl 
yıkılış? .. 

Bu lınlin de, bu giılişindo öııii· 
no geçmek lazımdır. na~ka lıir yolı 
hnşkn bir tedbir, başka l1ir us01 

tutmalıdır ki umumi emniyet ,c 
istenilen refah çalıııcnk. tee~!!ÜB cdc
lıiLin. Bu i~te <le kooperııtif ıerlt'• 
hankalarlıı, rençbcr kar .. ılıklı eın· 
ııiyet \'C k:ırşılıklı yardım ve ntl' 
lnşıııa sistemi bulmalıdırlar. 

Hula~a olnrak ,ıınu söyli~ c· 
ceğiz: Tnın vnktintlc ve znmunınt1ıı 
de\•leıı;e nhnmıvan tedbirler, Jllil· 
let~e arzeJÜmi;en şikayetler ,·c 
derdler yüzünden u~m<lığımız z:ı· 
rarlıır çok büvüktiir ve bıı znrıır· 

lnn gidermek her iki tarufın di~· 
knlilc ve itiuıısilc çok kolay bir 1~ 
haline gelir. Evvela Luııu yap:ılırıl; 
göreceğiz ki, bizi ezen ve iizC~ 
derdleriu hiçolmnz o dörtte birt 

derhal ortadan knlkaraktır. 



--------------------- SayfaJ. -
1 

Başvekil, Balıkesir'den Ankara)'a geçtiler. 

önü, ÇiftÇinin hesabı sağlam olursa 
evletin hesabı da sağlam olur. Dedi. 
~.)atın ucuzlatılması hakkında kanun hazırlanıyor. Çubuk ba. 
IJıııı Başvekil acacak, Balıkesirdeki toplantı dört saa·t sürdü •• 
.~ıkesir, 21 (Hususi ı:ıuhabirimizden) - Başvekil ismet lnönü, bu sabah saat 9 da şehri-

. 1 Şereflendirmiştir. BaşvelCil, halkın coşkun tezahüratı arasında trenden inmişler ve Halkevine 
ek, vilayetin muhtelif kazalarından gelmiş olan pamuk müstahsilleri mümessilleri toplan

riyaset etmişlerdir. Toplantı, dört saat devam etmiş, ismet İnönü, müstahsilin isteklerini 
uşlar, not almışlar ve pamuk vaziyetinden memnun kalmışlardır. 

,9-şvekil; konuşma esnasında köylünün işleri üzerinde yaptıkları incelemelerin büyük mana· 
şu sözlerle işaret buyurmuşlardır: 

"' " Çiftçinin hesabı sağlam olursa, devletin de hesabı sağlam olur. " 
\Sayın Başbakanımız, öğleden sonra buradan Ankara'ya hareket etmişler ve istasyonda bü-

Balıkesir'liler tarafından uğurlanmışlardır. · 
Ragatın ucuzlatılması hakkında kanun hazırlanıyor 

L~kara, 21 (Hususi) - Başvekilimiz Nazilli' de müjdeledikleri üzere, hayatın yüzde otuz nis
~de ucuzlatılması için yeni kanunlar hazırlanmağa başlamıştır. Bu kanunlar, meclisin bu 
'"tYtcsinde çıkacaktır. 

Çubuk barajını Başvekil açacak 
-.,~kara, 21 (Hususi) - Ankara'daki Çubuk barajını 3 Teşrinisanide Başvekil ismet İnönü 
~klardır. 

----------~------111 .. •~·~·-~aı~~------~--~--~-
lcika'da Rek-, . 

lımle mücadele 
l\Q;fılıki:. 'ithamlar 

görülüyor. 
~rüksel, 20 (A.A) - Hü
b· et Reksizme karşı ciddi 
~ ınücadelcye girişecek gibi 
~ nmektedir. Sosyalistlerle 
~ liberaller hükumete yar
~ edecek1erdir. Le Soir ga
~~i hükğmetin, neticesi Bel
~ da hürriyeti öldürecek ve 
t ai haklan sefalete düşü· 
~k sergüzeştlerle çarpışmağı 
~ buı ettiği, aylardan beri tah-
ÇIJ.rve yalan savuran tahrikat
~ ın memleket havaşını ze
~ediğini, onların iddiası hi
~ na memlekette iffet ve bah-
llıi~lı~ın çürümediğiı.i, üütün 
) etın bu tahrip kuvvetinin 

Atatürk 
Fevzi Çakmak'la 

konuştular 
Ankara, 21 (A.A) - Ata

türk bugün Büyük Erkanı Har· 
biyeye giderek Şarkta yaptığı 
uzun bir seyahattan sonra 
dönmüş olan Mareşal Fevzi 
Çakmak ile görüşmüştür. 

Havacılık 
Rus heyeti geliyor 

Moskova, 21 (Hususi) -
Sovyel sivil hava kurumu reisi 
M. Eidman'ın riyasetinde ve 
bayan Mihalaeveu ile M. Schi
midt ve daha birkaç kişiden 
müteşekkil heyet, Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

Bir kaçakçı şe
bekesiyakalandı 

••••• 
lstanbul, 21 (Hususi)-Şeh

rimizde mühim bir kaçakçı 
şebekesi yakalanmıştır. Kaçak
çılar, dilenci kıyafetinde tren 
hattında dolaşmakta ve Av
rupa treninden atılan kaçak 
eşyaları alarak, o civarda sa
tın aldıkları bir eve götür
mekte ve bilahare adamlarile 
satışa çıkarmakta imişler. 

Almanya' dan 
gelecek heyet. 

İstanbul, 21 ( Hususi ) 
Doktor Şaht He birlikte ge
lecek olan heyet arasında si
yaset adamları ve ekonomi 
mütahassıslan bulunmaktadır. 

"Ne demek?,, 
Benim bir riyaziye hocam 

vardı. ikide bir herhangi bir 
davayı hallederken ellerini ce· 
bine aolcar, kaşlarını kaldıra
rak yüzüme bakar: 

- Acabaaaaa -derdi- niçin? 
Ve bir nefes alır, yüzünü 

başka tarafa çevirir, ilave 
ederdi: 

- lsbat eti 
Meğer, bu niçin kelimesi 

ne kuvvetli, ne sihirli şeymiş? 
Buna yakın bir kelime de ben 
buldum ve öyle zannediyorum-
ki, dalı · budağı meyvasız bir 
şekilde etrafa yayılan dema-
~~jiyi yerin dibine geçirmek 
ıçm, bundan kuvvetli, bundan 
sıkı ve taş yumruk yoktur. 

Bu kelime şudur: 
"Ne demek" 
Kendine dahi süsü veren 

bir kulaktan dolma tip, kar· 
şımza geçip, akJr bir tonla, 
"Efendim sosyoloji, filozofi .. ,, 
Derneğe başlayınca artık 

onun devam etmesine mahal 
bırakmamalı, hemen suali kar
şısına dikmelidir.: 

- Anladık, fakat bunlar 
ne demekf. 

Bir başkası dört mısra okur 
v~ sonra size edebiyattan dem 
vurursa, keza bir diğeri san'at 
ve kültürden bahse kalkarsa, 
hiç çekinmeden sorunuz: 

- işittik, evet, fakat bu ne 
demek? 

Göreceksiniz ki, bu sual mü
kemmel bir çekiç vazifesi gö
rerek cevizin üstüne ine· 
cektir ve bu boyanmış, bu cila
lanmış nesnenin kabuğunun 
bile bu ilk darbe altında ezil
diğini göreceksiniz ve belki de 
onu dolu ve güzel bulacak
sınız. Düşününüz ki her ikisi
de netice itibarile faydalıdır: 

Ya onun kofluğunu veyahut 
cevherini anhyacaksmz. Bir 
sual, tek · sual kifil 

Orhan Rahmi Gökçe ):!:u kesmesi lazımgeldiğini 
~ aldadır. Reksiztlerin reisi 
ıU. rnünakal~ t nazırı hakkın
~ ithamlarına devam ile 
~ ekili bu nazırla olan dost
ı.hndan dolayı itham ey· 
~ektedir. 

Heyet reisi beyanatında, 
Türk -- Sovyet dostluğundan 
bahsetmiş, Türk planörcülük 
teşkilatının muvaffakıyetlerin;n 
kendisini memnun ettiğini söy
lemiş ve Fuat Bulca'nın da-

Küçük antant konsegi 
Bükreş, 20 (A.A) - Küçük 

antant ekonomi konseyi da· 
ğıldı. 1 Kanu saniden itibar~n 
vizenin kaldırılması için an
laşmalar yapılmıştır. ihracat, 
şimendifer işleri ve Tuna sey· 
rüsefer kumpanyalarının teşriki 
proğramlan da hazırlanmıştır. 

Bulgar 

11>olonya rejisi 
f ı'llir 'den] 
Gtan alacak 
~İstanbul, 21 (Hususi) - Po-

11Ya reji heyeti şehrimize 
fe~iştir. Tütün almak üzere 
'•r'e gidecektir. 

/lortekiz başvekili 
41 söyliyor 
~ ';:'rid hükumeti düngagı 

vetini memnuniyetle karşıla
dığını da ilave eylemiştir. 

İstanbul, 21 (Hususi) -
Cumhuriyet bayramında bu
lunmak üzere dört Rus tay· 
yaresinden mürekkeb bir filo 
Ankara'ya gelecektir. 

Gümrüklerde 
16 liradan az 
Maaş bulunmıyacak 

İstanbul, 21 (Hususi) - ls
tanbul Gümrük muamelatında 
ıslahat yapılmıştır. Gümrükler 

Beynelmilel 
Gemicilik encümeni. 

Cenevre, 21 (Hususi) -
Beynelmilel gemicilik encüme· 
ni bugün Cenevre' de Camlı 
köşkte toplanmıştır. 

Devlet müesseseleri 
memurlar icin barem 

~ 

Ankara, 21 ( Hususi ) -

heyeti vekile
sinin toplantısı 

--••t+••·• 
Kral, nazırlarla gtJ. 
rüştii. Kabine iatif a 

etmiyecek .• 
Sofya, 21 (Hususi) - Bul· 

gar vekiller heyeti, bugün, ak
şama kadar devam eden bir 
toplantı yapmıştır. Nes gaze· 
tesine göre, bu toplantıda Bul
garistan' ın bugünkü iş durumu 
görüşülmüş, çıkar yol imkan· 
ları araştmlmışhr. 

lktısat Vekilimiz Celal 
Bayar'ın beyanatı. 

--------------------------
F eniks ve Türkiye milli sigorta 

şirketlerinin muameleleri 
Ankara, 21 (A.A) - Eko

nomi Bakanı Celil Bayar 
Anadolu ajansına atideki be· 
yanatta bulunmuştur: 

1 - Fen iks De Viyen ve 
milli sigorta şirketlerinin mu
amelelerini tatil ettikleri ma
lumdur. Son yaptırılan teftiş
ler her iki şirkete sigortalı 
bulunanların tasfiye yolile za
rardan korunmasına imkan 
olmadığı neticesine varılmıştır. 

2 - Sigortalıların hakiki 
ve güvenebilecek teminatı sa
bit kefalet akçalarının tenez
züle uğramamış olan kısımla
rile milli Measurans Türk ano· 
nim şirketinin teşekkülünden 
sonra bu şirkete bırakılan yü~de 
50 prim hissesine aid teknik 
ihtiyattır. 

3 - Hükumet memleketi· 
mizde sigorta emniyetinin ve 
bu iki sigorta şirketine sigor· 
talı bulunanlann zarardan ko
runması için lizımgelen esulı 
teşebbüslerde bulunmuştur. 
Başta milli Essurans olduğu 

halde memleketimizde yerleş
miş bulunan sigorta şirketleri 
bu teşebbüse müzaheret gös
terdiklerinden aşağıdaki şekil 
ve usulün tatkibi kararlaştırıl
mışhr. 

A - Hayat, harik, kaza ve 
diğer nevi sigorta branşlarına 
aid olan bu iki şirketin Tür
kiye ajanlıklarından alınmış 
ve Türkiyede kayıtlı poliçe
leri bulunanlar kendi mes'u
liyetleri altında intihap ede
cekleri Türkiye'de çahpn 
sigorta ıirketlerinden birine 
ellerindeki eski poliçelerini 
ayni fiat ve ayni eşkal dahi
linde yalnız iştira ve ikraz 
isteme • hakları müracaatları 

• 
lngiltere 

Komite oaziye. 
tinden endifede! 

Londra, 20 (AA) - Siyasi 
mahafil, ademi mudahale ko
mitesinin derhal toplanmasını 
istemektedir. Başbakan, ltalya, 
Almanya, ve Portekiz murah· 
haslarına, lngiliz notasına hali 
cevap verilmediğ için İngilte· 
re'nin duyduğu endişeleri bil-
dirmiştir. 

Berlin, 21 (Radyo)-lspanya 
işlerine ademi müdahale ko· 
mitesine Almanya'nın Rus no-
tasına mukabil vereceği cevap 
notası bugün Londra' da ki 
Alman maslahatgüzarı tarafın
dan komite reisi Lord Ply
mut'a verilecektir. 

tarihinden itibaren iki sene 
müddetle tecile tabi tutulmak 
şartile yeni poliçelerle tebdil 
edeceklerdir. Bu suretle Sİ· 
gortalılar bir zarar görmemit 
olacaktır. 

B - Yapılacak muameleyi 
tafsil.itile öğrenmek istiyenle
rin yeni postahane arkasında 
Türkiye hanında bu maksatla 
tesis edilen büroya müracaat 
etmeleri lazımdır. 

4 - Türkiye milli ve Fe
niks De Viyen sigorta şirket
leri hakkında adliyece lazım 
gelen muamele ve takibat ya· 
pılmaktadır. 

5 - Sigorta şirketlerinde 
yapılan umumi teftiş neticesi 
muamelelerinde görülen nok· 
sanlar düzelttirilmektedir. Şir
ketlerin kanunen vekalete kar· 
şı vermeye mecbur oldukları 
teminatlarının bir kısmını teş· 
kil eden gayri menkul kıymet
lerinde vukubulan sukutlar se· 
bebile bazı şirketlerin eksilen 
teminat karşılıkları tamamlat
tmlmaktadır. Müddeti zarfında 
bu· noksanları tamamlamıyan 
şirketler hakkında kanuni ta· 
kibat yapılacak ve bunlar ay· 
rıca gazetelerle il.in edile· 
cektir. 

6 - Memleketimizdeki si
gorta endüstrisi hakkında mev· 
cut kanuni ve nizami hüküm· 
ler on senelik tecrübeye göre 
yeniden gözden geçirilmiştir. 

Milli ihtiyaçların bize emret· 
tiği şekilde müzeyyel ve yeni 
b=r kanun projesi hazırlan· 
mıştır. Proje Büyük Millt t 
Meclisine arzolunmazdan evci 
umumi bir anket mevzuu leş· 
kil etmesi için gazetelerle 
neşredilecektir. 

Hindistan' da 
Tevkifler ve 
Kamçı ile dayak! 

Bombay, 21 (A.A) - Bu 
sabah kargaşalıklar çıkmış olan 
yerlerde yapılan araştırmalar 

esnasında polis ve asker 75 
kişiyi tevkif etmiştir. iki yüz 
kişi kamçı ile dövülmeğe mah
kum olmuştur. 

Kargaşalıkların başlangıcın
danberi beş yüz kişi ölmüş, 

beş yüzden fazla adam yara
lanmıştır. Vaziyet şimdi nisbe
ten sükun kesbetmiştir. 

Paris'te nümayişler 

',~kete sürüklemek istiyor 
ı -..ızbon, 21 (Hususi) - As
ıter~ 
~ 1 manevraların sonunda 
't:~~ irad eden Portekiz baş-

li general Salaza: 

yakın bir zamanda Galata' daki 
yeni binaya taşınacaklardır. 
Yeni kanuna göre, gümrük 
memurlarının maaşları en az 
16 lira olacaktır. Bu sebeble 
12 lira alanların maaşları 16, 
16 lira alanların maaşları da 
21 liraya çıkar;lmıştır. 

Devlete bağlı müesseseler için 
yeni bir maaş baremi yapıl· 
maktadır. Bu müesseselerdeki 
memurlar en az 23 lira ve en 
çok 700 lira maaş alacaklardır. 

Hükumet, bu ayın 18 inde 
meb'us intihabatının yapıl•
mamasındaki sebepleri izah 
için halka hitaben bir beyan· 
name neşredecektir. 

Türk • Sovyet 
Vagonlar rejimine ait 

Paris, 21 (A.A) - Dorge
res'in ziraat partisi tarafından 
tertip edilen miting yasak edil
miş ise de nümayişçiler hal· 
lere giderek bazı karışıklıklar 
çıkarmışlardır. Bunun üzerine 

) ...__ Madrid hükumeti, dün
ı·'Yı felakete sürüklemek eme· 
~ildedir. Portekiz dünya sul
) llııu bozmayor. Fakat kimse· 
~ .. kendi sulhunu bozmasına 
~~.de etmiyecektir. Bir harb 
k dınnde 914 deki cebheyi 
lı 0turnak mümkün olmıyacak
~bÇiınkü bu harb, bir akide 

,-.....:;!_olacaktır.,, Demiştir. 

/(, ' ızılag aza adedinin 
ltıillet• - - . . . , 
1 • ın ruştu ıçtımaıge-

~9le mütenasip bir dere-
l ~varmasını, bütün mil
:::_n . b~ tenasübü temin 
-ıe.ıını temenni ederim. 

K.ATATÜRK 

Şark demir. 
yolları müzake. 
resi iyi saf hada .. 

lstanbul, 21 (Hususi) - Şark 
demiryolları satın alma müza· 
kercleri iyi bir safhadadır. Tam 
bir anlaşmıya varılacağı tahmin 
olunuyor. Şirketin murahhas 
heyetine, M. Şason namında 
bir zat daha g:rmiştir. 

/stanbul Şehir Meclisi 
lstanbul, 21 ( Hususi ) -

Şehir meclisi T eşrinisaninin 
ikinci Pazartesi gününden iti
baren kış toplantılarına başlı-

Odun, kömür 
Ve tezek 
Yakmak yasak •• 

İstanbul, 21 ( Hususi ) -
Neşredilen bir kanunla, odun 
kömürü ve tezek yakılması 
mennedilmiştir. 

ltalya ile ticaret 
müzakereleri 

İstanbul, 21 (Hususi) 
ltalya ile ticaret muahedesi 
müzakereleri için Roma'ya gi
decek heyetimiz Ankara' dan 
hareket etmiştir. Heyete, Roma 
büyük elçimiz Hüseyin Rağıp 
riyaset edecektir. 

Kral Boris bugün Çankof 
taraftarı nazırlardan Romolof 
ve Misalkoviç'i kabul etmiş 
kendilerile iÖrüşmüştür. iki 
nazır, saraydan çıkınca doğ
ruca Çankof'un yanına gitmiş
ler ve izahat vermişlerdir. Kral, 
öğleden sonra da siyasi ricali 
kabul etmiştir. 

Bulgar kabinesinde değişik
lik yapılacağı haberleri resmen 
tekzib edilmektedir. 

Türk. Yugo&lav 
Ticaret maalıedesi 

imzalanıyor. 

lstanbul, 21 (Hususi) 
Türk · Yugoslav ticaret mua
hedesini, M. Y evtiç Ankara' da 
imzalıyacaktır. 

T ed igqta müteallik bir 
Anlaşma imzalandı •.• 

MoskcSYa, 21 (A.A) - Dış 
işleri komiser muavini M. Sto
moniskov ile Türkiye büyük 
elçisi Zelcii Apaydın Türk
Sovyet demiryolu mukavele· 
namesinin hudut mıntakasmda 
yapılacak münakalat ve hu
susi tipte vagonlar rejimine 
ait tediyata müteallik ahka
mında yapılan değişikliklere 
dair olan anlaşmayı imzala
mışlardır. 

Demir endiistri.ıinde 
Paris, 21 (A.A) - Milli 

ekonomi meclisi demir endüs· 
trisinde kırk saatlık hafta 
mesaisini tatbik eden layiha 
projesini kabul etmiştir. 

polis yüz kişiyi tevkif etmiştir. 
Dorgeres polis müdüriyetine 

giderek arkadaşlannın ser· 
bcat bırakılmasını istemiş ve 
polis müdürü müdüriyet bina
sından çıkmak istemiyen Dor· 
geresi kanuna karşı gelmek 
cürmile tevkif edilmiştir. 

Lokarno konferansı 
Londra, 21 (A.A) - Lo

karno konferansı hakkında 
ltalya tarafından verilen ve 
tayyare ile Londra'ya gönde
rilecek olan cevab hakkında 
söylenildiğine göre Belçika 
müstesna olmak üzere bü
tün alakadar devletler ce
vablarını vermiş bulunmak-
tadırlar, şimdi Belçika'nın ce
vabı beklenmektedir. 



Çirkin bir vak'a 

J J 3 Çeviren: F. Ştmıseddin Benliojlu Karşıyaka' da Bostanlı' da 
oturan Süleyman karısı Zahide, 
zabıtaya !müracaatla 8 yaşın
daki oğlu Bahtiyar'ı Mehmed 
oğlu Mustafa'nın iğfal ederek 
kirlettiğini şikayet etmiştir. 

Radikaller, cepheyi bozmıyacaklardır. 
Halkın reyine başvurulması muhtemel .• 

Boakşamki profl'a = lstanbu(Radyosu 
12,30 Halk musikisi; 12,lci 

havadisler, 13 hafif mu.t ' 
plak. . . 

Münadiler: Kral Fransova öldü, yaşasın 
kral ikinci Hanri! Diye bağırıyorlardı .. 

Acele hazırlanan ölüm dö
şeği, çok garib bir ölüm dö· 
şeğiydi; bu yat~ğın etrafı adeta 
boştu, ölmek üzere l bulunan 
kra1 da bu boşluğu görüyor 
anlıyordu: bu yalnızlık, met
rukiycti andıran bu hal kralı 
son nefeslerinde ürkütüyordu. 
Halbuki, hastalığınrn daimi 
bir ıstırab halini aldığı, elem
lerinin çoğaldığı zamandanberi 
kral yalnızlığı herşeye tercih 
etmekteydi! 

Bazı, bazı veliahd ölüm dö
şeğinin başucunda görünüyor, 
fakat hemen -Korkmuş gibi
kayboluyordu; ölümün geç kal
masından endişe ediyor, sa
bırsızlanıyor gibiydi. Ölmek 
üzere bulunan kralın dik ba
kışı önünde boynunu bükmeğe 
mecbur kalıyordu. 

Kral, kendi vaziyetini düşü
nüyordu. Artık, 32 seneden
beri 12,000 silahşör tarafından 
takib edilen, biran bir yerde 
durmıyan haşarı, lüks çadır
lara malik kral değildi. 

Kızı Margrit, ktala her za
man ve her yerde refakat edi· 
yordu; fakat düşes d'Etan, 
kralı adeta ikrahla takib edi
yordu. Kraliçe Eleonor İsa ve 
Meryem' e dua ederek koca
sına şifa istiyordu; Maamafih 
hemşiresi Navar kraliçesi Mar
grit, çocukluk dinine dönmüş 
ve Beran manastırına çekilmiş 
kardeşinin afiyeti için dua 
edib duruyordu. Ve: 

- Kardeşim kralın afiyet 
bulduğunu bana ilk haber ve
recek postacı, Fransa'nın en 
güzel ve asil Jantiyomu gibi 
kucaklıyacağıınl 

Diyordu. 
Bir akşam, kral, hastalığı

nın fevkaladeliğine rağmen 

Sen Jermen'e dönmek Paris'i 
görmek istedi. 

Kralı bir sedye ile yola 
çıkardılar; yolda ve ertesi gün 
F ransova, kendini daha iyileş
miş hissetti; ormanda kendisini 
dolaştırttı. Fakat ölüm, gittikçe 
kendisini sarıyordu! Ölüm, kra
lın maiyet efradından daha 
seri hareket etti ve kral bi
rinci F ransova, yolda, Ram
buiye' de 1547 senesinin Mar
tının 81 inci günü öldü. 

Kral öldüğü zaman 53 ya

birinci Fransova'nın defin me
rasimi sür'atle fakat pek mu
tantan surette yapıldı. Herta· 
raftan heyetler, murahhaslar, 
sefirler geldi. 

Edebiyat, sanayii nefise ve 
ulumun sayısı olan kral birinci 
Fransova, oğlu Hanri'y~. bu 
kadar müselsil harb ve fela-
ketlere rağmen eskisinden da-

. ha büyük bir Fransa bıraktı. 
Münadiler taraf taraf: 
- Büyük kral Fransova 

öldü, yaşasın kral ikinci Hanril 
Diye bağırırlarken Düşes 

d'Etan da artık kat'i surette 
galebe çalmış olan Diyan ta
rafından menfaya gönderildi. 

Margrit dö Na var' a gelince, 
şair ruhlu ve kardeşini pek 
fazla seven bu kadın da: 

"Ey ölüm, gel; bana da gell 
Çünkü kardeşim de artık ku
cağındadır; gel, bana da gel, 
beni de alll 

O ve ben, bir kalple yaşı
yorduk. gel, ey ölüm, beni de 
ali.,, 

Diye bir mersiye yazdı. Fa
kat Margrit ölümün ensesine 
el attığını ancak iki sene sonra 
görebildi! Semavatta yıldızlar-
dan beşeriyetin mukadderatını 
araştırırken, ruhu kabzedildil 

* * ... 
Zavallı kraliçe Eleonor' a ge-

lince: Fransova'nın en sadık 
dostu bu kadındı. Birçok za
manlar şurada burada dolaş
tıktan sonra, ispanya' da Yüst 
manastırına çekildi; boynunda 
çok sevdiği birinci Fransova
nın gözyaşlarile yan silinmiş 
resmini havi bir madalyonla 
ömrünün sonuna kadar aşkının 
hatıralarını yaşadı! 

-SON-

Ford 

Karısını garalamış 

18,30 Stüdyo, dans muııki 
19,30 spor musahabeleri 
Şefik tarafından, 20 Türk iP 

siki heyeti; 21 plaklarla so1o 
lar; 21,30 Stüdyo orkestt~' 
22,30 Ajans ve Borsa habet" 
leri. 

lkiçeşmelik'te Kahraman !o
kağmda oturan Mehmed oğlu 
Mustafa ile karısı Hasibe ara· 
sında kavga çıkmış, Mustafa, 
bıçakla karısını sol kolundan 

yaraladığından tutulmuştur. Habeşistan' Ja Bu da ögle 
Karşıyaka'da Turan'da Hü- /talya harekatı 

seyin oğlu Mehmed, karısı Paris'ten bir görünüş devam ediyor .• 
Meliha'yı dövdüğünden tutul- Paris, 21 (Radyo) _ Radi- farda dahil olmak üzere umu· ~ 
muştur. Roma, 21 (Radyo) - 30, 

kallerin Bebariç' de yapacak- mi araya müracaat lüzumu · st 
Hırsızlık amele milis sıfatile Teşrini • ları umumi kongre dahil ve doğduğu kanaatindedir. A"fri• 

Bozyaka'da Kı:zılçullu cad- S l d R d.k l ninin ortalarında şa,.ki f" haricin nazarı dikkatini cel- osya ist partisi e a ı a • 
desl.nde oturan Alı· oğlu Sa- 1 • k t · t• k t k ka'ya gidecektir. betmektedir. erın anaa ına ış ıra e me -
dık'ın bağ kulesinden çalınan Son bir habere göre, Radi- tedir. Parti reisi M. Laval, Adis-Ababa, 21 (Radyo),..... 
dolma av tüfek'i ile bir palto çıkacak bir buhranın arayi Miralay Paolini'nin kıt'al~. 

kal partisi, düşeceği feci vazi- a 
ve bir ceket çalan Kahya oğlu b 1 k lk umum iyeye müracaat ettirece- Dessie' den Adis - Ababa'ya "_1 

M h yeti nazarı iti ara a ara ha g"' 1·n1• so··ylemı·ştı·r. ı l B 1 · g" e med ve Ali zabıtaca tu- sı o muştur. un ar, ış 
cephesini bozmamağa karar Sag"' cenah mahafilı', halen d·ı . k 1 • 1' ·,.ip tulmuşlardır. e ı memış ısım arın ışga ı •r 
vermiştir. kuvvetli fırkalardan mürekkeb C b ' Kadını dövmüşler i uti ye gideceklerdir. 

M. Şotan, Halk cephesinin olan blokun yıkılmasından clo· ) ,...... 
Çukurçeşme'de 4 üncü Os- b 1 d Adis-Ababa, 21 (Radyo ozu ması neticesin e, vaziye- ğacak mücadelelerin Fransa'yı Sr 

manbey sokagı"' nda oturan Ah- · b b . d . · . k General Bellozo kıt'alar• 
tın üs ütiın eğışeceğı miıta- felakete sürükliyeceğinden kor - Sa 

med oğlu Hasan, Ahmed ve leasında ve 0 kadar ki kadın- maktadır. damo'ya ilerlemektedirler. · 
Kadri Mehmed, Saadet'in ikinci baside'yi son müsademedefl 
beyler sokağındaki evine gide- Bükreş gazetelerine göre sonra işgal etmiştir. Bu ku"' 
rek beş liraya mutabık kal· vetler 250 otokardan mürek• 

mışlar, kadını evlerine götür- Belçika'nın vaziyeti.. keptir. 
müşlerdir. Aralarında çıkan _______ .______ Roma, 21 (A. A) - Gaıe' 

kavgada Saadeti sopa ile dö- K. itilafta heyecan uyandırdı. Rusya bile teler general Geleson'un ku· 
verek yaraladıklarından tutul- mandası altında garbi Habe-
muşlardır. endişededir. Müşterek emniyet sarsılıyor. şistan istikametinde ilerlemek· 

Silah taşımak Bükreş, 21 (Radyo) - Hü- Belçika bitaraflığı, Fransız- te olan İtalyan kıtaatının h•· 
Çorakkapı' da Kahraman kiimet mahafilinde Belçika'nın İngiliz askeri teşriki mesaisi reketi hakkında uzun tafsilat 

oğlu Mehmet'te bir tabanca bitaraflık hareketi takdirle kar- mes' elesini de yeniden günün vermektedirler. İtalyan kıtaatı 
bulunmuş ve zabıtaca alın- şılanmaktadır. mcs' elesi haline sokmuştur." 6 gün süren çok şiddetli ınii· 
mıştır. Hükumete mensub gazeteler, Demektedir. sademelerden sonra Caba da' 
Bir kadının agağı kırıldı M. Tataresko'nun da Belçika A----.k ğını zabtetmişlerdir. Habeş'le-

Urla ile Güvendik köyü gibi dürüst ve Romanya me- mert Q rin kumandanı Dejaz Alai b11 

arasında bir otomobil kazası nafiine uygun bir siyaset taki- Nasıl bir siyaset müsademelerde ölmüştür. 
olmuştur. Urla' dan köye git- hettiğini yazmaktadırlar. Bombardıman tayyareleritı• 

C K .. ··k · ·ıAf · h f. volu u .. zerı·n Je .' • mekte olan şoför elal'in ida- uçu ıtı a sıyasi ma a ı- ~ 1 uı den mühim yardımlar göre~ 
resindeki 6 numaralı kamyon linde Belçika'mn hareketi he- Vaşington, 20 (A.A)- Dış piyade ve topçu kuvvetleri 
yol üzerinde bir ağaca çarp- yecan uyandırmıştır. Bu ha- işleri Bakanlığı erkanından M. Habeş'lere ağır zayiat verdir 

· · d b 1 Ar.f dise, küçük devletlerin emni- V il d A k mış ve ıçın e u unan ı e es ün meri a siyaseti mişlerdir ve bunlar l.arb sa· 
k 35 d S d . • yetleri için endişeye düştük-
ızı yaşın a a ıye nin hakkında Ruzvelt ve Hul'un hasında yu··zıerce 0··1ü bırık-

lerine delildir. 
kaza neticesinde ayağı kırıl- d.. .. l · · 1 t k k. mışlardır. Bı.rkaç top ve bir ~rağ' da münteşir Narodni uşunce erını an a ara , es ı 
mıştır. Şoför tutulmuştur. - h·•kA l · A ·k k •t l ·· it 1 'l rıtı Şimdiye kadar lzmirde sa- Lişi gazetesi: u umet erın merı an pren- ço mı ra yoz a yan a 

tıcılığını yapmakta !)lduğum • "Küçük devletler birbiri ar- siplerini ayak altına alarak eline geçmiştir. 
Neslin idamesine hizmet, J 

fstanbulda Tophanede Ford sıhhatın korunmasına sarfı gay- kasından müşterek emniyet insan haklarına hürmet etme- Suriye ve LiibnanalJ 
fabrikasından üç ay evel haber ret eden hayır ve şefkat ocağı davasının işe yaramadığını tas- diklerini, ecnebi memleketlerin Tacirlerin grevi •• 
vermek suretile kendi arzu ve K dik etmektedirler. iç işlerine karıştıklarını, Ame-

ızılayı unutma. Su 
isteğimle ayrılarak doğrudan Belçika'nın bu hareketi Av- rika tabiiyetinde bulunan ecnebi Kudüs, 21 (Hususi) - • 
doğruya Amerilca'dan Ford rupa'nın emniyet cephesini sars- memleketlerdeki emvalinin ica- riye ve Lubnan tacirleri, Fran· 
Fordacantasından celb ettiğim ,.., Dikkat! ~ mıştır. Bu karardan dolayı hında silahla müdafaası fikir- sız frangının kıymetten düşii· 
F ord mamulatını eskisi gibi J Sovyetler de büyük endişe lerinin doğru olamıyacağını, rülmesini protesto için üç gün· 
Mağazamda daha elverişli Avukat SAL M içindedir. Ekonomik varlıktan mütevellit lük grev ilan edeceklerdir. 

fiatlarla satmağa devam ede- Gümrük karşısında Çatal- Ankara, da sırt askeri istilaların teessüfe şayan Ekonomik dertler, Fransız· 
ceğimi saytn müşterilerime bil- kaya hanının üst katındaki olmakla eski Amerika hüku- Suriye muahedesinin imzasıo-
dirir ve yeni gelen 15 kamyon yazıhanesini Gazi bulvarın- hammallığı yasak metlerinin yüksek gümrük ve dan doğan nikbinliği silınİf 
iki binek ve bir ticari şasiden da Ziraat bankası sırasında Ankara, 21 (Hususi) - An- koruma maniaları ile dünya bulunmakta ve müthiş tJir 

* * * mürekkep sergiyi görmelerini (8) No. lu hanın üst katına icara şehiramaneti, aybaşın- ticaretinin müessir bir şekilde bedbinlik hüküm sürmektedir· 

' 

nakletmiştir. 

şındaydı. 

Zamanının 30 senesini fev- de rica ederim. Telefon: 2350 1 dan itibaren sırtta köfe ile daralmasına sebebiyet verdik- Suriye parasının Fransız frarı-

kı~a~la~~ d~e~s~u~re~t~te~iş~g~a~l ~e~tm:;iş~o~l:an~~~A~v;n~i~N.;ı:u~rı~· Mı=e~s:e;rr~e:t~ç~io~ğ~l~u~:.:===========~r~hammallığı menetmiştir. lerini söylemiştir. gından ayrılması istenmekted::,;. . . ............................................................... ~ ..... 
sını adam-akıllı döğmüş ve cındayım. - Gene geleceğim kat· 

· - - r;-., ------
35 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

-- --------------·--·---
- Kimseye birşey söyleme

miş mi? 
- Zaten kimi-kimsesi yok ki! 
Rizan heyecanını gizlemek 

için avucundaki merıdili parça· 
lıyncnk gibi çekiştiriyordu. 
Muhtar, hem ocak başında 

oturan karısına yardım ediyor, 
hem de konuşuyordu: 

- Kim ne derse desin, al
tın gibi çocuk. Oğlum olmı
yaydı evime alırdım .. 

Kansı söze karıştı 
- iyi yapardın sanki? Ev-

deki kızını düşünmiyor musun? 
Ne ıtıkar, veriverirdim 

ona., 
Allah göstermesin, ben 

vermezdim. 
- Ben verirdim. 
- Ben vermezdim. 
Muhtar bir kahkaha attı. 
- Hoca hanım -Dedi- şu 

bizim konuştuğumuz neye ben
zedi bilir misin? 

- Neye benzedi? 
Bir vakitler bir çingene so· 

kağında bir tek nal bulmuş. 

Evine gidib kansına; 
- E -Demiş- karıcığım, kor· 

kumuz kalmadı. Nasıl olsa 
tek nal bulduk işte. Şimdi üç 
nalla bir beygir, bir de se· 
mer lazım. Karısı; 

- Onları da bulursak ne 
olacak? 

Diye sormuş. Adam, 
- Ne mi • olacak -Demiş

arkasından bir de oğlumuz 
doğar, güle güle büyütürüz. 
Sonra bu oğlan ata biner, 
tarlalarda at sürer, gezer, 
tozar. 

Kansı; 
- Ben bindirmem. Oğlum 

düşer de birşey olur! 
Demiş. 

Yok bindiririm, yok bindir
mem, uzatmıyayım, karı-koca 
adam·akıllı, saç-saça, baş-başa 
gelmişler. Herif nihayet kan-

sonra, karısına; Demişti. Yolda kendi ken- deşim .. 
- Boşol benden! dine mırıldanıyordu: Ummam.. Hiç ummar11· 
Demiş. Ortada fol yok, yu- - Gitmiş, bırakıb gitmiş. içim öyle diyor ki; sen gide· 

murta yok. Çingene tek naldan Muhtar onun tekrar geleceği- ceksin, gelmiyeceksin. 
bu marifeti işlemiş. Biz de ni söylüyor, fakat ben hiç - Ya gelirsem; 
öyle!.. ilin oğlu bırakmış git- ummıyorum. Yanık Bekir ar- - Kurban k"!serim. 
miş. Biz hala çene yoruyoruz. tık gelmiyecek. Bekir bu yol- Rizan Fatma'yı yanaklarıl1" 
Neredeyse, teyzen başıma ok- lardan geri dönmiyecek. On- dan bir daha öptü. Bir çs· 
lağı ile vuracak.. )ar Bekir'i bilmiyorlar. Fakat çan arabası kapıda bekliyordu· 

ben onu, avuçlarımın içine al- Muhtar da dışarıda idi. Riı•· 
Rizan dayanamadı, bir kah- mış ta tetkik etmiş gib: ta- oo· 

kaha attı. nın da gözleri yaşarmıştı. 
Fakat ruhu yanıyordu. İçin- nıyorum.. kuz aydanberi beraber y~a: 

Odasına kapandı. Perdeleri d ğ b k.. k kend1 
de cam parçaları ile açılmış ı ı u oy ızı, ona 

indirdi. Karyolasına uzandı. temiz ruhunun pınarından rıe 
çizikler vardı. Muhtarın evin- Düşünüyordu: • d•ıı 
den çıktığı vakit bir sersem teselliler içirmişti? Rizan 

Bekir, artık yoktu ve kim- en küçük birşey öğrenince• 
halinde idi. Hiçbirşey istemi- bilir, yalınayak, sefil, perişan, l ele 
yordu. Hiçbir yere kapanmak hemen c:llerine sarı ıp öprn 

d E 
belki de aç bir halde nere- isterdi. .

1 
.. 

istemiyor u. nçok sevdiği )erden çiyordu? Fatma, kuvvetli zekası •~ 
Fatma bile onunla gelmek is· * bu müddet içinde <'kuın•11 ' 

* * temiş, fakat o, - Fatma ağlama canım. yazmayı öğrenmişti. Bab•9' 

- Hayır, sonra gelirsin. - Nasıl ağlamıyayım a ho· bile; kızına bakıp bakıp; 
Biraz yalnız kalmak ihtiya- ca hanım, gidiyorsun.. - Sonıı garın __. 
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.4i1 Sayfa 6 --------iiliilııiıııliı ___________ ANADOLU ---------------ııı------22 /10/ 936 ~ 
Ankara'da Parti . iki emperyalist ~atolonya'da Çamaltı tuzlasında yeni 
büyük fflanev kongreleri devlet yeni mah-ilspanyol, Sov mühim inşaat. 
ra/ar bp,.ş/adı -Başı 1 inci sahifede- reçler aT<ıyorJa1 / yet hükumeti mi l ., l t)e 

______ ........... -- tnsan _şahsi harekatın• tan- __ ............. ·-- ---............. -- Tuz aya içme suyu getiri iyor 
- Başı birinci say/ada - ~im için bile nefsini aklı ile -Başı 1 inci sayfada- --Başı 1 inci sahifede- h k l 
Dr, Tevfik Rütdü Aras'ta bulun· mürakabe etmek zaruretinde asker jibideııjn ! çelenk koymuştur. gar:etelttri ise, h.ü~t1metin, Madrid fUZ i rQCQftmlZ yü Se iyOt• 
ınPştur, :Müteakiben 1500 llitlercinin ıpor Jıükıimetine yardırqcı olmnııını iıte. l 

Atatürk sayın misafiri bir c:ıat kalırsa kütlelerin ve kütle ile ilgili earayındakj tezahüratta ve 'ece de pıektcdider. Çamaltı tuzlasında yeni ve Bu filim mektepler de ta e-
peı:dinde alıkoymuştur. ferd hareketlerinin cereyanını hariciye naıırınuı resmi v.iyafetinde Paris, 21 (Hususi) - M. mühim birçok inşaat yapıl· beye gösterilecektir. 10 Anknı-<ı, 21 [Jfoııusi] - Afgan tanzim ile mükellef olan ida· bulunmuştur, Azana'nın Barselon'a gelme- makta ve bu meyanda beton• Geçen yıl japonya'ya 1 

Jlıırhiye vezirinin seyahat programı reci de elbette kendi icraatı- Viyana 21 (Radyo) - Gazete• sine ehemmiyet verilmektedir. arme büyük bir iskele inşaiı bin tondan fazla tuz ibra~ 
de11>iıami .. tır' \•ezı.r' •ann buradan k" l · · .. k ·c a lcr, İtalya· Alınan müzakerelerinin '- k 1 yl111> b.. .. • • } nın a ıs erını gorme ve ı r • Azana diğer şehirleri de ge· için inşaatına başlanmak üzere edilmişti. Tahmildeıd o 8 • 
ayrılmıyaeak, Cumaya kadar An· t .. · t'k t bolşevizm aleyhine eebhe kurmağa ' f etı a ına ona gore ıs ı ame ver· zecektir. toprak vaziyeti tetkik edil- ve randman, tuzun ne as ' 
kara'da kalacaktır. matuf olduğunu yazıyorlar. _ı., 

Ankara, 2o [A.A] _ Millt 1ılü· mek ister. Peşte, 21 (Radyo) _ Peşti Hükumete mensup üç kıt'a, mektedir. Memur evleri inşı..atı Japon'ları çok memnun bır~~ 
dafaıı bakanı Kazım •i zalp dün ak- Bunun en güzel mürakabe Napl gazetesi, Berlin müza· Taj' da asileri hezimete uğrat- bitmiştir Amele evleri inşaatı mıştır. Yeniden 100 tond~ 
şam Afgan Harbiye veziri Altes yeri Parti kongreleri ve hatta kerelerinin Macaristan' da ala- mıştır. Madrid"' hükumeti, pa- da yak.oda bitecektir. Yeni bir angajmana girmişler ır· 
Şah Mahmud Han şerefine Anka· alelıtlak cemiyetler kongrele· ka ile karşılandığını, bunların saportsuz her şahsın şüpheli mekteb ve hastane binasile ilk partide (3000) ton tut 
ra'pala~ta verdiği ziyafette aşağıdaki ridir. Bu kongrelerde ortaya Macaristan için iyı' neticeler addedileceğini ilan eylemiştir. Çamaltı tuzlası, modern bir yükliyen bir vapur Japorı· 
nutku eöylemi~tir: t 1 ht }'f d"l ki ·ı a ı an mu e ı ı e er ı e ar· b " k d Juble'ye taarruz eden asi- şehir halini almışbr. ya'ya hareket etmiştir. 

Sayın Vezir Hazretleri: vere ileceğini yazma ta ır. 
Dost ve kardeş Af ı;anistan'ın zuhaller, şikayetler ve gazete- Londra, 21 (Radyo) _Tay- ler, milisleri Madrid'e doğru Şimdi Tuzla'ya Urla'nın ince tuz fabrikası ay başırı· 

çok değerli Harbiye \ eziriui bugün lerin neşriyatı icraatım müra· mis bu münasebetle; çekilmeğe mecbur etmişiir. Çeşmealtı mevki inden içme suyu dan itibaren kat'i faaliyete ge-
aramızda gf)rmckle hissettiğim se· kabe için idareciye fırsat ve· _ Almanya'nın emperya- Portekiz Sekolo gazetesinin getirilmektedir. Burada artezi- çecektir. Mühim miktarda tul 
vinç pek biiyüktür. Türk 'e Afgan ren en güzel amillerdir. Biz lizmi aşikardır. İtalya da av. ni haberine göre, Diyeska şima- yen kuyusu açılması düşünü- paketlenerek ambara koll' 
milletleri e kı" zaruanl"rclan1·en· ara- b noktaı· nazardandır kı" bı"l d F k T ' k k d '"

1
' .. u • u - yoldadır ve beraberce mahreç linde göğüs göğüse bir çar- lüyor u. a at uzla ya ya ın muştur, ya ın a piyasaya v-

lıırmda mevcut olan kar"ılıklı h ··k k · k lAb f dert' "' assa yu se ın 1 a ımızm aramaktadırlar. Dörtler misakı pışma olmuş, hükumetçiler Menemen'in Kozluca çi tliği karılacaktır. Tuzla' da mo 
dostluk lıissiyı:ıtım bundun 15 sene 1 h" 1 · • tı evci bilfiil tasdilc ve teHik ettiler. iman ı müza ır erının en seç· hatıra gelemez. Fakat hadise- püskürtülmüş, asiler 21 !top, civarında güzel bir içme suyu bir fırın, deniz suyu sevkiY

8 

O zamaµdonbpri her an attmakta kinlerini sinesinde toplıyan ler herikisini, ister istemez bu dört mitralyöz ve mühimmat kaynağı bulunmuştur. Bu kay- için tulumba istasyonları yal" 
olı:ın hu dosıluk. i~ _, milleti çözül· Partin;n kongrelerine hükumet misak etrafında c;.alışmağa top· mat ele geçirmişlerdir. Tale- nak suyu demir borularla Tuz- tırılmaktadır. Tuzla'nın i!l~ 

' mez. knrdeşlik}Ja a~l~ bağlı:ıuuştır. bakımından da büyük ehem- lıyacaktır. vera' da 5 hükumet tayyaresi la' ya akıtılacak ve çeşmelerle mesi için lazım olan elektı~ 
Afganistan:a ·• Aid ~r _işi miyet veriyoruz. Demektedir. düşürülmüştür. Naval Karne- Tuzla'ya içme suyu getirile- cereyanı lzmir'den verilecektil• 

kendi işimiz .g"bi g9.rmeğe, Halkın şikayetlerine mecra B ... rlin, 21 (Radyo) - iki ro'nun zaptı beklenmektedir. cektir. Bunun için Karşıyaka· Çal21~ 
Afgan'lılann her ' duygusu ile vermek ve onları serin kanla nazırın mülakatına ehemmiyet Madrid'e kat'i taarruz bun- Tuzla'da buseneki tuz istih· altı arasında 10 bin voltlU 
yakından alakadar olmağa ça· karşılamak benim idarede verilmekte ve bunun ticari dan sonra başlıyacaktır. Mü- salatı 100 bin tonu geçmiştir. cereyanı nakledecek havai hat 
lışmış bulunuyoruz. Memlcke- şahsi prensibimdir ve bunun münasebetlerin takviyesile mü- tareke akdi için tavassutta bu- Geçen sene 200 bin tona yak- tesisatı yapılacaktır, etüdlef 
tl.nı· · tı.. kk" h d k" l u · d b"" ··k f d la badele işlerine aid oldugu u, zın ~ra ı sa asın a ı mes egım e uyu ay a - lunulduğu tekzip ,.dilmektedir. }aşmıştı'. Bu seneki istihsalatın, bitmiştir. 

· k"' d I k d ·· d.. B · · d" k" Bolşevizm üzerinde hedefin azım ar a ım arını ya ın an rım gor um. unun ıçın ır 1, Madrid'den gelen en son 150 bin tonu bulması çok Ulu -'ağ' -'a yapıla-
t k"b d k k L •• •• ·ı·ı d u b" müşterek bulunduğu yazıl· Uı Uı a ı e ere zev ve gurur ı.JUtun partı 1 ere yaz ıgım ır bir habere göre, Katalonya' da muhtemeldir. 
hissettik. Bu meyanda kardeş mektupta önümüzdeki kon- makta ve; yakında bir "İspanyol Sovyet Şimdi Tuzla' da 1500-1700 cak o tef 

·ıı · k ı I "k" ı · · · h - Bolşeviklerin cihan süku-mı etin uvvet i temellere isti- gre ere şı ayet erı ıçm azır· hükumeti,, kurulacaktır. Birçok amele çalışmaktadır. İstanbul, 21 (Hususi) ,,..,.. 
d t . k k l 1 11 ı· 1 · · · A nunu bozacak planına iki dev- dsJI na et ırere yü se tmeğe baş- ı : ı ge ıme erını ve samımı Bolşevik aı"anları Katalonya'ya Filimci Sine Kenan, istihsal Istanbul vilayeti tarafın 

ı d " d b d"I kl · · k. d let ayni kuvvet ve şiddetle ..,. a ıgı or u ugün sizin feyizli ı e erını çc ınme en ortaya gelmiş ve idari işlere vaziyet mevsiminde Tuzla' daki faali- Uludağ' da inşası kararlaştı ., 
·d · d fi l · · E karşı koyacaklardır. ı .. ı arenız e şere i vazifesini atma arını rıca ettım. sasen etmişlerdir. Rus vapurlarile yeti tesbit etmiştir. lan otel için, 10 bin lira 

1 

k Demektedir. -----------görece · hale gelmiş bul··nu- yüksek şeflerimizin emirleri de yiyecek ve mühimmat gel- tahsisat aynlmıştır. Fen hef 
b 1 d. B A Roma, 21 (Radyo) - La- S d k -' "' yor. öy e ır. u samimı ricamın mektedir. a l zaae etinden iki kişi yakında orar. 

T·· k d · k l d p varo Faşist gazetesi, Bolşe· eti ur or usu ağuşuna aldığ ı ıyi arşı anacağın an ve ar- İngiltere hariciye nezareti, fı giderek otelin yapılacağı Y 
gen Af 'l 1 b k k tı" lı"lerı·n bana bu suretle mu··. viklik müstesna iki devletin Vapuru lTfl b"t d kt· ç gan 1 arı u yü ·se h b d l k k Madrid sefirine göndcrdigu i bir tes ı e ece ır. 
vazifeye layik olacak şekilde zaharet edeceklerinden çok iç ir ev ete arşı koyma f""' 
. • 1 istemediklerini, ancak Avru· emirnamede, hükumetçiler ta- na1va tutuldu OORSA 
ıtma i C: yetiştirmeğe çalışmak- emınım . rafından tevkif edı"len kadın 'J _. 
t d Ik" ·ıı · k pa'yı bu cereyandan koruya-
a ır. ı mı etm ve i i ordu· - Bu sene için kongreler- ki J l D D b ve esirlerin serbest bırakılma- - Başı birinci sag/ada -

nun arasında bu gençler en d "b' ·ı·kt I ca arını, urna ö e a, sizJe lodos fırtınııııı ile nıiicadclc-
e ne gı ı yem ı er o acağını ltalya ve Belçika'yı Fransa' dan sını istemesini bildirmiştir. 

güzel vifak ve ittihat timsali tahmin buyurursunuz? 
olub ilerliyeceklerdir. uzaklaştıran sebebin Rus-Fran· Paris, 21 (Hususi) - Ko-

s - Bu suali, vilayetlerde sız misakı olduğunu, yazmak- münist ve anarşisten mürek-
izi hürmet ve muhabbetle parti başkanlıklarında vuku· tadır. 

selamlarken başında büyük b l . b dd··ı d l .1 kep 650 kişilik bir kafile Ali-

h k 
u an yem te e u 0 ayısı e Prag, 21 (Radyo)- Prager kanti'ye ve 200 kişilik bir 

~ umdarınız bulunan sayın d u t h . d . 
h

- sor ugunuzu a mın e enm. Tagblat gazetesi, M. Musso- grub ta Barselon'a gitmiştir. 
anedanm memleketine etmiş B"l" k" t• b k 
ıd 1 ıyorsunuz 11 par 1 aş an- lini blok siyasetı"ne aleyhtar Madrid, 21 (Radyo) - Ka-

o uğu vatanperverane hizmet· ı kl l l k l 
Ieri yüksek hürmet ve tazimat 1 arı va i ere inli a ederken bulunduğundan ltalyan·Alman dınlar, sokaklarda grup grup 

h 1 
partimizin tüzüğünde hiçbir ittifakı doğamayacağını, Maa- dolaşarak: 

is erile yadetmeği vazife ad- d ğ" ] B 
derim. e ışme 0 mamıştır. u iti· mafih bu mesainin Avrupa 1 

.. _ Erkekler cepheye ka-

K barla yeni vaziyetin kongre- muvazenesi lehine bulundu- dınlar geri.ve!" 
adchimi Afganistan'm pa· ı d b" b k l k 

d 
er e ır aş a 1 yaratması g" unu yazmaktadır. D' b ı işahı Mehmed Zahir Şah haz- · . d b k ıye ağırmış ardır. Milis-
ıçın orta a se ep te yo tur. Londra, 21 (Radyo)- Tay- l • b 

retlerin in şerefine kaldırır, za- H ld 'b" . er in ir taarruz haı eketi yap· 
A 

1 
er zaman ° uğu gı ı partı· mis, iki devletin siyasi mes' e- k · d"kl l tıa inizin sıhhat ve muvaff akı- ı · ı . d"l ki b d 1 k ma ıste ı eri söy enmekte-

1 erın ı e eri tes it e i ece lelerde anlaşmak ve ı"lerı"de 
yetine, kardeş milletin refah ı·ı . l l k dir. Gazeteler, müdafaanın 

ve yo ı e seçım er yapı aca ayrılık çıkarabilecek mes' ele- f l 
ve saadetine ve Türk • Afgan h · 1 · b k 1 kt ka i o madığını, taarruza geç-

vc csap ış enne a 1 aca ır. leri de şimdı"lı"k tehı"r etmek dostluğunun şerefli atisine mek luzumunu ihtar etmekte-
içerim. Müsamere istediklerini, Almanya'nın bil- dirler. Dun muhtelif noktalar· 

Altes Şah Mahmud Han Şimdiye kadar birçok tem- hassa Sovyet-Fransa misakını da taarruza geçen Milisler, 
bu nutka şu cevabı vermiştir: sillerinde muvaffak olan "Yük- hedef tuttuğunu ileri sürmek- son günlerde kaybettikleri 

S Ek IA h tedir. · · · t• d d ff k I on se ans azretleri, selme gençler birliği ,, temsil arazıyı ıs ır a a muva a o -
Mu~terem ve aziz kardeşlerim: kolu; ayın 24 üne rastlıyan Berlin, 21 (Radyo ) - Bu muşlardır. 

Ôtedcnberi kalbimde bes· önümüzdeki cumartesi akşamı mülakatta, günün mes'eleleri Londra, 21 ( Hususi) 
lemekte olduğum emele mu- C. H. P. Tilkilik kamununda ile beraber Bolşeviklik, lspan· Deyli Meyl gazetesi, son gün-

vaffakıyetinırlen dolayı bugün büyük bir müsamere verecektir. ya ve Burgoz hükumetleri ile !erde İspanya'ya gelen ve hü· 
kP:;dımi çok bahtiyar addet- ımm•mm_________ İtalyan imparatorluğunun ta· kı1metçilere yardım eden 50 
ınekteyim Zira kendimi dost muhterem ve güzide reisleri- nmmalarının konuşulacağı ka-
h d Fransız tayyarecisinden otuzu-

ir memlekette ve müşfik kar- nin Afganistan hakkında gös- naab var ır. 
d R 20 (A A) Ô nun öldüğünü, büyük bir ha-
eşlerimin yanında görüyo- terdikleri hayırhahane dost· oma, · - ğre-

rum. Buyurduğunuz veçhile bu Iuktan çok müteşekkir ve mü· nildiğine göre M. Ciyano Lo- va nakliye kumpanyası mü-
iki kardeş ve dost milletin telıassistirler. karno konferansı hakkındaki rettebatının Paris'ten Madrid'e 

·· b k k lng'l'z otasına ve ı"le ltal a gönderildigu ini yazmaktadır. 
m •ınase atı pe ·ad;mir. Ham- Kahra ır. a:ı ve şeci Türk mil- 1 ı n r n Y n 
dolsun son senelerde bu mü- letinin şefkatli ağuşunda ter- cevab notasını, M. Erık Drum-
nasebat o kadar kesbi kuvvet biye edilen Afgan evladları mond'a tevdi etmiştir. 
etmiş ve bu kartJeştik rabıta- ileride her iki taraf için ümid Macaristan 
Jarı o derece sağlamlaştı ki verecek bir istinad noktası- Roma protokoluna sadık 
ilerde her iki millet ve sulh dır. Şu sözlerimi bitirirken Roma, 21 (Radyo) - Yeni 
için çok iyi neticeler verece- samimi teşekkürlerimi huzuru- Macar başvekili M. Darani, 
ğine şüphe yoktur. nuzda ve aziz kardeşlerime M. Mussolini'ye bir telgraf 

Afgan milleti büyük kardeşi takdim ederek şark tesanüdü- göndererek, Macaristan'ın Ro· 
olan Türkiye'yi ve onun ulu nün pişvasi ve en büyük rü- ma protokoluna sadık oldu· 
ve ünlü halaskarı Atatürk haz- clilü olan Sevgili Atatürk' ün ğunu bildirmiştir. 
retlerinin haşmetli delaleti al- sıhhatına, pek necib ve asil Hırsız/ ık 
hnda yaptığı terakkiyatını bü- Türk milleti gayyur ve kahra- Karşıyaka'nın Örnek kö-
yük bir itina ve dikkatle takib man askerinin ve zatıalilerinin yünde Selim karısı Rukiye'nin 
etmektedir. ve mevcut olan' siz kardeşle- 20 kilo bakırı ile iki kilimi 

Daima Türkiye cumuriyeti- min sıhhat ve afiyetine sevinç çalımıştır. Hırsız zabıtaca ara-
mda bulunan rurla i · orum. 

Teşekkür 
Eşimin doğurma keyfiyetinde 

beliren tehlikeli durumu yük
sek bilgisile atlatarak eşimi 
muhakkak~bir ölümden kur
taran ve ailemize yeni bir 
uzuv kazandıran Manisa mem· 
leket hastanesi başhekimi Faiz 
Osman ile Eskinazi hastanesi 
rontken şefi doktor Enver 
Gürgen' c şahsımın ve ailemin 
minnet ve şükranlarını sunarım. 

... 

Manisa Saray mahal
lesinde 9 No. lı evde 

Yaııı/ Dirim 

nin devanı euiği ve vapurun ancak Ozum satrşıarı: 
gece saat dokuzdan sonra gelehi· I(. $ 
lcceği bildirildi ve bu şekilde bir Ç. Alıcı K. S. 
haber çıktı. Bu haber, ortalıgı 671 M. J. Taran. 11 22 
biraz teskin etti. Yolcularını bek· 389 A. R. Üzüm.11 15 
liyenler, buna rağmen idRrcye, &a· 317 ]. Tara. mah. 7 50 ı7 
ğa, sola baş vuruyorlardı. tS 

Vapurun saat dokuzdan sonra 283 Jiro ve şüre. 10 75 
limana girmesi inıkansn:ılı. Çünkü 251 Ü. kurumu 11 50 16 
Lu, usul harici hirşc)ler olurdu. 226 S. Gomel 10 16 
Eeasen lwrkeıı vapurun gelmeeini 186 Y. 1. Talat 10 50 ıs 
beklemekle beraber, bilhassa ııcla· 139 K. A. Kazım 16 50 1S 
mette olduğunu öğrenmek isti· lOO S. Süleyma. 15 625 19 
yordu. .Nihayet geç vakit haber ıS 
alınJıki vapur tehlikeyi ııtlutmı~ 47 Çolak O. N. 14 50 
ve Kösten ada .. ıoa gelmiştir. llunun 32 Albayrak 16 25 20 
üzerine telaş zail olmu:tur. Vapur, 25 Beşikçi z. 12 13 
bu snlıah saat 9-8,5 sularında lima- 21 Ali m. z. Ah. 15 ı 1 
nımızJa buluna:!;ır. 18 J. Gozden 11 50 14 

İzmir Sulh hukuk mahke- 8 İnhisar ida. 7 25 1 
mesinden: 7 F. z. Mehmet 7 S 

Devlet demiryollannın İzmir 3 llya Galemi. 19 19 
8 inci işletme diretörlüğüne 9 H. Alyoti 15 50 15 
izafetle vekili avukat Halid 2732 
Natık tarafından lzmir' de Ye- 281671 
miş çarşısı'nda Cezair hanında 284403 
12 No, da tüccardan Samuel incir satışları: 
Kreşpin aleyhine açılan alacak Ç. Alıcı K. S. 
davasından dolayı Samuel 234 Tütsü ile te. 10 
Krispin namına tastir kılınan 106 Benmayor bi. 7 
davetiye varakasının ikamet- 21 Ş. Remzi 8 
gahmın meçhul bulunduğun· 361 
dan bahsile bila tebliğ iade 143667 
edilmiş ve müttehaz karar 144623 

J<. 
16 
8 

16 

üzerine gazete ile vakı ilana Zahire satışları: f{.S 
rağmen davacı vekilinin ifadesi Ç. Cinsi K. S. 1 
dinlendikten sonra mahkeme 1465 Buğday 4 625 S 31 
12 /11/ 936 tarihine müsadif 8 Nohut 5 375 5

2 perşembe gününe tayin kılın- 25 Haşhaş 12 25 14 mış olduğundan yevmi mez- 94 Susam 13 625 1
4 

31 
kurda saat 10 da mahkemeye 12 K. darı 4 375 8 
gelmediği veya bir vekil gön- 10 Fasulya 8 20 

3 
dermedi~ i takdirde hakkında 1 Vag. Arpa 3 65 6 gıyaben hüküm sadır olaca- 300 B. pamuk 45 25 

4 
6 ğının tebliğ makamına kaim 31 H. " 45 25 

4 
5 

olma üzere ilan olunur. 914 1328 Ken. pala. 320 4
7 

mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarıııı No. 34 



~ 21/1~936~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ANADOLU S~a7~ 

General Göring diktatö. lzmir Memleket hastanesi baş ,-İnhisar şarapları ucuzladı-, 
• • ld t b•bı•"' • d idaremizin şarapları 1 Teşrinisani 936 dan itibaren ucuz-Ve reis muavını o u. a 1 ıgın en: Iandırılmıştır. Sek, Demisek, kırmızı şaraplarımızır> (70) santi~ 

1 - Şofaj trasformatörleri 3 adet K. N. 510711 • 6 litrelik şişesi (45) kuruştur. Boş şişe iade edilirse (10) ku-

Dört senelik Al,;;an planından bü 
yük neticeler bekleniyor. 

1
. Berlin, 20 (A.A) - 4 sene· 

O ~k planın tatbiki salahiyetin 
ç · Göring'e verilmesi müna-
k ~betile Alman gazeteleri şun-
i, tı yazıyorlar: 

- M. Hitler bu suretle, 
kendisinden sonra partisinin 
en enerjik adamı M. Göring 
olduğunu göstermiştir. Alman
Ya ona M. Hitler kadar itimat 
t~er. Aldığı emir madenleri
~~z, makine ve kimya sana
Yııınizin imal edecekleri bü
liin maddeler hususunda 4 
~ne içinde Almanya'yı ecne· 
ılere muhtac olmaktan kur· 
~tınaktır. Bunun tahakkuk 
ttrnesi Almanya için bir zafer 
hlacaktır. Bu itibarla milletçe 
al'eket lazımdır. 

sek makamlarından yardım 
istiyebilecektir. General, idari 
ve hukuki kararlar almck sa· 
lahiyetini haizdir. 

Berlin, 21 (Radyo) - Al
manya' da yeni vücuda getiril· 
miş olan dört senelik plan 
direktifi bugünlerde hemen 
neşredilecek ve planın tatbi
kine de hemen başlanacaktır. 

: . - i 
--Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No. : 55 

2 - Rasistans reğlable 3 " ruş depozito parası geri verilir. 
3 - Voltmetre 1 " Ayni şarapların (3,40) litrelikleri de ( l 25) kuruşa sahla-
4 - Kenetron tip V. 150/ 502 4 " 670625 caktır. Bunun da boş şişesi iade olunursa (25) kuruş depo· 
5 - Tuto haube P. Diagnostik için vantilatörlü zito parası geri verilecektir. 

6 metre Tuto kablo ve hava hortumu ile Her şarap satıcısı dükkanında mevcut bulunan yukarıda 
beraber 2 adet 531054 cinsleri ve şişe hacımları yazılı şaraplara ait birer beyanna-

6 - Siınens Doğlas grossirppen Röhre 1 Strichfo 620071 me doldurup 1 Teşrinisani 936 dan evel ikinci kordondaki 
Küslü tip Org 130 G. 6 KV. inhisarlar başmüdürlüğü dairesine vermeleri ve gereken mua· 

7 - Doğlas 10 KV. ' melesini yaptırmaları ilan olunur. .J 
8 - Bunlar haricinde montaj için İcab eden her türlü malzeme 
9 - Ekran ranfösatör 30 X 40 2 adet 

" " 24X30 2 " 
" " 18X24 1 " 

10 - Filim çerçevesi 30X40 24X30 18X24 altışar adet 
11 - Şase 40 X 40 renfasatörleri ile beraber 2 adet 
lzmir Memleket hastanesinin 3400 lira kıymeti muhamme

ncli yukarda müfredatı yazılı simens ve buna muadil fabrika· 
rın rontgen cihazı ile onbcşer lira kıymeti muhammcneli 600 
liralık kırk adet karyola satın alınacağından 1111011936 tari
hinden 26/10/1936 tarihine kadar onbeş gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarlımıştır. istekli olanların yüzde yedi buçuk nis
betinde teminatı muvakkate olarak muteber bir banka mek
tubu veya makbuzu ile ihale günü olan 26/10/1936 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat ondan onikiye kadar Vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 15 17 20 22 822 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garniıonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları 

olan 48000 kilo sabun 6 /İkinci teşrin/ 936 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 
3 Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat teminatı 

1620 liradir. 
4 - isteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve

sikalarla teklif ve teminat mektuplarını havi zarflannı 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ankara 
Levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

18 22 26 31 832 

'Berlin, 20 (A.A) - M. 
~Oring, kendisine verilen sala-
1Yetle bir nevi devlet reis 

llluavini olmuştur. 

Telefon : 3479 Askeri fabrikalar umum mü
/zmir belediyesinden1 dürlüğünden; 

Mst· Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisa garnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı 

için 537 ton arpa veyahut yulaf münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnameleri Manisa tümen satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
Bazı mahafil, alış.verişe hız 

at ;:rrnek için pekaz faydalı gör
er d~kleri otarsinin bazıları da 

tışük paralı memleketler ara· 

1 - Hava ga:ı f.~bri~asın- 240 ton T oleol 
da mevcud kok komurlermden 

- '
1
nda Markın kıymetinin hala 
~Uhafazasınm aleyhtarıdırlar. 
t' tı aydanberi döviz dikta-

; ~0tii olan M. Göring, Doktor 
•bt'a müzahir olacaktır. 

l~ ~·Berlin, 21 (A.A) - Havas 
Jansı muhabirinden: 

f . M. Hitler'in tatbikine giri
~ :~Cceğini bildirmiş olduğu 
eri ~ 0tt senelik plan bugünlerde 

~tedilecektir. Bu planı vücu
getirmiş ve tatbikine me

~t edilmiş olan Göring ayni 
~anda birçok emirnameler 
~tedecektir. M. Göring'in 
~ işe memur edilmesi bütün 

yüz tonu beher tonu yirmi 
dört liradan iki bin dört yüz 
lira bedeli muhaınmenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
61111936 cuma günü saat on 
altıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. İstirak için yüz 
seksen liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka te· 
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 

2 - Peştemalcılarda 104 
sayılı deponun bir senelik ki-
rası seksen beş lira bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 6/11/936 
cuma günü saat on altıda 
açık arttırma ile ihale edile· 
cektir. lşt;rak için allı buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 

S. io~anya'da birçok tefsirata 
~ke ~çmıştir. Gazeteler mem· 
~ tın bütün kuvvetlerinin buzu ile söylenen gün ve sa-
' lltni surette seferber edile· atta encümene gelinir. 

tnden bahsetmektedirler. 3 - Halimağa çarşısında 
~erliner Tageblat diyor ki: yeni yolda 4 sayılı dükkanın 

' · Göring'in vazifesi her bir senelik kirası otuz beş 
llsa şamildir. lira bedeli muhammenle baş-

~1~a~ı gazeteler M. Göring'in katiplikteki şartname veçhile 
~hıyetlerinin gazetelere de 6/11/936 cuma günü saat on 

tJ t il olduğunu yazmaktadırlar. altıda açık arttırma ile ihale 
~ şüphesiz M. Hitler'in ge· edilecektir. iştirak için iki yüz 

tJ ~~!erdeki kararnamesi ile M. altmış beş kuruşluk muvakkat 
tJ ~~ting M. Göbels' e galebe teminat makbuzu ile söylenen 

lllış oluyor. gün ve saatta encümene geli-
~ ~~· Göring'in fiatlerin sevi· nır. 

-.ı • 

1
?1 muhafaza edecccği ve 4 - Metre murabbaı yüz 

~ llı:n olan enerjisini pera- yirmi beş kuruştan dört yüz 
~ ~?e satıcılara karşı sarfede· kırk bir lira seksen sekiz ku-

~ tahmin olunmaktadır. ruş bedeli muhammenle 58 
~ller~~n, 21 (Radyo) - M. sayılı adanın 353,5 metre mu-
\er ın imzaladığı bu emir- rabbamdnki 18 sayılı arsası 
~ede, 4 senelik planın ta- başkatiplikteki şartname veç-

5' 
1111 

uku, Alman milletinin bü- hile 6/ 11/936 cuma günü sa-
~f k~vvetlerinin toplanması at on altıda açık arttırma ile 
\/~ınin general Göering'e ihale edilecektir. iştirak için 
i~ dıği bildirilmektedir. Gö· otuz üç buçuk liralık muvak
~ ~. lazımgelen kararları ala· kat teminat makbuzu ile söy-
~- bütün otoritelerden, hatta lencn gün ve saatta encümene 
ijrnet ve partinin en yük- gelinir. 22 25 27 3 927 

. S. ~illi Emlak Müdürlüğünden: 
1' ~~ l Bayraklı burnava caddesi No. 55 ev, Lira 18 

31' /o Buca aşağı mahalle tahir so. 1 ·3-5 No. lı ev " 31 
~ y Bayraklı burnava cad. 57 No. lı dükkan " 12.50 

1 
~ tıkarda yazılı yunanlı emvalinin altı ayhk icarlarına bida-

31 : .talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle uzatılmıştır. 
~ ,J,81 5/11/936 perşembe günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli 
6 ~ rnüdüriyetine müracaatları. 921 

Tahmin edilen bedeli 66000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/12/936 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 30 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 4550 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle . mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 16-18-20-22 789 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

Küçük Y ozgatta dekovil 
( hattı yapılacaktır .. 
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 t.e 
kapalı zarf ile ihale edilecekt:r. Şartname 33 kuruş mukabı-
linde komisyondan verilir. taliplerin muvakkat teminatı olan 
982 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen 
gün ve saatta komisyona müracaatları. 16-18-20-22 790 

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

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

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

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

2 - Alsancnk yadiğar sokağında Uray havagazı fabrikası 
civartnda 868 metre murabbaı arsa üzerinde mülkiyeti üçüncü 
bir şahsa aid Miyanköki1 fabrikası ve oluklu çinkodan yapılmış 
bir örtü vardır. Muhammen kira bedeli 525 lira muvakkat 
teminat 3938 kuruştur. 17 22 851 

.. . . .... . . ... ~ . . ~ . ; 

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· 
yileri, 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 gişe~i) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşıde 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini bira~ evv~l 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gışesı) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 

İzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi} sahibi 

Hayri Ak Dölek 

3 - ihalesi 26 /1. Teş./ 936 pazartesi günü arpa saat 
11 de ve yulaf saat 16 dadır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Arpa ve yulafın ayrı 
ayrı şartname iledir. 

5 - Arpa ve yulafa verilen fiatler üzerine tümence yapı
lacak hesap ve tetkikat neticesinde arpa veyahut yulaf 
alınacaktır. 

6 - 537 ton arpa veyahut yulafın muhammen fiatleri 5,5 
kuruştur, muvakkat teminatları 2216 şar liradır. 

7 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

8 - Muvakkat teminat mektuplarile birlikte teklif mektup
lannı münakasanın yapılacağı belli saatlerden en aşağı 
birer saat evvel Manisa' da askeri satın alma komis-
yonuna vereceklerdir. 7 10 15 22 720 

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

yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulaf m beher kilosuna 5,50 kuruştan 6380 lira fiat 
biçilmiştir. 

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

4 - İstekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
479 lirayı ve ihale kanununun iki ve üçüncü madde
lerindeki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 13 17 22 27 801 

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

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6590 lira fiat 

biçilmiştir. 
3 - ihalesi 30 / 10/ 936 tarih cuma günü saat 10 da 

4 

Çanakkale'de Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 
istekliler ihaleden b!r saat evel teminat akçeleri olan 
750 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele· 
rindeki vesaikle bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 13 17 22 27 800 

M. M. V. satın alma komisyonundan: 
1 Beher çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan yüzbin çift 

erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 Kunduraların yerli fabıikalar mamulatı olacaktır. 

3 - ihalesi ikinci teş./936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - ilk teminat 20950 liradır. 
5 - Şartnamesi 21 lira 50 kuruşa M. M. V. satın alma 

ko. dan alınır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale saatından enaz bir saat evvel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 22-27-1-6 912 

Müstahkem Mevki sahn alma komisyonundan: 
1 Mst. Mv. kıt~at ihtiyacı olan 86400 kilo pirincin 20/10/ 

936 salı günü saat 16 da kapalı zarf ıısulile yapılan 
ihalesine kimse talip çıkmadığından pazarlıkla alı
nacaktır. ihalesi 28/101936 çarşamba günü saat 
11 de kışlada Müstahkem mevki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 16416 lira ve ilk temi· 
nat akçesi 1231 lira 20 kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında mu

kayyet olmalan şarttır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
ilk teminat makbuzlarile birlikte ihale saatından evci 
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Vapur Acentası Der ZEE & co.I' Ziy_a Gökşin Vapu~j'::l~entası 
1 

Kulak, Burun, Boğaz _. 
ROY AL NEERLANDAIS V. N. . mütehassısı Birinci kordon Rees binası -p 

KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE Merkez hastanesi kulak şefi LON~~f4tı3ATTI 
11

UL YSSES,. papuru 16/teş· 11
ATHEN,, vapuru 26 ilk ikinci Beyler sokağı ha· "LESBIAN,, vapuru 9 bi- 7"A-+'Aı ', u~ 

rinevvelde gelip yükünü tah- teşrinde bekleniyor, 3 son marn karşısı No. 41 rinci teşrine kadar Londra ve #' .f""" ""' 
liyeden sonra BURGAS, VAR- teşrine kadar ROTTERDAM, Muayenehane Tele.: 3686 Hul için yük alacaktır. ,,~,..,,~L ~\_..._ ....... 
NA ve KÖSTENCE liman· HAMBURG ve BREMEN için Ev " : 2505 "MARONIAN,, vapuru 19 ,.,,,1111,,,.,.,~ ~ 
ları için yük alacaktır. yükliyecektir. Hergün 3 - 6 a kadar has· birinci teşrinc kadar Londra "'' '"'~11111 ,,,... ::f' 

1 k b ı d -"""' l !'/i/P ·ı" :ıi' JA.I • . .-=;.. • ,·7 "Posidon,, vapuru 21/teşrin- "MILOS,, vapuru 29 ilk ta arını a u e er. - ve Leith için yük alacaktır. ,- ıı :"'111"". 

evvelden 25/teşrinevvele ka· teşrinde bekleniyor, HAM- lantik vapur: 20 son teşrinde LlVERPOOL HATTI Pl~:6.NQ oVfıq'" 
dar ROTTERDAM, AMS- BURG ve ANVES'ten yük çı· BOSTON ve NEVYORK'a "EGYPTIAN,, vapuru 15 "' 
TERDAM ve HAMBURG li- kacakhr. hareket edecektir. birinci teşrinde Liverpool ve 
manian için yük alacaktır. "MANISSA,, vapuru 11 son Swanseadan gelip yük çıka- ~~~~,, 

Sefer müddeti: 2aa AAA f M'R Jl'"f'-''C. ~ 
"ULYSSES,, vapuru 4/ teş- teşrinde bekleniyor, 15 son PİRE. BOSTON 16 gün racaktır. W W, ..,.,.., n ~J 1 • ,_ 

rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar teşrine kadar ROTTERDAM, PİRE. NEVYORK 18 gün DEUTSCHE LEVANTE-LINlE e a a ~t.Jl\~F.AT '\'AR-
AMSTERDAM, ROTTER- HAMBURG ve BREMEN için "HERAKLEA,, vapuru bi- iSi W W', --- ' ' : 
DAM ve HAMBURG liman- yükliyecek_tir_.__ DEN NORSKE MİDDELHAVS rinci teşrin ortasında Hamburg a •, (I, ._ _.

1 
ı'ı.. _.. lrı4'• ..&. 

ları için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT- LfNJEN-OSLO Breınen ve Anverstı:n gelip • ~ili llii -. ft'4111r"' 
''ORESTES,, vapuru 16/ikin- HAMBURG "BOSPHORUS,, motörü yük çıkaracaktır. • , ~ ~ ..- SO 

1 2 k Tarih ve navlunlardaki de· .., 
1 ~ ~ "' •, ~~ citeşrinden 21/ikinciteşrine ka· "MAR TZA,, vapuru 22 ilk 4 il· teşrinde bekleniyor, • 1 U 

dar AMSTERDAM, ROTSER- teşrinde bekleniyor, ROTTER· D İ EP P E, DUNKERK, ve ğişikliklerden acenta mes'u- f/111 : ıa. ~ -1,50 ;'/ 
DAM ve HAMBURG liman· DAM ve HAMBURG için yük NORVEÇ limanlarına yük liyet kabul etmez. 4 , ~ ~ Al 50 

alacaktır. alacaktır. ---------·- • ~ ., •, // lan için yük alacaktır. ı· • 1 
SVENSKA ORIENT LfNIEN "AUGUST LEONHARDT,, "SARDINIA,, motörü 16 zmir tramvay Ve : .,ı ~ "i.,50 /~ 

''VIKINGLAND" motörü vapuru 11 son teşrinde bek- son teşrinde bekleniyor, Dİ- elektirik şirketin- 6 : // .!/ S // 
30/birinciteşrinde beklenmekte leniyor, ROTTERDAM ve EPPE ve NORVEÇ limanla· J _ 

HAMBURG için yük ala- rına yük alacaktır. aen: 9 
olup ROTTERDAM, HAM- k Şebeke ameliyatı dolayısile ~ 
BURG, BREMEN, COPEN- ca ·tır. JOHSTON W ARREN LİNE 
HAGE, ve ISKANDİNAV- AMERiKAN EXPORT LINES LTD LİVERPOL cerley_anı;:3 . 10.1936 da saat 
YA limanları için yük alacaktır. "EXMİNSTER,, vapuru 30 "DROMORE,, vapuru 24 ilk Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeders611 

9 dan 15 e kadar Burnavada 
11

1· 
HOLLAND AUSTRALIA itk teşrinde bekleniyor, NEV- teşrinde olup ayni gün BUR· çarşı sokaklarında, Ülkü, top· paran heba olmamıştlr. Hem yüzlerce vatandaşı ·r 

l 

LINE YORK ve BOSTON için CAS, VARNA, KÖSTENCE, zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine b•. 
çukuyu, Filiz sokakları ile bl' t 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin- yük alacaktır. SULINA, GALAÇ ve BRAf · mücavir sokaklarda. kaç filo katmış olursun. Bu yUzlerce zenginden 
citeşrinde beklenmekte olup "EXHiBITOR., vapuru 14 LA'ya gidecektir. 2 _ 24.10.1936 da saat rinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir?~ 
PRINSIPALLE AUSTRALYA son teşrinde bekleniyor, NEV- s A ROY ALE HONGRO 9 dan 15 e kadar Mitat paşa, 11111111 
ve YENi ZELAND için yük YORK ve BOSTON için yük . iSE DE NAVİGATİON. Salçuk, Halepli, Komiser dila- •lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .ııllllllllllllllllllllll ~ 
alacaktır. alacaktır. k ki ·ı · · A K ı T ~ 

SERViCE MARITIME "EXPRESS,, vapuru 30 ilk DANUBIENNE-MARİTIME ~:~1:;d: k::;l~ceeğ7~~;~~r a~~~ = • ema onay ~ 
ROUMAIN teşrinde bekleniyor, NEV- BUAPEEST 1 . . b'l" k .. - k h sız 

"SZEGED,, motörü ilk 20 ne erımızce ı ınme uzere =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalı ları müta assı ~ 
.. SUÇEAVA,, vapuru 20 YORK için yük alacaktır. "l" l - B 1 . k ı k" .ı·ı k k k b d 30 n''l" ~ 

· teşrinde bekleniyor, BELGRAD •ı•a•n-o•u•nu•r•. ~-... ~-- =: asma ıane ı,.tas) onu ıırşısmc ıı ı uı >e so a aşm ıı s , ~ 
birinci teşrinde gelip 1/21inci "EXAMINER,, vapuru 14 NOVİSAD, BUDAPEŞTE, • = lı ev Ye ınmıyenehanesiode sabah saat 8 <len ak~ım saat 6 a kndat ~ 
teşrı"nde PiRE, MALTA, MAR· ilk kanunda bekleniyor, NEV- Deri ve Tenasül Hasta· := lınstal:ınııı kabul eder. ~ 

YORK · · ··k 1 k BRETISLAVA, VİYANA ve lıkları Mütahassısı_ - :Müracaat e(len lıustalııra ynpılm:ısı lfızımgelcn sait tahlil/it ,·e ~ 
SILYA Ve CEZAIR l·ç·ın yu"'k 1 ıçın yu a aca tır. • '1 

· LINZ için yük alacaktır. Doktor ınikroskopik mıı:ıyencleri ile Yercıuli hasınlara ynpılmnsma cerı ~ 

· alacaktır. teş·;~~~MEbL:~~·n:;~r~ru ~~~~ SERvicE MARITIME Osman vunus iııTttittllttıııiilı"ilılmliılıiınimfılITttlılttlitılttttıire'i;j:~~ '4~·~5 ıııll!!!J 
"ALSA JULIA,, vapuru YORK için yük alacaktır. ROUMAIN BUCAREST ı ; 

19 / 2 inciteşrinde MALTA, DUROSTOR 28 
MARSİL YA ve CECAIR li· AMERICAN- EXRORT LINES 

11 

" vapuru 
ilk teşrinde bekleniyor, KÖS· 

manian için yük alacaktır. PiRE TARIKİLE SERi TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ZEGLUGA POLSKA SEEERLER 

E}{ıcALIBUR I ve GALAÇ aktarması olarak 
"LEW ANT,, motörü 1/ikin- " " transat an- İ 

tik vapuru 23 ilk teşrinde Pi- BELGRAD, NOV SAD, BU-
citeşrinde beklenmekte olup RE'den BOSTON ve NEV- DAPEŞTE, BRATİSLAVA, 
ANVERS (Doğru) DANTZIG YORK'a hareket edecektir. VİYENA ve LINZ için yük 
ve GDYNIA için yük ala- "EXETER" transatlantik va-
uktır. puru 6 son teşrinde PİRE-

İlandaki hareket tarihle;ile den BOSTON ve NEVYORK'a 
navlunlardaki değişikliklerden hareket edecektir. 
acenta mes'uliyet kabul etmez. "EXCAMBİON,, Transat-
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 

Hellic en Lines 
Limited 

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: 

alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

Hergün hastaları sabah 
saat 1 O dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Keıneraltı Şamlı 
sokak No. 19 ..................... ~. 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin· 

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfur 
mevcuttur. Görmek için Köprü 

bakkalı bay Ahmed'e müracaat 

__________________ _,_ _____ :=;./ 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğüJJ" 
den: 

6 
46 teneke gaz 60 teneke benzin ve muhtelif eb'ad da ~ 

metre mikap kreeste 520 kilo blak ve karazot ve 90 çcşit~ee 
fazla elektrik malzemesi ihale ve münakasa kanunun şerait1~1 
göre pazarlıkla 6/11/936 cuma günü saat 14 de inhisar 
Alsancak tütün fabrikasında satın alınacaktır. .. ,. 

isteklilerin o gün ve saatte Tuzla alım komisyonuna ıntl~~ 
cantları ile elektrik malzeme çeşidini anlamak için Als~rı~~ 
tütün fabrikasından bir listesini bilabedel alabileceklerı 1 

olunur. 21 22 893 _/ 

lzmir vilayeti Muhasebei bıl
1 

susiye müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı Yeri Cinsi 

.ıı;9 L. K. ğ 
Pirc-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· 

ıl 8 Narlı dere ikibuçuk dönüm b9 · 

5. N' J eski mezarlık me. 

-
~-:.· 3 d"' t d"' ·· tarls A ,, ,, or onum . ıel' 

İdarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cı~~91 

rcket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

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

Limited 
acentuına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

~ :r-" 4"" .-, { yazılı akar 3 sene müadetle kiraya verilmek üzere 16·1 ,tıf 
• !!' ' ~ () 11 ., tarihinden 26-10·936 tarihine kadar 1 O gün müddetle ~~~ 1< lJI ruf o. IU ıı· maya çıkarılmıştır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere he 5~r 

r ... :-w • 1 muhasebesi hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve p~)' ~~v 
• - ~, mek istiyenlerin de ihale günü olan 26·10·936 pazartesı./iet' 

[ .Zıt ... ro 01 l DAN!< A ııj saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte encümeni -~ .J 
- • -: müracaatları 833 15 17 20 22 ~ 

·P~u.···r~].·e~n~·Ş~a~h~·a~p~·~·es•i•r•it·a·b-i~pizb~müshi~r.'bka~rzara~ız~rkigebekr~ka~,b 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

\ 

..... 


