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t_ Stalinin riyasetinde sık sık toplan- Belçika'da "aziget! ita/ya.Almanya müzakere 
~r oluyor. Almanya, cevabını verdi. Brüksel üzerine leri siyasi ve askeri imiş! 

~ 1 ' 5000 •t yürüyüş! Statüko yıkılmış, müva-l\.usya spanya ya mı Hükumet askeri ted- zene kuracaklarmış. 
talyöz, 300 top, kırk zabit birler alıyor 

\re tayyare gönderecekmiş · 
-loo ecnebi vapur kiralanacaktır. Rusya'nın ademi 

'!!_'ii.dahale komitesinden çekileceği söylenmektedir 

Şi~~ ~~.~ :~e!ı~.~!~I - ~ 
httekli in1.1ularız. Bunun delilleri ,~ 1Pft 
~lrıdi}e kndor bn~ordığııuız işlerdir. Y ' 
• c iş ynph) ak htı)lllı lır, lıcreketli 

,, 
I' 

ir 
i· 

\ıı fc)izlidir ,.e ıııuhaklıık ki bu 
'lı!ilkc ve millete foyılalı .1 ır. 

... imendifcr ) ollan yaptık, ·yaJ 
1Uerde hulunaıı şimendifer lıııtlarını 
l;ılJu nldık. Bu uğuı·tlu ı;;urlcıtiğiıniz 
~~ek, bon·andığımıı para bo~a 
~ltucdi. Şimdi ş:ioıl"ndiferlcrimiz 

lıııl l' ilrk dinde, Türk idureshıdc ve 
11 İirk vatanuıda i le)İp duruyor; 
~ ~lltı,an \f! ı;örüşen oloıaksızm .. 
~ ~ a llarap yurdu yeniden yaptık. 
~ . lthın 'irnne) e çevirdiği şehirle-
~ ~llli~in, kaeabalanmızın yerlerinde 
ı~ litııdi yüze süler ve yüı güldürür 
~ llıaınureler var. Biz bu harabeleri 
~ lllaıııureler haline korken bir san· 
~ tjlll hile ecnebi parası ııarfetıuedik. 
~ . Bacaları bulutlara ulaşan fuh· 
~ tikalar yaptık. Şekeri, camı, yün· 

~Yü, ipekliyi, kağıdı, bakırı ken· 
ıtıiz çıkanyoruz. Yakında demiri 

:~raklanmızı e~erck çıkaracağız. 
'"Ullin hu işleri de kimseye muh· 

M. Stalin ve Mareşal Voroşilo/ 
Paris 22 (Hadyo) - Graokoar Mareşal Voro,ilof, lspanya'ya 

gazele inin Moskova'dan aldığı hir en seri Lir vn~ıta ile 5000 mitral-
haLere göre 16 teşrinie\·elde komi- )"ÜZ ve 300 top, 40 zabit ve birçok 
11erler meclisi toplanmış ve İspanya tayyare sevkini emretmiştir. 
işleri etrafında hiiyiik ve mühim Loııdra 22 (Hadyo) - Rusya. 
kararlar vermiştir. llundan sonra, oın l pauya i,lı>rine ademi müda-
Rusya hesabına 50000 ton olmak hale komitesinden çekileceği ta-
ÜLere 10 ecnebi vapuru kiralan· lıak.kuk etmiştir. Bu karann komi-
masına ve bunlarla Katalonya'ya t<>nin yarınki içtimaıuda resmen 
barb levazımı sevkine karar ve- bildireceği tahmin edilmektedir. 
rilmiştir. -Sonu 5 inci sag/ada-

M. Vanzeland 
Brüksel, 22 (Uaılyo) - Rclist· 

lerin Klamanlarla birlik. yapmakta 
olduklan tezahürat hükumeti en• 
dişeye düşürmektedir. Hükumet mü
him zabıta w a ker kuvvetleri ile 
Pazar günü yapılacak Brükael üze
rine yiirii) üş hadi.aeeini karıılamağa 
karar ,·ermiıtir. 

Sosyal partisi bu tezahürata 
mukabil nümayiıle mukabele ede
cektir. 

Sağ cenah gazeteleri, Reliatlerin 
Brüksel üzerine yürüyfi9leri, kabi
nede 1\1. Starkın yer almasını pro· 
testo içindir. l\l. Stark Boltcvizmo 
meyyal Sosyalisttir. 

M. Stark'ta Suar gazetesine son 
heyanatınm ıahsi oldu~unu söyle

miıtir. 

İki devlet nazırı arasında Ber
linde müzakereler devamdadır. 

Onları birleştiren şey, Aorupa'nın iki ta
raf hakkındaki bedhah/ığı imiş. 

Berlio, 22 (Uadyo) - Alman 
gazeteleri general Güring ile Kont 
Ciyano arasındaki ınülllkata büyük 
bir mahiyet ntfetrueğe Laşlamışlar 

ve bunun askeri ve siyn~i ehem· 
miyeti oldu~unu yazmaktadırlar. 

Uoma, 22 (Radyo) - Tribona 
gazetesi, yaban•·ı gazetelerin ncş· 

riyatı üzerine neşrcylediği lıir ma· 
k:ılede diyor ki: 

"Almanya ve haha hükumet· . . 
leri bir blok değil, bir uzlaşma 

elde etmek için çalışnıaktıulırlar ki 
Lu uzla~nıa yeni Aurupa ıoü,·aze· 
nesinin esa111 olecıık tır. 

•·Bcrliu'dc Statüko siyasetinin 
if ıa~ı illin ~dilmiştir; Belçika•nm 
hareketi buna Lir delildir ve kü-
çük itilaf ta Balçika 'p taklit ede· 
cektir.,, 

Berlio, 22 (Radyo] - Frank· 
fort Cayıouig gazetesi siyasi vaz· 
iyeti tetkik ederek diyor ki: 

- .. Berlin müzakereleri bir 

Von Nörat 
blok te~kiline matuf değildir; he· 
Jef, A \•rupa t~rikimeaaiEioi temin· 
den ibarettir. Fakat İngiltere ve 
Fran:ıa'da bu hedefe doğru meyil 
yoktur.,, 

- Sonu 5 inci sayfada -

Almanyanın Belçikaya te 
minat verdiği söyleniyor. 

Alm@ya Fransa'yı tec
ride ~çahşmakta imiş. ~ olmalwzın yaptık. Yann daha 

~ler yapacağız, neler başarac.ağız. 
tınu şimdiden kestirip atmak. 

llıiiınküo değildir. Yalnız kestirim 
ot.ra eöyljyeceğimiz şu söz nr: 

Bilbao asilere teslim mi oluyor? Al . ı·kb- lJ J ğ.l • • manya ıs ı a ae garp ae ı , 
• .................................................................. 4~• .......................................................................................................... . 

"Neye muhtaç ieek onu belıc
~hal bu milletin kudretilP, bu 
tllrdun bağrından Eôküp çıkaraca· 
"l ve milletin i tifadeaine arzede· 
'ttiı. llunda kimsenin şüphui 
'lın af ın .• ., 

Bütün hu yaptıklarım ızı ''e 
"1ütemadiycn de )apacal..larrnnzı 
hi, ancak göııülümüzün temizli· 
&ine, ynpnıak ,.c lı:ışıırmak azmınıo 
Ytıreklerinıi1.deki kayııaınasıııa borı;· 
~uı. Yapmak ıi tiyoru:;o:, )apıyomz, 
'>'ı ).apmak. lı defimiz olduğuııd:rn-
llıt ki yaptığımız iyi ohı) or. 

Kültürde, tckııikıı-. ticarC'ltP, 
~ kı·rlikte, Layınclırlıl..ta 'c her !a· 

da ilerliyornz. Bir ilerleme se· 
r,,ı ı· · · · a · O d lel' ı~ı JÇın eytz. n e: 

- Daima ilerH 
\' ıızı\ı bir Lııyroğııı nrkasırul:m 

~Ç:ı.ıı ve ko~an yonılııınz Lir kafile 

1 alındeyiz. Hu yilrii)liŞ Lizi mut· 
~ka refaha, sandcte eı;şıircccktir. 
:•• }Üriitü.un bir tıl ımı var. O 

11 temiz ) iirekli iıısaıılnr olu~ um uz. 
~ Baun lıu satırları yazdıran, Lu 
akikatleri EÖ) le ten \'e lıeııe~ bü· 

~~tı bıı~nrıJığınıız işlerin tılsımını 
1
"ta ettiren 'ali (Fnzlı Güleç) in 
tib.etcl rde çıkan dünkü heya· 
tıaııdır. 
~ Ayni zamanda partimizin ha~
\' anı olan \•ali hulusa olarak di· 
ıOr ki: 
ll - Parti kongreleri başlıyor. 

U nıünasebetle partililere bir mek· 
1~h yolladım. Du mektubda ne 
f~i tik.ayetleri nrsa kongrelerde 
d Udirmelerini partili arkadaolarım· 
an rica ettim. Bu şikayetler bize 
)(ilildüğümüz yolJa ııık.lık teşkil 
tdecektir. Biz şikliyetten acizlen· 

~iz. Bilakis ıikliyetlcr bizi ikaz 
~ .r. Şikiiyetlcri soğukkaııla din· 
d liı. Eksiklerimizi bu §ik.liyetler· 
en anlar ve tamamlanz. 

ili Biz hu sözleri hiçbir devirde, 
çhir valinin ,.e parti ha§kanının 

'tt.ından işitmemiştik. Bu sözleri 
~Cak temiz yürekli, ap-açık he· 
lı Plı Lir devlet ve parti haıkanı· 
~ ağzından dinliyebilirdik ve 

di dinliyoruz. 
tıı Partinin haokanı, devletin mü· 

taaili konuşuyor Ye diyor ki: 
._. - Sinesinde yurdun en aeçil· 
~ e\•lidını bulunduran halk par· 

baık:am ııfatile bütiiD partili· 

Madr1de son taarruz başladı. Asilerle şark cephesine saldıracakmış. 
müzakere başladığı da söyleniyor. -C:.H.P. 

Kongreleri münase
betife. Baskanımızın 

~ 

ocaklara 'rhehtubu 
CıımuriyPt halk paı ti•°r ı 11cnk 

kongr lı·riııiu )al.ıııtla lıo1,lıync.1 

~ıııı ,.e bunun için haı.ırlıklıırın 

ikmal edWliğiııi )Dzmı~tık. C.H.P. 1 

hıııir il)iiıı kurul lı:ı~kııııı \C illıu) 

Fazlı Ciikı;, lıiitiin kaıuun w cıc:ık 

n·i~likleriııc ıniilıiııı lıir nıı·ktııp 

göndermiştir. Çok özlii ve eaıniıni 
Lir ifucle ilc )Bl.ılnıış olan Lu rnek. 
tupta }tıkınıln t'oplnnnrak olan 
kongrelr.r lıakkındu deniliyor ki: 

s~yın arkuclnş: 

Yakıııda l•artimizin kongreleri 
toplaunı~aktır. Bu koıır;rclr.rdc nır.nı· 
ll'kPtimizin idnrc ini tllizeltel'ek 
'kımunlara temel olıııak için ;i.liu 
isteklerinizi öğreneceğiz \'C yönku· 
rullanmızı ycniılcıı seı;creğiz. 

Yurda hizmet etmek isterseniz 
iki ~eye dikkat ediniz: 

l - D ilcklcrinizi kimseden 
korkmadan, ı;ekiıımcdcn öz yürek· 
ten söylemek. 

2 - Seı;inılerJc vazifesini yü· 
rekten ve batıra, gönüle bakmadan 

yapmak. 
Partimizin ı;a~lam olması va

tan için ~ok lüzumludur. Yukanda 
ııöylediklerime dikkat ederseniz ona 
sağlamlık vermi~ olacaksınız.. Say· 
gılar ve sevgiler. 

C.H.P. ilyönkurul başkanı ve 
ilbay Fazlı Güleç 

!erimden rica ediyorum; ne şika· 
yetleri varsa kongrelerde 6ôylcsin· 
ler bu sözleri şükürle karıılı· 

yacağım. 

Temiz Lir yüreğin, asil bir dü· 
şüncenin başka ne türlü ifadesi 
olabilir. 

Hagdar RÜfllü Ôktem 

---------....----Asiler Madrid' e 12 kilometi'e yaklaştılar. 
Son ümiğ Naval Karnera mevziin

dedir ve burası kuvvetlidir. 

ispanya nasyonalist/eri 
Burgos, 22 ( A.A ) ·- Alınan teslim edilmesini iııtiyoruz diye 

Ajansı lıildiriyor: bağrıotıklannı ve Lir balkondan 

l\Iadrid müdafilerinin son Ü· halka hitaben söz söylemek istiyen 
midi l'iaval Knrnera mevziidir. Bu M. Kaballeronuo ıelıkla karşılan· 
mel'ki Madridin 30 kilometre ka· <lığını söylüyorlal'. 

dar batı ccnubundadır. Ve çok iyi S:ılamatnk, 22 (Radyo] - Bu· 
tahldm edilmiş olduğu için Milliyet· rada denran eden bir şayiaya göre, 
perverlcrin hiicumlanna mukavemet hüklimet .-rkıinından bir kısmı M. 
edeceği Madrid'de zannedilnıek· :'\tikel lora'nın tnassutuyle iıoi· 
tedir. Bu mevzi alındığı takdirde lerle müzakereye başlamışlardır. 
Madrid kapılarına kadar yolun )lil Bu müzakereler haaebile Largo 
liyctpenerlere açılacağı, bildiriliyor. Kaballero ile Bahri:ıe bakanı An· 

Madrid'in şimal batısındaki dannçiyo Briyeto orasında had ih· 
Avila cephesinde :'\lilliyetperverler tillif çıkmı§tır. 
fükoryala ctogru ileri hareketlerine - Sonu var -
devam etmektedirler. 

Parie, 22 (A.A] - Seville rad
yosu bildiriyor: 

.l\Iadrid'den gelen kaçaklar şe· 
birde büyük hir intizamsızlık 

hüküm sürdüğünü, kadın ve ço· 
cuklann sokaklarda dolaşarak artık 
kan dökülmeıini iıııemiyoruz, şehrin 

r 
Yurddaş! 

Kızılay şefkat kayna~ıdır. 
İyi gününde ona yardım et.. 
Felaket gününde onun şef ka
tına sığın. 

Pariı 22 (Raayo) - Fransız 

gazeteleri yeni Lokarnodan hah· 

sederek: 

"Almanya"da Lugünkü vaziyet 
karşısında Bdçika 'nın iıtik.lfıl ,.e 
bitaraflığını kabule mecbur ka
lacaktır. Almanya'da bunun iı;in 

yeni bir siyaset cereyanı ,·ardır; Al· 
manya Fraosa'yı tecride çalışmak

tadır. Ye İtalya"yı kendi tarafına 
çekmiotir.,, Demektedir. 

Brükeel 22 {Radyo) - Harici· 
ye bakaoı bugün liyan meclisinde 
eiya1i vaziyet hakkında izahat 
vermiş ve: 

-Yeni bitaraf hk ıiyaııetimiz, 
uluslar sosyetesine karşı olan taah· 

hüdatımızı ihlil etmez. Yeni Lo· 
karoo paktına ı;clince, bu hususta 

henüz kabineler araaında miizalı.e· 

reler devam etmektedir. Demi~tir. 

askerleri 
Paris 22 (Radyo) - Fransa'nın 

müfrid sol gaıeteleri, Belçika'nın 

bitaraflık siyaseti etrafında neşri· 
yata devam etmektedirler. Bu ga· 
zeteler; Belçika'nın bu karanııdn, 
Almanya'mn c\•eldcn n•rdiği temi· 
nalın izini g1>rmektedirler. Alman· 
ya müstakil bir harbda, garb ceh· 
hesine taanuz etmiyecek, bütün 
kuvvetini şarki Avrupa'ya has· 
redecektir. 

Ayni haberlere göre, Almanya· 
nın harbcuyane emellerinin ilk 
hedefi küçük itilif devletleri te~· 
kil edecektil'. Küçük itilaf bu en· 
dioeyi Bratislav kongresinde hisset· 
mit ve bu hususta müzak:eratta 

bulunmu~tur. Almanya ilk b..a.ıe 
Çeko&lo\·akya'yı ezecek )• "" 
Romanya'nın petrol mıntık...,._ 
alacak. ve buradan da Baaarabya ft 
Rosya'ya taarruz edecektir. 

lstan~rıl, 22 ( Hususf muhabirimizden) - YugoslafJga 
baş w 4ıı bakanı doktor Milan Stogadinoviç, Türkiqe 
Cumuri#.et bayramı kutlu/ama merasiminde Ankara'da 
bulunacaktır. Yugoslavga, baş ve dış bakanının bu seya
hatine /nkalade elıemmiget at/olunmaktadır. M. Stoga
dinoviç'in, lzmir'i de zigareti muhtemeldir. 
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~Kf.Q 
Doğurmıyanlar !bizden değil 

~EHiNHABERLERl-• 

Gene neler , 

Evelki gün bahsettiğim tufeyli kadın tipinin, ceıoiyeti en çok kor· 
kulan ~c ~n karckteristik noktası, doAurnıak istememesidir. O, doğur· 
nıa~ı, nıulıtclif, cahilane ve indi seheblerle hiç ıevmiyor. Zannediyor ki, 
artık gezip e~lenenıiyccek, güz~lliğinden, taravetinden, endam tenasübün. 
den birçok şeyler kaybedecektir. 

Göçmen kardeş- lzmir ve şehircilik müta- yazıyorıd• 
- 1 "" 

lerimiz memnun hassısı M. Yansen. 
••••• 

Dünkü "Yeni Asır,, ~ .... 
zetesi-birinci sahi/;ifiJI 
ve çerçive içinde bir Afr 
kara telgrafı neşredlgof• 
Bıı telgrafı beraberce ok' 

Ana ından, ninesinden duydu~u "Çoluk çocuğa kanımış,, şeJtlindeki 
tasvir, bir umacı, bir kabus gibi kafa!Oına girmiştir. Hamile kalsa, eczl· 
neleri ''e doktorlan alt-üst ederek onlan iğfale ç.alııır. Bu lelik.ki onu, 
evveli memlekete hiyanet etmek ve fonrıı, kendi iateAi haricinde doğacak 
istikbalin bir çehresini, bir bayatı söndürmek,, doktorlan, eczacıları iğfale 
kalkı~mıık ve bunu da yapamaz.;a her çareye başvurmak gibi vicdani, 
e:osyııl \'e eıhlıi hir takını fenalıklara kadar süriikler. 

Bu kadın, haddızatında Lir katildir. Bizde fakir ana, tereddütsüz 
doğururken Yarlıklı, kendini \"C çocu~unu bakabilecek kadınlann hu yola 
sapmaları, en hafif şekli ile nasıl ifade edilir, bunu eiz takdir ediniz. 

Do~urmak isteıniyen, do~ac-ak yavruyu zelıirliyen, aldıran kadın, 

'l'ürk kadını olamaz. Do~um, Lıir cemiyetin en mukadJee kaynağıdır. 

'l'ürk kızlan bu kaynaktan içmeclikl,'e emin bir istikbalden bahsetmek 
gülünçtür. Gönül isterdi ki, bu verimli, hu geniş ülkede, hatta bir 
doğum seferberliği açılsın. 

Tıpkı, başka şeylerde olduğu gihi! 

Madam Luden
dorff'un eserleri 

"Topyekun harb,. ı ile bütün 
dünyada epey gürültü yapmış 
olan general Von Ludendorf
f' un karısı edebi iddiası olan 
yazılarile tanınmış muharrirler· 
dendir. Madam Mathilde Lu
dendorff, son günlerde neş
rettiği iki küçük risale ile or
taya iki iddia atmıştır: Goethe 
büyük rakibi Schiller'in katili
dir. ve Mozart da Salzbourg 
peskoposu tarafından öldürül
müştür. 

Topyekun harb'tan sonra 
topyekun ölüm ... 

Bir iddiaya göre, zamanla, 
kanlar kocalarına ve kocalar 
da karılarına benzerlermiş. Ma· 
dam Ludendorff bu fikri teyid 
etmiyor mu? 

MiKi Mavs: 
Sinemalarda Miki Mavs fi

limlerini seyretmekten hoşla
nıyor musunuz? Bir çoklarmız 
bu suale müspet cevab verir
siniz. 

Yedi senedenberi sinema 
perdelerinde görülen bu aca
yib, gülünç ve sempatik mah
luk, medeni vahşi bütün dün
yayı fethetmiş bulunuyor. 

Saime Sadi 

)erine Miki Mavs işletmelerini 
yasak etmiştir. • 

lsveç'te ve Hindista~'da bir 
takım tiyatrolarda esas pro
gramdan sonra yedi, sekiz 
Miki Mavs filmi gösterilmek
tedir. 

1933 Senesinde Miki Mav-
s'ın oynatıldığı tiyatrolara gi
den insanların sayısı 468 mil
yonu geçmiştir. Bunların ara
sında İngiltere kralı, kraliçesi, 
Mussolini ve .... S :J"Clt vardır. ,e 
Ufacık bir ~ o-
nun muvaffakıyeti .. 

Sovyet tayyarecilerinden Va
silievski, çok küçük hacimde 
bir balonla enteresan ve mu
vaffakıyetli bir uçuş yapmıştır. 
Vasilievski'nin bindiği balon, 
ancak 45 kilo sıkletinde 150 
metre mikabı hacminde ufacık 
bir balondu. 

Şimdiye kadar bu kadar 
küçük bir balonla havada an· 
cak ve en fazla olarak 9 saat 
durulmuştu: Vasilevski ise ha
vada 21 saat 10 dakika kal-
mış ve b~ müddet zarfında 
700 kilometre katetmiştir. 

Sovyet pilotunun bu 
kendi sahasında bir 
teşkil etmektedir. 

uçuşu 

rekor 
' 

Vaziyetleri 
çok iyidir. 

Vali Fazlı Güleç ile bele
diye reisi doktor Behçet Uz, 
Kızılay kurumu merkez reisi 
doktor Cevdet Fuad ve daha 
bazı doktorlar dün Urla ta
haffüzhanesine giderek vilaye· 
timizde iskan edilmek üzere 
gelmiş ve sa~lık muayeneleri 
yapılmış olan muhacir kardeş
lerimizin vaziyetlerini tetkik 
etmişlerdir. 

Muhacir kardeşlerimizin sıh
hi vaziyetleri çok iyidir, iaşe 
ve iskanları için hükumetin 
gösterdiği yüksek alaka ve 
şefkatten fevkalade memnun 
ve müteşekkir bulunmakta
dırlar. 

Bugün ve yarın (450) aile 
muhacir, Çandarh- Torbalı ve 
Menemene sevk ve iskan edi
leceklerdir. 

Valinin riyasetindeki heyet, 
akşam üzeri şehrimize dön
müştür. 

Kolonyacılar 
haklı görüldü 

Kolonyacılar, imalathane ve 
sanayi müesseseleri sahipleri 
gibi muamele vergisine tabi 
tutulmakta idiler. Kolonyacılar, 
Maliye Vekaletine şikayet ede
rek sınai müessese sayılarak 

imalatlarından yüzde 10 mu
amele vergisi alınmasının doğ
ru olmadığını bildirmişlerdi. 
Maliye Vekaleti, bu mes'ele 
hakkında şehrimiz ticaret ve 
sanayi odası reisliğinden ma
himat istemiştir. 

Yapılan tetkikata göre sa
nayi müfettişliğinin ticaret oda
sına devredilmiş olan muame
leli evrakında kmonyacılar, 
sınai müesseseler arasında ka
yıtlı değildirler. Yaptıkları işte 
imalat ve s:mayi mahiyetinde 
olmayıp basit bir şekilde ko
lonyacılıktan ibaret olduğu, 
satın aldıkları ispirto'nun içi-

Duglas Fayerbanks, bir iki r 
sene evel, yaptığı dünya seya- Bugün doğan 
halinde vahşi kabilelere ve kl 
bunların avcılarına Miki Mavs çocu ar .. 

ne esans ve biraz da su ka
rıştırarak kolonya imal edip 
sattıkları anlaşılmıştır. lzmir' de, 
latanbul'da olduğu gibi ko· 
lonya ve esans fabrikaları 

"\ mevcud değildir. Ticaret oda
sı, bu şekildeki tetkik ve mü
taleasını Vekalete göndermek 
üzeredir. 

filimlerini göstererek kendini 221101936 
çok sevdirmeğe, saydırmağa Bagün ana ııemavatın nüfuzu Bir aan'atkdr 
muvaffak olmuştur. O dere· sadece Zührenin nüfuzuna mün- insan tarlan makine yaptı 

d ha ır kalıyor. Zühre, ıüktin ve 
ceye kadar ki şim i Afrika- huzur, ze,·k ,.e ııe~'e verir! Bunun Şehrimizdeki ölçü ve tartı 
nın cenubundaki Kafir kabi- jçin bugünün sabahında baolanan amillerinden bir san'atkir, An-
lesi, üzerinde Miki Mavs'ın işler muYaffakıyetle batarılır; kara' da 29 birinci Teşrinde 
resmi bulunmıyan sabun ka- borcu olmaz! Öğleden sonra, bil- açılacak El ve Ev işleri sergi-
lıblarını almam ağa ba.:lamış- hassa fikri ve bedii işlere çok sine göndermek için bir (insan 

~ wüeaiddir. 
lardır. Bugün doğan ~ocuklar nazile, tartı makinesi ) ile bir El kan· 

Fransa' da Granvil' deki kar- ı;ok ha11.1aı olurlar, bu haıısaıiyet tarı yapmıştır. Bu aletler, ya· 
navalda Miki Mavs'ın büyük çalışkan ve iş adamı olmalanna rın Ankara'ya gönderilecektir. 
bir heykeli yapılmış ve dolaş- mani teşkil etmez. Bugün doğan Memar alınacak 

çocuklar ekseriyetle fikri mee-
tırılmıştır: leklere girerler, kabiliyetleri de Ayda kırk lira ücretle lzmir 

Almanya' da M. Hitler, genç- vaEattan daima yilkııek olar. asliyeceza mahkemesinde bir 

,le-:.:.rllinlıııiigllallmilallhlİhliialiçıııiyllellrllinilelleiilllııbiiiis.le-llİIİ\...İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-J katiplik vazifesi açılmıştır. Bu 
• '\ vazifeye memurin kanununun 

E L H A M R A Sineması 4 üncü maddesindeki vasıf ve 

Bugün 
Dünyanın en tatlı sesi ve UNUTMA BENi filminin 

unutulmaz yaratıcı111 

şartlara göre memur alına
caktır. 

Hezliyat: 

-Ankara orman çiftliği ihya!edilecek, Ma. 
latya'nın ikinci planı hazırlanacak. 

yalım: .. 
iki gündenberi şehrimizde evel bütün hususiyetlerile ala- "Başoeki/ ismet /nötır 

bulunmakta olan şehircilik mü· kadar oluruz, meseli o yerin niin Ege mıntalcasındagtlT 
tahassısı profesör mimar Yan- isarıatikasını, tabii manzara· tıkları tetkik seyalıa-_'5_ 
sen dün vilayette Vali Fazlı larını, yol ve ağaçlarını, dü- , rinde edindikleri kantır 
Güleç'i ziyaret ederek görüş- şünür ve daima mevcutları ler ve lzmir'deki nutııkl"'. 
müştür. O sırada beraberinde göz önünde bulundurarak iş rında tebarüz ettirdikl",1 

Belediye mühendisleri de var· yaparız. Onun için beraber fikirlerden sonra sal~~ 
dı. Mütahassıs, dün şehrin gezdiğimiz Belediye mühen· gettar makamlara Jıar;. 
bazı kısımlarını ve Ağamem- disleri arkadaşlara da müstak- ucuzlatmak için çok ,;,tJ 
nun ılıcası ile lnciraltı mev- bel şehre yarayacak şeyler et· L./Jll emirler wrdikleri ,... 
kiini gezmiş ve tetkiklerde bu- rafında bazı kıymetli notlar alınmıştır.,, 
lunmuştur. verdiğimi ve tavsiyelerde bu- Demek ki bizim dtlfll~ 

Şehircilik mütahassısı; Va- lunduğumu zannediyorum. d fi ·d Ji' 
limiz Fazlı Güleç ile lzmir Profesör Yansen, Ankara' da işleri tesa Ü e ı are .. _ _. 

liyorl Eğer ismet /no~ 
şehri planı üzerinde görüş- orman çiftliğinin ihyası için k d b · tdl-Ege mınta asın a ır .J 
müştür. Mimar Yansen şehir mühim bir plan hazırlamıştır, kik seyahati gapmasag"" 
planı hakkında diyor ki: bu planı Ankara'ya götüre-

/ 
ak .,.;, 

hayatı ucuz atm ır--
- Şehirde yapılmak iste- cektir. kendisinde bir kanaat lı,. 

ı.ilen gar mes'elesi cidden çok Profesör Yansen'in, evelce mle gelmiyecektil IJ6rl' 
mühim bir iştir. Gar her yerde çok geniş tutulmak suretile ket versin böyle bir .-1' 
yapılamaz, garın limana hatla hazırlanmış olan Malatya'nın lıate ki Başvekile lıagtJI 
bağlanması zarureti vardır. müstakbel planı üzerinde ted- ııcuzlatmalc emrini rJ6I" 
Liman da iptidai vesaitle iş- kiklerde bulunduktan sonra meğe saik oldu. 
liyor. Halbuki dünya ilerliyor, ihtiyaca göre daha ekonomik _ Baylar; neler gtıP' 
başka yerlerde demiryolları, bir plan yapaca~ da haber goraz? Ve dalıa dol,.-
limana bağlı olmakla beraber alınmıştır. halka neler okutayoraP 
mahsulat, havai tesisatla va- Profesör diyor ki: SAP AJi 
purların içine kadar sevkedi- - Çok sevdiğim Türkiye' de \. 

liyor. herkes tarafından çok sevil- Ku•• çu••k ~ 
Bundanbaşka biz şehirciler, diğimi görmek beni çok se- ~ 

_ş_e_h_ir_le_r_in~p_l_an_l_a_rı_n_ı_ya~p=m==a=d=an====v=in=d=i=ri=yo=r=.===-~~~~~~--------- lfal>t!rJ.,ı' 

Dikili'de Bir kontakt 
Bir tekmede öldürü- Kemeraltı 

len kadın. 1 karanlık icinde .• 
Dikili kazasının Mazılı kö

yünde garip bir ölüm vak' ası 
olmuştur.· Mehmed karısı En-
biya, on yaşlarındaki oğlu Ha
lil ile evinde kavga ettikten 
sonra komşularından lzzed
din 'in evine gitmiştir. Halil, 
bundan kızmış ve lzzeddin'in 
vine giderek orada da annesile 
kavga etmiş ve yüzüne tekme 
vurmuştur. Kadın, -derhal öl
müştür. Yapılan otopsi ameli
yesinde, Enbiya'nın tekmeden 
ölmediği ve sert bir cisimle 
wrulmak suretile ölümüne se-
bebiyet verildiği anlaşılmıştır. 
lzzeddin, anası Aliye ve ölen 
Enbiya'nın oğlu Halil yakala-
narak haklarındaki tahkikat 
evrakile Adliyeye verilmiş
lerdir. 

• Yurddaf! 
• 

Üzerinde beyaz zemin üze
rine kırmızı aylı bir bayrak 
yükselen müessese gördüğün 
zaman tereddüt etmeden içe
riye gir. "Doktoruna muayene 
ol, yaranı sardır. Kapıdan çı· 

karken senden menfaat iste
miyecekler? Gözlerinde parıl
dayan sevgi onlara kafidir. 

• Hagoan sergisi 
Burnsva Ziraat mektebi 

bahçesinde geçen hafta içinde 
açılmış olan ehli hayvan ser· 
gisinde alınan neticeler hak· 
kında Baytar müdürlüğü tara
fından bir rapor hazırlanarak 
Ziraat VekaletinG gönderile-
cektir. 

, 
Dün akşam saat 19 ,30 da 

Kemeraltı'nda ikinci Beyler 
sokağı karşısındaki havai elek
tirik hatlarında bir kontakt 
tesirile bir arıza olmuştur. Bu 
yüzden Kemeraltı caddesinden 
Başdurak' a kadar olan saha, 
tamamen kesif bir karanhk 

içinde kalmıştır. Şirket işçileri 
gelerek anzayı tamir etmişler 

ve şehrin bu kısmı karanlıktan 
kurtulmuştur. 

Bir dava 
Kredi milyar (!) 
Neler aöylemif • • 

Ankara'lı Tüccar zade Kredi 
milyarder (!) diye anılan An-

kara'lı Mehmed, müddeiumu
miliğe bir istida ile müracaat 

ederek Amerika'da mühim bir 
şahsiyet ile kendisinin ticari (1) 
işini bozduklarından şikayet 
etmiştir. Mehmed, akıl hasta
lığı muayenesine sevkedilmiştir. 

Aydın'da 

Cinayet davası. 
Aydın, (Hususi) - Eski bir 

kan davası yüzünden İsmail 

namında bir şahsın ölümü ve 
rahim namındaki bir adamın-

da yaralanması ile neticelenen 
hadisenin muhakemesi bitmiş-

tir. Suçlulardan Haşim, nefsini 
müdafaa halinde bulunduğun· 

dan beraetine, Hasan'ın beş, 
Rahim'inde 10 yıl ağır hapse 
konulmasına karar verilmiştir. 

Bir ziyafet 
Paris, 22 (Radyo) - -~ 

mur reisi M. Lebrun Arj&JP"" 
hariciye bakanı ıerefine ~~ 
sarayında büyük bir ziy .. 
vermiştir. 

Tana mes'elesi 
Bükreş, 22 ( Radyo) - fır 

giltere, Fransa ve ltalya'~tıl 
Bükreş sefirleri, Tuna koıD1~ 
yonu murahhasları olmak i.V 
barile Birinci Karol yab ıle 
Sülina'ya gitmişler ve T~ 
ağzındaki Deltayı teftiş etınif 
lerdir. 

Mütarekenin yıldönüml ~ 
Roma, 22 (Radyo) - . 

teşrinisanide ltalya hükuıne~ 
büyük merasimle umumi h~"' 
mütarekesini tes'id edecekti'' 
Bugün harb malulleri müesst' 
sesi açılacak 3000 harb ın'' 
lulü buraya yerleştirilecektir· 

lngiltere' de nümayişler 
Londra, 22 (Radyo) - f~· 

giliz kabinesinin dünkü içti" 
maından sonra dahiliye b•• 
kanı, zabıtaya mitingler esnr 
sında asayişin muhafazası h~" 
kında mühim emirler vermiş~ 

Avusturya hariciye müster 
Viyana, 22 (Radyo) - ti•· 

riciye müsteşarı Smit, Peşte'ye 
gitmiştir. Macar hariciye I>'" 
kanı ile mülakat yapacaktır· 

Prenses ve Kocası 
Nevyork, 22 ( Radyo ) .,,. 

Sabık ispanya kraliçesi Vik· 
torya, Nevyork'tan kraliçe M•· 
ri vapurile lngiltere'ye hare
ket etmiştir. 

KraHçenin kızı prenses Be' 
atris ve zevci prens TorlonY' 
bir müddet daha Nevyork'tl 
kalacaklardır. Kont dö 1'0" 
vandonfa hastaneden çıkınc' 
hep birlik Avrupa'ya dörıt' 
ceklerdir. 

BENJAMİNO GİGLİ 
ve dilber Ma KA TE J NA cı· Kültü:rpark 

Keza, geçen yıl Nazilli'nin 
Dereköyünde Bayram pana· 
yırında Davas'lı Mustafa'yı 
öldüren Mosavra'lı Mehmed, 

Varolsrınlar 
1 Aydın (Hususi) - Koçst 1 

kamunu hava kurumu e\l'elct 
topladığı yer ürünlerine ili\'~ 
ten son ayda 20816 kilo bu

75 day, 4734 kilo nohut, =48. 
kilo mısır dan ve 10472 

car yıldızı ae 
İsmine ve töhrctioe layık hir filim olan 

A VE MARJA pheterinde 

Aynca: PARAMUNT JURNAL ve canlı resimler 
3 

Parkta in Cin top abp yadeyliyor Behçet Uz'u 
Kalmamış biçarenin hiç eski zevkü lezzeti 
Bir gece geçtim de gördüm kim şeyatin keyfile 
Oynatıp sıçratmada dostum direktör izzeti. 

Balta 

hem maktulün tahriki görül
düğünden ve hem de yaşı 

küçük olduğundan 6 yıl, 3 ay 
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I.~ k 1f • ti •j k d b• ProfestJrcenaplaTına \Je er, ıa erıjya ın a ır~~ Bir :~:a~,!~~rü de-
daha indiriliyor. ~i~,:;y. Hab~şi~ıa~··. fethet: 

tikten sonra Turkıye nm kendı 
& h • . endişelerinin yersiz oldukunu 
il ususta tetkikat yapan mütehassıslar, şekerin anlamc.~ı ftalya'yı memnun 

l l b ·ı . k . dl edecektır.,, 
UCUZ atı a l eceğı anaatıne Var ı ar. Bilmem hangi tarihin mu· 

A k .. · · · • • · · k hayyel veraseti ile şiirlerinde 
. . n ara, 22 (Hususı rnuhabmmızden) - Şeker fiatlerı, te rar indirilecektir. Bu mes'ele 'ki' 1 f h d h 
"1 "t b ı '-'ki 1 d M" h l k'k} · . . d k f' 1 . ı ım er et e en meş ur ve . nıu e assıs ara tet~ı er yaptm ıyor u. ute assts ar, tet ı erı netıtesın e şe er ıat erı· f ... 

1 tıiıı d ha · d' ' l b· ı ,.. · · k" d h'l' d ·· k d' 1 maru şaır er, a ın ırı e ı ece6 ını ım an a ı ın e gorme te ır er. O · · K'·l .. k... .. 
,-----------·~..,.......,..~·----------- nıversıte ve u tur ursu· • • • • • • • sünü bırakıpta politika ma· 

lngıltere Belçıka Başbakanımız sasmın üstüne sıçrayan pro· 
j ı • .· fesörler, 
·"'<leni~'de ita/yaya faşistleri Ankara'lla hara- Lakırdının metresini bırakıp 
""'e•tiyet vermiyor ..... - retle karıılandı.. bol keseden arşınla mal alıp 

lstanbul, 22 (Hususi muha- G / h 1 · dı d• Ankara 22 (Hususi muha- satanler, tıbk1 yeldekirmenlere 
~ititn · d ) it 1 • Ak a ayan a ın e ır.. bı'rı'mı'zden) - Başbakan Is- saldıran mahut Don Kişotu an-
d • ız en - aya nm, • lstanbul, 22 (Hususi muha- d l 
crıı ... 'd h k t b t' · t f ·· .. b b h t 9 ırır ar. 

· " e are e ser es ısı birimizden) - Belçika faşist- me nonu, u sa a saa Biz ne kahramanlar tanı· 
l&tcrnesinden bahseden Taymis lsri galeyan halindedir. İkiyüz da Ankara'ya gelmiş, lstas- k b b 
talet · b d "I ·1 ' d B M'll M 1. . . . rız i, ir ta ur asker önünde 
'-,. esı .•ş .Y•_ zısın . a ngı • bin faşistin, Pazar günü Brük- yon a . ı et ec ısı, reısı 1 l b f k d " b 1 a ay a ay, ir ır a önün e 
.:~c, . . u ış ıçın hır. harbe • sel üzerine yürüyeceği ilan vekiller, sivil ve askeri erkan 
'lf b 1 ordu ordu kaçmışlardır. Biz 

c ı ır ve girecektir.,, De- edilmic:tir. Hükumet bunlara tarafından parlak bir şekilde k h l 
~Ctt d' "' ' k I ne a raman ar tanırız ki, il-

e ar. karcı tedbir almıştır. arşı anmıştır. ı " erin topraktna bakıp ucu 

T ataresko Yunanistan, Romanya parlayan süngüleri göıiince 
& l d'd b • kaplumbağa gibi başlarını lca-

e gra a ır gün d J , b Hariciye nazırı da buklarınm içine çekmişlerdir. 
ışaraan ug., -kaldı. Ankara' ya geliyor Biz ne hatibler dinlemişiz-

Belgrad, 22 (Radyo) - Tu- day alacak.. lstanbul, 22 (Hususi muha· dir ki bir yığın palavradan 
~ kıyılarında istirahat eden • b . d ) R H sonra sesimizi duyunca dille-
1\ irımi:z en - omanya a-
ornanya başbakanı M. Tatıl· Bu •ene Yunanı·stan- A " , rini yutmuşlardır. t o riciye nazırı ntones o nun, 

Csko, refikasile birlikte Bel- T k ' f k a Ve biz neler tanır, nelor 
J k " :z. l Ür iye ye kinci anun ayın a 

tttd' da bir atin kalmıc., ya- aa pe az mansu ye- biliriz, neler? 
11 .c. T ge\eceti haber almm1ştır. Ro-
~ırıda Yuroslavya baş ve dı, tişmiştir. Azlık var.. manya Hariciye nazırı, hüku- Endişe denilen şeyi 1338 
~kant M. Stoyadinoviç oldu- Atina 22 (Radyo} - Ziraat met ıırkanımızla siyası mühim yılında Akdeniz'in dalgalarına 

halde belediyenin hayva· Bakanı Kiryakos, beyanatında temaslarda bulunacaktır. · gömdükten sonra bu nesnenin 
11~t baı.çcsini ve askeri mii- bu -sene Yunanistanda buğday ne biçim şey oldu~unu unut-
~i ziyaret etmittir. T:atareı- azlığının hissedileceğini, istih- Bulgaristan' da tule, gitt~k .. 
h~ nun seyahatinin hususi ma- salatın az olduğunu ve dışar- Kapanan gazeteler O nu şimdi başka pazar-
1>'ette olduğu söyleniyor. dan memlekete 500 bin ton lstanbul, 22 (Hususi muha- lard:ı bol bol alıp satıyorlar. 

K •• • buğday ithal olunacağmı, çift- b Uykumuzda bile kulağımızın Omunlst irim izden) - Sofya' dan ge· 
çilere uzun vadeli ve az faizli dibinde top patlasa, biz sa-

h len haberlere göre Bulgaris-
'teiaicumur olamaz .. kredi temin edi~~ceğini, köylüye tan, da 17 gazete ve mecmua dece uyamr ve silaha sarı1ınz. 

Ne or'- 22 (R d ) _ C _ borçlarının te cılıne devam olu· k 1 Yoksa endişe bu ülkede artık 
vy ~. a yo u .. .. 1 . . apatı mıştır. h l k 

~Urreı' l'~ k ti · tl . nacagım soy emıştır. • ort amıyaca tır. 
s ı•e om nıs enn nam· rı•• k • l / "' 

~tdi olan Mister Landon'nun Çubuk barar ilar UT lye- ıfa VQ * * 
lla 'J Muhterem ftal1"an profe· 

rnzetliğini koyması için mev- Tı·caret ..... uahe Jeo: 
ıu Başbakanımız .... aı ~ sörü, a"1.zını başka tarafa çe-

yasağm kaldırılması hak· ~ 
kı"'d T f J l k a''-tedı.lecek vir, biz, tek dişi kalmıs dex;H, '' a mahkemeye müracaat ,.l ara lnaan QCI aca R •• ~ 
tdil . d 1 d" hk , Ankara 22 (Hususi mKha· 64 dişi çeilklenmiş canavar-
rtı rnışie e n ıyana ma e- Ankara 22 ( Hususi muha- ların belkemiğini kırmış mil-

esj bu talebi reddetmiştir. birimizde~ ) - Ankara'nın birimizden) - Türkiye-İtalya 

Ankara'da 
l" ağlı güreş müsa
bakası yapılacak 

b' fstanbul, 22 (Hususi muha
tirnizden) -29 Birinciteşrin 
Unıuriyct bayramında Anka

til'da yağlı 2'Üreş şampiyonluğu 
~Gsabakast da yapılacaktır. Bu 
f::ctlcr için, şimdiden An-

a'ya birçek pealivanlar 
tcl11ai,lerdir. 

~üstemlekeler 
4ıta tevz.i 
eclilemiyecek. 

. londra, 22 (Radyo) - ln
~liz dış bakanlıiı erkanından 
ır zat demiştir ki: 

I - Loadra, lngiliz müstem
tkelerinin tevziini a,]a kabul 
~enıez. Bu, müstemlekeleri 
~ llrc için kan dökmüş, d imağ 
0rrnuş lna-iliz'lerin yapamıya· 
cakıarı bir iştir. Hükumet 
b~ln~z kendi topraklarını değil, 
Uttıyet ve istiklal verdiği ' 

llıcrnıeketlerin haklarını da ko
tı.ı>'acaktır. 

• 
lskopçina 

Yakında açılıyor 
~ Belgrat, 22 ( Radyo ) -
~ cb'usan ve ayan meclislerin.in 
t..S Bif!nci Teşrinde merasimle 
""Plıntı devreleri açılacaktır. 

çubuk barajı, 3 ikinci Teşrinde ticaret muahedenamesi müza· letiz. Adımızla tarihimiz mey-
danda duruyor. 

Bajbakanımız İsmet İnönü ta- kereleri için Roma'ya gidecek Orhan Rahmi Gök~e 
rafından büyük merasimle açı· olan Türk ticaret heyeti, bu· 
lacaktır. gün Ankara'dan lstanbul'a 

valiler, kayma- hareket etmiştir. 

kamlar. Alman 
Ve mektupçular 

terfi ettiler. 
Ankara, 22 (Huıusi muha

birimizden) - Vali, kayma
kam ve mektupçular arasında 
terfiler yapılmıştır. 6 Vali, 61 
kaymakam ve 9 mektupçunun 
terfileri hakkındaki kararna
me, yüksek tasdika iktiran 
etmiıtir. Bunlar Seyhan, Kon· 
ya, Isparta, Ordu ve Amasya 
valileridir. 

Rusya'da 
Memurlar 
Arasında temizlik. 

Paris, 22 (Radyo) - Mos· 
kova gazeteleri, bilhassa Prav
da gazetesH 

"Troçki taraftarlığının me
murin sınıfı arasındaki in tişarı 
hasebile umumi bir temizlik 
yapılacaktır. Ayni zamanda 
birçok tcvkifatla yapılacaktır. 

Bu hususta listeler hazırlan
mıştır .• Demektedir. 

Bazı haberlere göre Litvi
nof' da bu listelere dahil bu
lunmaktadır. 

Ricali arasında mü-
him değişiklik olacak 

Bilırad, 22 (Radyo) -
!erliı•de• PıaYda ıazet.&ine 
bildirildiğine göre Almanya'da 
siyasi rical arasında muhim 

• 
tebeddüller bekleniyor. M. 
Hitler, yalnız reisi cumur ka· 
lacak ve ba~bakanlık vazifesini 
Göıini alacaktır. 

Yugoslavya 
Mühim bir f abri
kaya sahib oldu. 

Belgrad, 22 ( Radyo ) -
~mdiye kadar Yugoslavya or· 
manlarımn işletilmesi için me· 
deni bir kanun mevcud de
ğildi, mühim bir kanun kabul 
edilmiştir. Bu kanunla, ecnebi 
eihas elinde bulunan ve yıl
lardanberi kapalı duran Dorva 
Selloloz fabrikasının yüzde 51 
hissesini satın almış ve bu 
fabrikada sun'i ipek imali de 
kabul edilmiştir. Bu fabrika
nın hükfunet eline geçmesi 
milli müdafaa noktai nazarın· 
dan mühim görülmektedir. 

Em den 
Kruva%örü İstanbula 

geliyor. 
f stanbul, 22 (Hususi muha

birimizden) -Alman'ların Em
den kruvazörü 2 ikinci teşrin· 
de l•t:.lt•l li•Mıaı ziyaret 
edecektir. 

Bulgar kabinesi 
istifa etti 

Sofya, 22 (Radyo) - Bul
garistan başbakanı Köse lva
nof' un teşkil ettiği kabine ii· 
tifa etmiştir. Buhran devam 
ediyor. Kral Boris, yeni kabi
nenin teşkili için Bulgar ricali 
ile temaslardadır. 

Sofya, 22 (Radyo) - Havas 
Ajanaı bildiriyor: Köse lvanof 
kabinesinin sukutu şu suretle 
olmuştur. Evvela Çankof par
tisKıia mümessillerinden mü
nakalat ve maarif nazırlan is· 
tifa etmişlerdir. İki nazırın 
birden istifası, kabinenin mev· 
kiini sarsmış ve Köse lvanof 
kabinesi dü,Şmüştür. Yeni ka
bine, evelce mutabık kalandıiı 
halde Çankof partisi, taraftar
larını memuriyetlere almakta 
idi. ihtilaf, bu yüzden çık· 
mıştır. 

Betçika, lokarno taah-
hüUerjne sadıktır •. ·-·-· Fransa' da radikaller ve ıoayalistler kon. 

rgreri ddn toplanMr.,rtr •• 
Paris, 22 ( !Radyo ) - M. 

Dalbos, Meclisi meb'usan Ha· 
riciye encümeninde izahat ve· 
rerek: 

"Londra'daki ıademi müda· 
hale komitesi ancak bitarafük 
temini için kmulmu~ur. 8llftUn 
ıçm önümüzdeki içtimada, 
naubteli.f hükümetteırin no1ctai 
nazarları tetkik edilecektir. 
Eğer cevablar arasında bir 
ahenk elde edilil'Jle, sulh için 
çok n.,,dalı olacakm. 

"Belçika'.nm ilin ~ijği hi
tarafhlc siyasetine geliace: Bei
çika hÖkumeti yeni bir Lo
karno misakı vücude getiri· 
l1nceye kadar Lokarno taah· 
hiitlerine sadıkhr.,,, Demiştir. 

Dörıtler paktı __ __. ....... --, 
için lzvesti;ya 
Ne diyor. 

Moslcova, 22 (A.A) -Tas 
ajansı bildiriyor: 

lzvestiya gazetesi lta1ya'nm 
teklif ettiği Dörtler paktını 
mevzuu bahsederek dryor ki: 

İtalya Almanya'ya hiç da
nışmadan fngiltere'ye .\ıer türlü 
kollektif emniyet prensiJ)lerin
dcn vazgeçmesini ve Fran· 
saya'da bütün mütt~fikleriai 
ltalyan ve Alman faşistli~nc 
teslim etmesini teklif etmiştir. 

ltalya bu bapta Almanya 
ile önceden istişarede bulun· 
mamış olduA-u içindir ki dış 

bakam Kont Ciyano alelacele 
Ber1in'e gitmiştir. Bu empor· 
yalist şekavet projesinin müs
takbel direktiivann dört llzası 
ıarasında bir fikir birliği veya 
anlaşma neticesi olduğunu 

zannetmek hatadır. Bilakis mu
temadi ltalyan· Alman dostluk 
tezahüratına rağmen bu dost
lugua zoraki Olduğunu ve 

münhasıran İngiltere ve Fransa 
üzerinde bir santaj yapmayı 
istihdaf ettiğini bllmiyen'yoktur. 

lsvestiya gazetesi diğer ta· 
raftan ltalya ile Fransa ve 
lngiltere arasın<:laki ihtilafları 
lahlil ederek ltalya'nm bütün 
bu ihtilafları küçük devletler 
arazisinin zararına olarak hal
letmek istediğini kaydettikten 
&onra diyor ki: 

SoVYet Rusya uzaktadır ve 
kuvvetlidir. Ona erişmek öyle 
kolay değildir. Çünkü müte· 
oaYi:ıla-ia kolları çok kısadır. 

Küçük devletlerin arazisini 
taksim etmek mes'elesine ge· 
lince ki, İtalya derpiş etti~i 
direktüvar ile başlıca bunu 
istihdaf etmektedir. Roma 
hükumeti şöyle diişUnUyör: 

Küçük devletlerin, bilhassa 
Fransız emniyet siıtemine da
hil bulunanların topraklarını 

ele gcçirüikten :sonr.a Almanya 
ve ltalya'yı direkhivar ansının 
miktarını azaltmak mes'elesini 
ortaya atmaktan ve Avrupa'ya 
ancak ltalya ile Almanya'nın 
hüküm edebileceklerini söy
lemekten kim menedebilir? 

İtalya diplomasisinin bunu 
tecrübe etmekte hiçbir zararı 
yoktur. Bilakis · baı:ı rauvaf
fakıyet şansları bile mevcuttur. 
Çünkü bazı devletler Millet
ler cemiyeti siyasetini azalt· 
mıya şimdiden lıazlJ' bulun· 
duklannı söylemekle İtalya 
ve Alman.ta'nın oyununa şim· 
diden kapılmış bulunmak
tadırlar. 

Hariciye Encümeni M. Oe1-
bos'un beyanat ve izahatım 
alaka ve teşekkürle karşıla
mıştır. 

Paris, 22 (Radyo) - Biya· 
riç'te açılan "radika1Ier kon· 
gre&i, hususi bir ehemmiyet 
arzetmektcdir. Parlamento ha· 
ricinde \:omünist1~rin yaphk· 
lan Jbareketler ve tahrikler, 
halk cephesi esasını ursnnş 
bulunmaktadır. Bu ha1ler ayni 
zamanda hükumeti de müşkül 
mevkie düşürmüştür. 

Radikaller ve radikal sosya
listler bugün kongrede mem
leketteki içtimai kanşrkhk'n 
hemen nihayete erdirilmesini 
istiyeceklerdir. 

Çekoslovalzya ___ .._.. .. ...._ __ 
Moskova'ya 
,. let Dlmıyacalı-

p.,.a;, 22 (Radyo) - ~Ol

lovakya hariciye :nazın Müsyu 
Krofta, buıün toplattan ayan 
mec1isinöe uzun ve çok .rm6-
him beyanatta bulunmuft•ı·. 
M. Kroita rdemiştir lci: 

- Çekoslovakya, ne kemi
nizm ne antikomünizm ve ne 
de faşizm ereyaAlanna :kapll
mamışbr ve kapılmıyacak. Bi«, 
münhu&ran skeri.k•wetimize 
güveniyoruz.. Çekoslovakya, 
komşalarile ve 'bilhuu A~ · 
many.a, Polonya ve lt.atya ile 
daima dost kalmak · stiyot .. 
Uluslar ısosyet8im1' kuwetli 
olmaı için elirmıden ~elen 
yar~mı ıyapaeak ve &elçika':yı 
takib etmiyecegiz." 

M. K1"0ft11, Çelroilo~
nın, Moskov8•ya al1tt •catt 
haldaitdalci şayialan gülünç 
bulmuş ve böy1e bir ih'timalm, 
m,.vzaubahı bile 'Olatmy.acalmt 
söylemi~tir. Ve sözü lapanya 
hadiselerine çevit-crek : 

- Biz, •spanya'Nn '<lahlli 
işlerine kanşm1yacatız. 

Demiştir. 

Sir-k İfİ 
Murat Türkmen oğtile sirk 

sahipleri arasında çıkan ihti· 
laf sebebile yirmi gündenberi 
lstanbul' da bulunan avukat 
Cemal dün şehrimize avdet 
etmiştir. Öğrendiğimize göre 
1stanbul gazetelerinde bahs
edilen bUtün ihtilaflar Murat 
Türkınenojlunua lehine ohııtak 
halledilmiştir. 

Sirk sahibi mukavele hü· 
kümlerine riayet etmediğinden 
sulhan Murat Türkmenoğlu'na 
tazminat vermiş ve bu su
relte Murat Muhtemel zarar
!anndan tnıamen kattul· 
muşhlr. 

:repMlıtır 
Bir hastamızın Apandisit 

hastalığının teşhisindeki yük
sek görüşlerinden ve bu ame
liyatmda g(>sterdlği büyük 
kudret ve hazakötinden dolayı 
lzmir Memleket be.Stanesi ha· 
riciye şefi muhterem Opera· 
tör Dr. Bay Nuri'ye aleni te· 
şekkürlerimizi sunarken has
tanenin dahili idaresinde ha
kim olan intizam ve mfikem· 
meliyeti ve hastalara ibzal 
edilen yüksek ~efkah lisanı 
şükranla yadetmeği vecibe 
addeylcrim. 

Vilayet Mektupçusu 
Alattin Tarkan 



Vatandaşlar, hazır olunuz! 
29 birinci teşrin Cumuriyet 

bayramının kutlulama merasi
mi hakkında bir program ha· 
zırlanmıştır. Programı aşağıya 
yazıyoruz: 

1 - Programın tebliğ ve 
ilanı davet hükmündedir. 

2 - Cumuriyet bayramına 
rastlıyan 29/10/936 Perşeme 
günü saat 8 130 dan 9,10 ge
çinciye kadar aşağıdaki sıra 
ile kabul resmi yapılacaktır: 

Saylavlar, Müstahkem mevki 
Komutanı ve Kara, Deniz, 
Hava ve Jandarma erkan ve 
ümerası, Vekalet müfettişleri, 

Adliye Başkanları (C. Müddei
umumisi ve Hakimler ) Def
terdar, Maliye dairesi amir
leri, Tapu, Kadastro ve sicil 
müdür ve muhafızları ve kam
biyo müdürü, Tetkiki itiraz 
Komisyon Reisi ve azası, Da
hiliye daireleri amirleri ( Vali 
muavini, idare heyeti üyeleri, 
Mektubçu, Emniyet, Hukuk 
işleri, Nüfus, Hususi muhasebe 
müdürleri ve Karşıyaka Nahi
yesi müdürü, istatistik müdürü, 

Kültür direktörü, mekteb 
müdürleri ve ilk tahsil müfet
tişleri ve mektebler başmual· 
limleri, bayındırlık direktörü, 
posta ve telğraf başmüdürü, 

nafıa komiserleri demiryolları 
işletme müdürü, ziraat, orman, 
baytar müdürleri, Türkofis mü
dürü, maadin memuru, uyuş
turucu maddeler müdürü, öl
çüler ve ayar başmüfettişi, li
man işleri müdürü, liman reisi, 
ticaret odası ve borsa umumi 
katip ve komiserleri, sıhhat 
müdürü ve hastane baş hekim
leri, sahil sıhhiye baş hekimi, 
iskan müdürü, gümrük ve in
hisarlar baş müdürleri ve mü
esseseleri r müdürleri, vakıflar 
müdürü, lzmir müftüsü, umumi 
meclis azaları 

3-9,10-9,25 te komutan· 
lığa ziyaret iade edilecektir. 

4-9,40-10,15 te konsolos· 
lar kabul edilecektir. 

5 - Saat tam onbuçukta 
Cumuriyet meydanında bulu
nulacak ve ilbay Komutanla 
birlikte orada toplanmış asker 
ve halkın bayramını kutlula
yacaktır. 

6 - Askeri merasim ve 
geçit resmi programl komu
tanlık tarafından bildirilecektir. 

İhracatçılar lisans 
icin müracaat ettiler , 

ihracatçılardan, ihracat li-
sansı almak için ticaret oda· 
sına müracaat etmiş olanlann 
evrakı, odadan lktısat Vekile· 
tine gönderilmek üzeredir. 20 
birinci teşrine kadar ihracat
çıların hemen hepsi, lazım 
gelen evrakı hazlrlıyarak oda· 
ya vermişlerdir. 

. 

Ford 

Bir kadını zorla 
evine götürmüş .. 

Gaziler caddesinde Avni 
oğlu Sıtkı sarhoş olarak araba 
ile evine gitmekte . olan Ra
mazan kızı Rasime'ye bıçakla 
hücum· etmiş ve zorla evine 
götürerek kirlettikten sonra 
bırakmıştır. 

Şikayet üzerine Sıtkı zabı
taca yakalanmıştır. 

Kaza 
Doktor HulUsi caddesinde 

Mustafa oğlu Nuri, idaresin
deki el arabasını yoldan geçen 
Mustafa oğlu lbrahi~ı'e çarp
tırmış ve kolundan yaralanma
sına sebebiyet verdiğinden za· 
bıtaca tutulmuştur. 

Eve taarruz 
Çorakkapı' da Aptullah Ef. 

mahallesinde Revnak sokağın
da boşadığı karısı Fatma'nm 
bulunduğu eve taarruz eden 
Abdülgaff ur oğlu Fettah, za
bıtaca yakalanmıştır. 

Hakaret 
Kemeraltı caddesinde Şe· 

moel kızı Jolbet, Muiz kızı 
katarina'ya hakaret ettiğinden 
tutulmuştur. 

Kaçakçılık 

Belediye evlenme dairesi 
civarında lbrahim oğlu Mus
tafa'nın barakasında yapılan 

araştırmada 2,5 kilo kaçak 
tütün görülmüş, zabıtaca alın· 

mıştır. Kaçakçı hakkında tah
kikata devam ediliyor. 

Polise hakaret 
Eşrefpaşa' da Yusuf dede 

caddesinde sarhoş olan polise 
hakaret eden ve bekçi Kadri'· 
ye tecavüzde bulunan Mustafa 
oğlu Mehmed tutulmuştur. 

Dövmek 
Kemeraltı caddeeinde Sa

dullah otelinde Ahmed oğlu 
Yusuf, kömür mes'elesinden 
Ahmed'i dövdüğünden yaka

Uşak'taki toplantıdan bir intiba 
Uşak, (Hususi) - Saylavlarımız Naşit Uluğ, Mehmed Sümer, 

Şakir Ahmed Ediz, Besim Atalay, lbrahim Dalkılıç tetkikat 
için şehrimize gelmişler, bu arada Halkevinde bir toplantı 

yapılmıştır. Toplantıda vali de hazır bulunmuştur. Salon çok 
kalabalıktı. Naşit Uluğ hükumetimizin bir senelik faaliyetini, 
başarılan büyük işleri, dış siyasa,mızın inkişaf tarzını ve bey· 
nelmilel yüksek mevkiimizi anlattı, kültür ve spor faaliyetle
rine de dokundu. Memleketin diğer işleri etrafındaki mütale
alara cevap verdi, dilekler tesbit edildi. 

Macaristan siyasasında 
değişiklik yok .. 

·----------~-------------

Bununla beraber lngiltere ve Fransa ile 
uzlaşmadan da bahsediliyor .. 

Budapeşte, 22 ( A.A ) -
Macar Başbakanı Daranyi 
mecliste hükumetin beyanna· 
mesını okumuştur. Bunda 
Gömböş'ün siyasal kanaat ve 
amaçlarının takibine devam 
edileceği, ideolojik mücadele· 
ye yer verilmiyeceği, rejimin, 
ulusal hür hıristiyan düşünce
ye dayandığı, hükumetin fahir 
ekseriyete dayıyarak birliği 
muhafazaya muvaffak olaca· 
ğına şüphe edilmediği, muha· 
lif bütün kuvvetlere karşı hü
kumetin karar vermiş olduğu 
bildirilmektedir. Naip ve Se
nato'nun salahiyetleri genişle· 
tilecektir. 

Dış siyasaya gelince; şimdi 
mer'i prensiplerde hiçbir de-

fından son defa Macar ulu-
sunu müteellim eden matem 
dolayısile izhar edilen dostluk 
hissiyatını daima hatırlıya
caktır. Hükumet genel bir uz-
laşmanın Avrupa siyasasının 
en mühim amaçlarmdan biri 
olduğuna kanidir. 

Bütün Macaristan lngilte
re' nin dostluğunu temin etmek 
ve karşılıklı menfeatlerin ta· 
nınması şartile Fransa ile de 
bir dostluk havasının inkişa· 
fını görmek arzusundadır. 

Macar hükumeti gelecekte 
ekalliyetlerin mukadderatını ıs-
lah için bütün meşru vasıta· 
larla mücadeleden vazgeç-
miyecektir. 

Hükumetin Macaristan'ın di· 
ğer halkı isteklerini de neti-

lanmıştır. 
K umar ğişiklik yapılmıyacaktır. Hü- celendirmeğe çalışacağını söy

lemeği fazla bulurum. 

ı Buakşamki progratrl 
lstanbul Radyosu 

Öğle: Saat 12,30 -14 Ha· 
vadis, Hafif plak musikisi. 
Akşam: 17 - 18 Üniversi· 

te' den naklen inkılab dersleri. 
17,30 Caz orkestrası , 19,30 
doktor Kemal Cenab tarafın· 
dan konferans, 20 Saz musiki 
heyeti, 20,30 Münir Nureddin 
ve arkadaşları, 21 Hafif plak 
musikisi, 21 ,30 Stüdyo orkest· 
rası, 22,30 Ajans haberleri: 

Ankara Radyosu 
Öğle: Saat 12,30 - 13,30 

Halk şarkıları, plak neşriyatı 

ve haberler. 
Akşam: 19 Halk şarkıları, 

20 İngilizce ders, 20,20: Halk 
şarkıları, 20,30 Stüdyo cazı 

21 Dans musikisi, 21,15 Bet· 
hoven ve diğer musiki üstad· 
larının seçilmiş parçaları, 21 ,45 
Ajans haberleri. ___________ ... ________ ___ 
_ Aydın'da 

Umumhanede bir ka
dın öldürüldü 

Aydın, (Hususi} - Dün ak· 
şam Aydın'da genel evlerden 

birinde bir cinayet olmuş bir 
günahkar kadın ölmüş, bir 

delikanlı da hayatını söndür
müştür. 

Vak' anın tafsilatını bildiri· 
yorum. 

Aydın' da oturan Tavaslı es· 
kici Kadir oğlu Ali evvelki 

gün genel evlerden birisine 
giderek ötedenberi tanıştığı 

Yusuf kızl şarlo Fatma ile 
geceyi geçirmek üzere bir 

buçuk lira veriyor. Fakat bu 
sırada başka bir yağlı müşteri 

gelerek 3 lira verince Ali'yi 
kapı dışarı ediyorlar. Bundan 

çok müteessir olan Ali dün 
kafayı çekiyor ve saat 17 

raddelerinde eve dalarak hiç 
blrşcy söylemeden şarlo Fat· 

Belediye reisi ve azaları, 
Ticaret ve sanayi edası reisi 
ve heyeti, baro; borsa heyet
leri ve Ziraat odası heyeti. 

Cumuriyet Halk partisi vi
layet idare heyeti ve Halkevi 
ve idman cemiyeti lzmir mer· 
kez heyeti. 

Gaziler mahallesinin bedava kuınet yapıcı barış siyasasına 
sokağında Ömer oğlu Mus· d::yanan, Roma protokolu ken· 
tafa ve metresi Fatma; otur- disile birlikte imza edildiği 

Şimdiye kadar lzmirde sa- dukları evde hariçten celbet- devletle kendisini bağlıyan 
tıcılığını yapmakta !>lduğum tikleri Abdülkadir, Ali, Talat dostlukları inkişaf ettirecek ve 
lstanbulda Tophanede Ford ve Mustafa'ya menfaat muka· Bulgaristan'la__!:ehistan tara· 

M. Daranyi bundan sonra 
ordunun mümkün olan bütün 
vasıtalarla kuvvetlendirileceği· 
ni, eski muharibler için bir 
kanun çıkaracağını söylemiş 
ve her türlü devalüasyonda 
fikrini reddederek döviz hak· 
kındaki mevcud hükümlerin 
muhafaza edileceğini söyle· 
miştir. 

manın üzerine hücum ediyor, 
üzerinde taşıdığı kundura bı

cağile kadını dört yerinden 
yaralıyarak kaçıyor. Şarlo 
Fatma çok kan kaybettiğin· 

den nakledildiği hastanede 
ölmüş, polisimiz kaçan Ali'yi 

fabrikasından üç ay evel haber bilinde kumar oynattıkları za· Tire' de hırsızlık 
vermek suretile kendi arzu ve bıtaca tesbit edilmiş ve hepsi Tire kazasının Hacı Şerif 
isteğimle ayrılarak doğrudan tutulmuşlardır. mahallesi civarında barsakcı· 

Kızılay, çocuk esirgeme ku
rumu, hava kurumu, verem 
mücadele, mallıl gaziler, mü
tekaidini askeriye, ikbsat ve 
tasarruf cemiyetleri, muallim· 
ler birliği matbuat mümessil
leri, etibba odası. 

doğruya Amerika'dan Ford Muşamba çalmış lık yapan Ahmed oğlu Ali'nin hemen yakalıyarak adliyeye 
teslim etmiştir. F ordacantasından celb ettiğim Gazi bulvarı civarında ki- damına giren hırsız tarafından Sosyalist ve liberal meb'us

lar bu itimad tezahürlerine Ford mamulatını eskisi gibi reç hanında arabacı Ömer'in iki çuval kuru barsak ve daha Tohumluk Bakla 
Mağazamda daha elverişli muşambasını çalan Ahmed bazı eşya çalınmıştır. Hırsız ı 1 işti rak etmemişlerdir. 
fiatlarla satmağa devam ede- tutulmuştur. aranıyor. • Sakız' dan tohumluk Bakla 
ceğimi sayın müşterilerime bil- Kavga Hayvan hırsızlığı Kızılaya yardım vatana yar· getirtilmesine Ziraat Vekale· 
dirir ve yeni gelen 15 kamyon Damlacık'ta yük arabacısı Torbalı'da mühim bir hay· dımdır. Yılda 50 kuruş vere- tince müsaade edilm iştir. To· 
iki binek ve bir ticari şasiden Yaşar ile Mahmud arasın.da van hırsızlığı vak' ası olmuş, rek üye olan yurddaş vatana humluk getirtmek istiyenlerin 
mürekkep sergiyi görmelerini kavga çıkmış, Yaşar taşla Mah- muhtelif şahıslara ait 3 At ve karşı olan medeni vazifesini şehrimiz Ziraat müdürlüğüne 

Bankalar ve Maliye ve Na· 
fıa mümessilleri direktörleri ve 
diğer cemiyet reisleri, haham· 
başı. 

de rica ederim. mud'u kaşı •Üzerinden yarala- 2 Öküz çalınmıştır. Huyvan ifa etmiş olur. müracaat ederek, listeye isim· 
Avni Nuri Meserretçioğlu dığından zabıtaca tutulmuştur. hırsızları aranıyor. • lerini yazdırmaları lazımdır . 

................................................................................................. Kiiililiiiiiiiiıllıiliiiıiililiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiliiiilliiiiiiliiiiiiii ......................... .-
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- Hey gidi biz kalın ka- Hülasa, muhtarın ·~evindeki-: 
falar hey? Ömrümüzü boşa ler ve akrabaları Rizan'ı bir 
harcamışız. Elifi görsek mer- melek gibi seviyorlardı. En 
tek sanıyoruz. ihtiyarları bile o içeriye gi· 

Demiş, durmuştu. Fatma, rince ayağa kalkıyor, ona yer 
Rizan' dan dikiş bile öğren· gösteriyorlardı. 
mişti. Şimdi herşeyi, evdeki- Köyde yalnız beş-on kadın, 
lerin bütün çamaşırlarını ken· Ümmü Gülsüm mollanın tesi· 
disi kesib dikiyordu. Hatta rine kapılmışlardı. Ve Rizan 
birçok köylüler, dikiş için ona sokaktan geçerken; çit dıvar
başvuruyorlardı. Fakat babası; ların bir tarafından öbür ta-

- Olmaz -Diyordu- Ben rafına, 
sağ kaldıkça olmaz but Yal- - Huuuuu Fatma, Ayşe, 
mz bizimkileri dik, yeteri uhruç bismillah del 

Diyerek sesleniyorlardı. Ri· lerde. Fatma'nın tahammül edemiye· hepsi seni bekliyecekler. 
zan bunları duyuyor, fakat si- Fatma bunu söylerken ma· yerek kapıdan çekild iğini gördü. - Gelirimi 
nirlenmiyordu. Cehalet çok nalı bir tavır takınmış , içini Muhtar, elini ağır ağır sal- Diyecek oldu, yapamadı. 
şeyler yaptırabilirdi. Onların de çekmişti. Rizan onun ya- lıyarak onu selamlıyordu. Ka- Nefesi tıkanmıştı. Mini-mini· 
cahil kalmasında da mes'ul naklarını okşadı, hafif bir rısı da şimdi beyaz başörtü- lerin hıçkırıkları kulaklarını 
olanlar, her halde başkaları idi. sesle; ' sünü gözlerine götürmüştü. doldurmuştu. Bazıları araba· 

- Haydi Fatma'cığım, ağ- - Yanılıyorsun -Dedi- ben Köy kenarına gelmişti, şa- nın peşisıra koşuyorlardı. Ri· 
l 1 G l. · lb Ç k d k Id b "k b. h zan arabanın içinde yumuşak ama ene ge ırım e et. o evlenecek değilim.. Allahaıs· şır ı a ı ve üyu ır e-
değil, birbuçuk ay kadar marladık. yecanla arabadan sıçradı: bir mindere oturmuş, ellerile 
birşey... Tuhaf şey, muhtarın gözleri Yolun iki tarafında 30 ka- yüzünü kapamış hıçkırıyordu. 

- Ya gelmezsen! yaşarmıştı. Karısı da ağlıyor· dar çocuk sıraya durmuşlardı. Sanki anasından babasın· 
- Seni aldırırım lzmir' et du. Meğer, hiç ummadığı halde Sinirli sinirli ağlamak isti· dan, sanki doğup büyüdüğü 
Fatma ümitsiz ümitsiz, boy- onların sert görünen varlıkla- yordu. Kendine hakim değil yerlerden ayrılmış ta ölüme 

nunu büktü: rında ne incelikler, ne hassa- gibiydi. Birer birer hepsini gidiyordu. 
- Ummam ki .. lzmir çok siyetler varmış?. Topraklaşmış öptü! Hepsi de ağlaşıyorlardı. -Alışmışım -Diye düşünü· 

uzaklarda.. Ben oralarda ne sandığı bu insanların, haki- O da ağlıyordu artık. yordu- iyice alışmışım onlara .. 
yaparım .. Hem beni kim salar? katta kendi varlıkları içinde Çocukların arkasında kadın- Çocuklarımı seviyorum ve bu 

- Sen gelmesen bile ben başka bir alem; gayri şuurda lar, kızlar vardı. Onlara elile köyde beni alakadar eden 
dönüb geleceğim. kalmış bir alem yaşıyordu de- selam verdi: şeyler çoğalmağa başladı. 

- Onu da ummayorum. mek?. - Al1ahaısmarladıkl. Alla- Bu sırada arabacının sesı 
Böyle olsa.. Arabanın arka tarafına otur· haısmarladık.. duyuldu: 

Niçin ummayorsun? du. Araba yürümeğe başladı. Git güle güle hoca ha- - Ağlama be kızım, ağ· 
- Seni bırakmazlar şehir- Yaşlı gözlerinin aralığmdan nıml. Gene gel!. Yavrularımız lama! - Sonu flar -
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•ı: 2776 - P osta kutusu 405 

tıA.BONE ŞERAİTi 
1200, alt ı cıylığı 700, üç 

11 
aytı~ı 500 kuruştur 

ıt~ ıncınlckcıler i çin senelik 
il 0 nc ücreti 27 liradır 

•·ı- )crıle 5 kuru~tur 

g .. <.'nı ' -~~ış nü halar 25 kuru~tur. 

J\notu ~JATllA.ASl~DA 1 
HASILM 1 ~"TIR 

• • • 
Şehir adamına göre, dağ 

ve deniz uşağının muhakkak 
ayrı görüşleri var. Dikkat edil
diği zaman, yalnız kendi ken
dilerinin olan insanlarda bir 
istiklal ruhu, bir san'atkar gö
rüşü, bir yaradıcılık kabiliyeti 
ve bariz bir orijinalite sezeriz. 
Fakat çok defalar karşımız
daki adamın derinliğini, en
ginliğini göremeyiz, anlıyama
yız. Bu; onun kusuru değil 

kendi körlüğümüzdür. Çünkü 
biz şehir adamları, birşeyi 

görmek için mutlaka öküz gibi 
dürtülmeğe muhtacız. 

Kuvvetli bir tabloyu sey
rederken: 

- Ne doğru görüş! deriz. 
Çünkü ressamın gördüğüne 

biz de bakmıştık. Fakat biz 
dikkat edememiş, görememiş
tik. San'atkar görememiş ol
duğumuz şeyi bize tablosunda 
gösterdi. Ve işte o zaman gö· 
zümüz açıldı; hep beraber man
zarayı görüyor ve anlıyoruz . 

• • • 
Şehir adamı, biraz da gözleri 

bağlı dolap beygirine benzer. 
Zavallı dolap beygiri;... Ku· 
yunun etrafında mahdud bir 
daire içinde dolaşırke~ uzun 
bir yol aldığını zanneder. Çün· 
kü gözleri kapalıdır. Sırtına da 
paldımı giyip dolabın sırığına 
koşulmuştur. 

Şehir adamı da öyle de
ğil mi? O da bir daire, bir 
hudud, bir çerçeve içinde ha· 
reket etmeğe mecbur değil 
midir? 

Şimdi müsaade dileyerek 
birşey soracağım: 

Bir ticarethanenin defterlerini 
karalamakla uğraşan katibin, 
veya bir gazeteyi her gün dol
durmakla vakit geçiren gaze
tecinin şu dolap beygirinden 
farkları nedir? 

Ben, bunlarla dolap beygiri 
arasında bir fark göremiyorum. 
Yalnız, şehir adamı ile dağ ve 
deniz adamında, cemiyetin in· 
sanı ile enginin insanında bir 
fark değil, birçok farklar gö· 
rüyorum. 

Zakkum oğlu 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

• 
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Turgutlu hu~uk ha~imlir 
a"inclenı 

/Jilbao asilere 
te~lim mi oluyor? 

Svilla, 22 (Radyo) - Mad
rid 'den kaçanlar Milis1ler ara
sında panik husule getirmiş
lerdir. Madrid'in artık muka, 
vemet edemiyeceği şöylenme~
tedir, 

Prağ, 22 (Radyo) - Çe• 
koslovakya hükumeti ispanya 
hükumetinden silah ve mühim
mat siparişi aldığı ve bunları 
gönderdiği hakkındaki haber· 
lcri tekzib etmiştir. 

Hendaye, 22 (Radyo)-Bil
bao'nun teslimi hakkmdaki 
müzakereler bitmek üzeredir. 

Medrid, 22 (Radyo) - Dı
varlara yapıştırılan bir emir 
mucibince, cepheden gelecek 
milis ve askerlerin kötü haber 
neşretmeleri menedilmiştir. 

Böyle hareket edenler kur
şuna dizilecekler, 

Svilla, 22 (Radyo) - Ge
neral Franko'nun Madrid üze· 
rine nihai taanuzu başlamıştır. 
Taarruza dört kıt'a birden 
geçmiş ve asiler halen Mad· 
rid'e 12 kilometre yakın bu
lunmaktadır. 

Asi kuvvetler Esküryal'in 
bir kısmını geçerek Tardiyente 
köyünü işgal etmişlerdir. 

Valpdolid, 22 ( Radyo ) -
General Varella, general Mola 
ile müzakereden sonra ileri 
hareket emrini vermiştir. 

Prens Don F ernando Do 
Burbon Burgoz'a gelmiş ve 
general Franko'un emri altına 
girmiştfr. 

Buenos Ayres, 21 (A.A) -
12 Amerika cumuriyetinin bu
rada toplanan mümessiller el· 
çilikler için iltica hakkı pren
sibini müdafaaya müttefikan 
karar vermişlerdir. Hükumetler 
Madrid'e notalarla miiracaat 
ederek iltica hakkının hukuki 
ve insani esaslara istinad et
mekte olduğunu hatırlatacak· 
!ardır. 

Furunlanmış Ve Tam Kunıtulmuş 
•• 

G RGENLER ZINCiAL 
DA BULUNUR . 

Rutubet ve sıcakta katiyen ıeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ 

Mobilya, karoseri imalatı için ideal kereste 

• . 

Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Tele/on 3776 

- 1 

' . ( 

1 

un• ' ~· \ 
Vaşington, 21 (A.A) -Yeni 

İspanya büyük elçisi M. Del
bosrios cumur başkanı Ruz
velt' e itimatnamesini takdim 
etmiştir. M. Ruzvelt bu müna
sebetle iradettiği cevabi nu
tukta teamül hilafına olarak 
Amerika hükumetinin Madrid 
hükumetile teşrikimes<ıl edece
ğini bildirmekten tevakki et· 
miş, buna mukabil yalnız ls
panyol milleti kelimesini kul

Barselon, 22 (A.A) - Havas 
ajansının Barselondan aldıği 
malUmata göre, hadiseler M. 
Azana'nın lBarselon'da kal

mak niyetinde olduğunu gös
termektedir. M. Azana bugün 
Katalonya parlamentosuna gi
derek kendisine ve süel daire
siyle sekreterliğine mahsus ça
lışma odaları tutmuştur. 

,.. ............................. ____ ... 
Tatlı 

lanmıştır. Misket 
Buca belediyesinden: 

Sahibi 1 1 Mevkii Sokağı No. Cinsi Kıymeti 
Buc istasyon caddesi 71 59 Hane 1300 Lira 

81 
Emvali met· 
ruke Yunanlı 
emvalinden 

........................................ ,, 
. Yukarıda cins ve kıymeti ve mevkii yazılı gayri menkulün 

vılayetçe istimlakine karar verilmiş olduğundan istimlak karar-
namesinin 8 inci maddesi mucibince bu hanenin haritası tan
zim ~ılınmış ve krymeti heyeti muhammince takdir edilmiştir. 
Keyfıyet malum olmak üzere gene bu kararnamenin sözü ge-

Fiah: 55 - 70 
iNHiSARLAR iDARESi 

lzmir vilayeti daimi encüme
ninden: 

çen 8 inci maddesi hükmüne tefikan tarhi ilandan itibaren ld h arei ususiyeye merbut devair ve müessesatı resmiyenin 
sekiz gün zarfında mülk sahibinin ve alakadarların bir itiraz- senelik ihtiyacı olan 502500 kilo kok kömürünün mübayeası 
lan varsa gene bu kararnamenin 9 uncu maddesi mucibince 15 /10/ 936 gününden itibaren bir ay içinde pazarlık suretilo 

_B_u_c-:a-;;;;:b":'e l=-c_d ..::.i Y ... e_r-:i y~a~s-et .... in_e~m~u;;.;.· r=ac;:..;:a~a:.::.::tl=ar::..:ı.....;i:.::la::n~o..:.::lu:.:.n:.:u:.:.:r ·:.........~.:..94.:.:2:........._ , eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip o lanlann şeraiti öğrenmek üzere 

Gümrük Muhafaza taburu her gün M. hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksilt· 

S 1 
meye iştirak edeceklerin de encümeni vilayetin toplandığı her 

atın a ma komisyonundan: pazartesi ve perşembe günleri saat 10 da depozito veya bank 

1 - lzmir gümrük muhafaza alayı birinci tabur karargah mektubu ile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 
efratının gündelik ihtiyacı için 30 • 40 adet ekmek olunur. 23 26 27 29 934 

2 

askeri evsafa göre on buçuk ay müddetle açık eksilt
me suretile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 6/111936 Cuma günü saat 14 de Gazibulva
rı'nda Ziraat Bankası ittisalinde 6/3 sayılı apartıman 
üst katında gümrük muhafaza taburu satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis· 
yonda görülebilir. 

3 - Ekmeğin beher adedi için 9 kuruş 25 santim fiat 
tahmin edilmiştir. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesika.lan ve muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte k:bmisyonumuza müra-

lzmir Iiınan işletme müdürlü
ğünden: 

Satın alacağımız binbeşyüz ton rekompoze kömür için Bi
rinci Teşrin ayının yirmi dördüncü gününden İkinci Teşrin 
ayının beşinci perşembe günü saat 16 ya kadar münakasa 
müddeti tayin edilmiştir. Teklif mektuplarının 5 ikinci Teşrin 
936 perşembe günü saat 15 şe kadar idarede bulunmuş ol
ması ve münakasaya' gireceklerin bin liralık nakit veya banka 
mektubu teminat vermeleri şarttır. Şartnameleri görmek isti
yenler Levazım servisine müraca3t etmelidirler. lstiyenlere 
artname osta ile önderilir. 23 26 943 

/zmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

lzmir' de Osmaniye cadde
•inde çukur hanında ticaret 
yapan müseccel Anadolu in~ 
kişaf tiqaret şir~eti limitet 
lzmir şubesinin 2· 10·936 tari· 
hile tasdikli &irküleri ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 1866 numarasına kayt vo 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret me• 
murluğu resmt mü, 
hürü ve F. Tenik 

imzası 

1 - Sirküler. 
Anadolu inkişaf ticaret 

şirketi limited 

Tamamen tediye edilmiş 
sermayesi 

150.000 T. L. 
ithalat - ihracat - Banka 

Şubeleri: Mersin • Adana 

f zmir şubemiz memurların· 
dan lsak Enrikez'in şirketi· 
mizden ayrıldığını beyan ey
leriz. Binaenaleyh bugünden 
itibaren imza salaliiyeti kal-
mamıştır. 

İzmir şubemiz memurların
dan bay Nesim Simsollo im
zalan sizce malum olan bay 
Mateo Alaluf veyahut bay 
Raul Alaluf'un müşterek im
zaları şirketimizin İzmir şube
sini ilzam edt:bileceğini say
gılarımızla arzeyleriz. 

U. No. 9669 
H. No. 73 
Tarife 12 
Alınan harç 55 Liret 

işbu sirküler zirine mevzu 
imzaların Bensiyon Menase 
ve Ruhen Kapelutonun im
zası olduğu tasdik olunur. 

Bension Menache 
Ruben Capeloto 

Mühür 
Türkiye cumuriyeti 

Rados konsolosluğu 
İmza 

Mahfuz 

Memur bay Nisim Simsollo 
şu suretle imza edecektir. 

Anadolu inkişaf ticaret 
şirketi Ltd. İzmir şubesi 

· imza okunamadı 
No. 113 

Turguthı'nun kökkaya mev: 
kiinden delı Ömer oğulların· 

dan mahmud kızı havanın ko
ca~ıı o köyden zebil güveyıi 
halil oğlu basan aleyhine aç
tığı terk sebebile boşanma 

davasından dolayı yapılmakta 
olan duruşmada davalının 
oturduğu yer bulunamamış ve 
davetiye ve dava arzuhalı 
kendisine ilanen tebliğ edil· 
miş oldu~u halde müddeialeyh 
mahkemeye gelmediğinden 
mahkeme 11-11·936 saat 11 
de talile edilmiş ve aleyhine 
gıyap karan ittihaz edilmiştir. 
~Müddeialeyhin <' gün mahke· 
meye gelmesi ve bir itiratı 
varsa bildirmesi aksi takdirde 
mahkemenb gıyaben görüle
ceği tebliğ makamına kainı 
olmak üzere ilan olunur. 9.32 

ooR~ 
1 

Ozum satışları: 
"Ç. Alıcı K. S. K. S. 
741 Ş. Riza ha. 14 75 21 
647 F. Solari 11 17 50 
401 O. kurumu 11 21 50 
312 M. J. Taran. 15 50 20 
219 Y. t. Talat 9 50 19 50 
218 A. R. Üzüm. 11 19 
203 K. A. Kazım.14 25 19 50 
182 S. Süleyma. 16 18 25 
161 H. Alyoti 14 50 15 50 
142 Beşikçi z. bi. 12 75 15 15 
118 S. Gomel 10 75 14 25 
110 inhisar ida. 8 50 8 50 
42 Şınlak z. bi. 11 19 
28 A. Muhtar 15 15 
19 Ş. Bencuya 10 75 10 75 
15 Koope. itti. 15 50 16 50 
15 J. Tara. malı. 8 8 ~ 
15 Klzılca. Adil 11 75 11 1' 
11 M. lzmir 12 75 12 1 
11 Albayrak ti. 16 50 16 sq 
10 C. Cendeli 18 55 18 
4 F. z. Mehmet 8 8 
3624 

284403 
288027 

incir sata,ıarı: 
Ç. Alıcı K. S. K. S 

1070 H. Şeşbeş 7 25 ıo 3 
455 Tütsü ile te. 7 14 5 

Yukandaki mühürün T. C. 250 A. Muhtar 9 25 13 
Rodos konsolosluğuna diyeti . 183 A. H. Nazil, 7 50 13 S 
tasdik olunur. 11101936 101 B. S. Alaz. 9 11 

2833 sayıh yasaya müstcni· 87 Ş. Riza halef. 9 50 10 
den tasdik harcı alınmamıştır. 77 S. Süleyma. 9 75 14 

16 kuruş pul üzerinde 1/ 46 F. z. İzzi 10 25 10 
2 

10/936 tarih ve lzmir vilayeti 26 O. Eğli 11 11 
hukuk işleri müdürlüğü l'es- 14 A. Lafont 10 10 
mi mühürü ve hukuk işleri 2309 
D. Seyfettin kul imzası. 144023 

Umumi No. 8200 146337 
Hususi No. 9178 Zahire sat19ları: S 

Ç. Cinsi K. S. 1(. 
Bugün gösterilen işbu vesi· 

kadalci imzanın 935 senesi 
sirküler dosyamızda saklı 30/ 

7 /935 tarih ve 6552 No. lı 
vesikaya nazaran isimleri ya
zılı Mateo Alaluf veya Raul 
Alalufla müştereken imza se
lahiyetine nihayet verilen İsak 
Enrikes yerine memur edilen 
şahsı maruf Anadolu inkişaf 
ticaret şirketi limited lzmir 
şubesinde memur Nesim Sim-

solonun olup anlatılan mealini 
ikrar eyledikten sonra yanı
mızda eli ile koyduğunu tas
dik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz altı senesi teşrinievvel 

ayının ikinci cuma günü. 

T. C. İzmir üçüncü Noteri 

Tahsin Amur resmi mü

hürü ve vekili Ali Raif 

Günyer imzası 

Umumi No. 8201 
Hususi No. 9178 
Bu vesika suretinin daire 

2546 Buğday 4 87 5 5 
10 Araka 8 8 
50 Arpa 3 625 .3 6 
14 Nohut 5 375 5 j 
40 Bakla 4 8125 6 

114 K. darı 5 25 5 
62 Fasulya 8 75 S 
61 Susam 13 50 1.3 
33 Burçak 4 375 4 S 

87000 Kilo P. çekir. 2 90 2 
619 B. pamuk 45 25 46 

45 Kepek 2 625 2 6 

dosyasında saklı 8200 uınll111 

numara ile tasdikli aslıPB ~ 
gun olduğu tasdik kılı11 

Bin dokuz yüz otuz altı ~ 
nesi teşrinievvel ayının ilcİfl 
cuma günü, • 

İzmir üçüncü Noteri f sbe 
sin Amur resmi mühürÜ " 
namına Ali Raif Günyet 

imzası 

Altmış kuruşluk pul 
2/teşrinievvel/1936 
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:atelli Sperco W. F. H. VAN- Olivier_~~1~ürekası · 
apur Acentası Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

( 

Roy AL NEERLANDAtS V. N. Birinci kordon Rees binası 
··u KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel 

2443 

~ LYSSES,, papuru 16/tcş· "ATHEN,, vapuru 26 ilk LONDRA HATTI 
~evvelde gelip yükünü tah- teşrinde bekleniyor, 3 son "LESBIAN,, vapuru 9 bi- • 
~Aden sonra BURGAS, VAR- teşrine kadar ROTTERDAM, rinci tcşrine kadar Londra ve 
.a ve KOSTENCE liman· HAMBURG ve BREMEN için Hul için yük alacaktır. 

tı için yük alacaktır. yükliyecektir. "MARONIAN,, vapuru 19 
''f>osidon , vapuru 21/teşrin- "MILOS,, vapuru 29 ilk birinci teşrine kadar Londra 

~elden 2S/teşrinevvele ka- teşrinde bekleniyor, HAM- ve Leith için yük alacaktır. 
r r ROTTERDAM, AMS- BURG ve ANVES'ten yük çı- LİVERPOOL HATTI 
tRDAM HAMBURG r- kacaktır. "EGYPTIAN,, vapuru 15 

tlıanlara · · ve .. k 1 kt 
1 

"MANISSA,, vapuru 11 son birinci teşrinde Liverpool ve ··ul ıçın yu a aca ır. teşrinde bekleniyor, 15 son Swanseadan gelip yük çıka-
~n . YSSES,, .vapu.ru 4/ teş- teşrine kadar ROTTERDAM, racaktır. 
~~~nıden 9/teşrınsanıye kadar HAMBURG ve BREMEN için DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
Dl\~TERDAM, ROTTER- yükliyeccktir. "HERAKLEA,, vapuru bi-
latı .. ve HAMBURG liman- ARMEMENT H. SCHULDT- rinci teşrin ortasında Hamburg 

11 •çın yük alacaktır. HAMBURG Bremen ve Anverskn gelip 
tjlO~f.STES,, vapuru 16/ikin- "~ARITZA,~ vapuru 22 ilk yük çıkaıacaktır. 
d eşrınden 21/ikinciteşrine ka· teşnnde beklenıyor, ROTTER- Tarih ve navlunlardaki de-
~ar AMSTERDAM, ROTSER- DAM ve HAMBURG için yük ğişikliklerden accnta mes'u· 

AM ve HAMBURG liman- alacaktır. liyet kabul etmez. 

S~ için yük alacaktır. "AUGUST LEO~HARDT,, ~u~!!ım~~---~--· 
Vt.NSKA ORIENT LINIEN va~uru 11 son teşrınde bek- Deri ve Tenasül Hasta-
''VfKIN " .. .. lenıyor, ROTTERDAM ve lıkları Mütahassısı 

lofb· . GLAND motoru HAMBURG için yük ala- Doktor 
olu ıtınciteşrinde beklenmekte caktır. 

Bu~ RorrERDAM, HAM- AMERiKAN EXPORT LfNEs Osman Yunus 

~ e 
;' 

sız_· _~ ( .. ______, 
,. 

J 

liA G, BREMEN, COPEN- "EXMlNSTER,, vapuru 30 Hergün hastalan sabah 
\'A ~E, ve ISKANDINAV- ifk teşrinde bekleniyor, NEV- saat 10 dan akşam altıya 
}'f lunanları için yük alacaktır. YORK ve BOSTON için kadar kabul ve tedavi eder. 

0LLAND AUSTRALİA yük alacaktır. Adres: Kemeraltı Şamlı 

1 '---_J ARABINI ALMAK 
\L--_ ___,\ EREDDüT ETMEYiN·z ! 

LlNE "EXHIBITOR,, vapuru 14 sokak No. 19 
•

11

ALHENA,, vapuru 6/ikin· son teşrinde bekleniyor, NEV- -----------• 
~teşrinde beklenmekte olup YORK ve BOSTON için yük 
IUNSIPALLE AUSTRAL YA alacaktır. 

~c 'ı'E.Nl ZELAND · · .. k "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
'4eakt ıçın yu teşrinde bekleniyor, NEV-

S ır. YORK için yük alacaktır. 
ERVICE MARITIME "EXAMINER., vapuru 14 

.. ROUMAIN ilk kanunda bekleniyor, NEV-
bi . SUÇEA VA,, vapuru 20 YORK için yük alacaktır. 
lt tı~ci teşrinde gelip 1/21 inci "EXAMELIA,, vapuru 26 ilk 
sfl1nde PiRE, MALTA, MAR- teşrinde .. be~leniyor, NEV
a~ YA ve CEZAIR için yük YORK ıçı:_:~k alacaktır. 

*?. ·. . . . . r . 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No. : 55 
Telefon : 3479 

FiATI: 
70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 

,, 100 2 Litrelik " 

IHT AR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır. 

.~ktır. lAMERİCAN EXRORT LINES 
l9fL~~ JULl~. ~pınu PİRETARİKİLESERİ ~~ ~~r~-is_e_s_i~~~~~_-ııı-ttıı-ıııı-ıııı-ııı-ıııı-ıııı-~-t.~~-o~k-t-o-r~,-,,,,".~lllll~lllllÜffilll= 
~.\ 2 ıncıteşrinde MAL TA, SE.EERLER 
Ilı ~SILYA ve CECAIR li- "EXCALIBUR" transatlan- Lise ve Orta mektep şahadetnamesi almak istiyenler A Kemal Tonay -ltıları için yük alacaktır. tik vapuru 23 ilk teşrinde Pl- için saat 19 dan 21 e kadar Kültür lisesinde gece ders- - • , _ 

.,ZEGLUGA POLSKA . RE' den, BOSTON ve NEV- leri başlamıştır. Kayit işi bu ayın nihayetine kadar de- '=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı-
. LEWANT motörü l/ikin- YORK a hareket edecektir. vam edecektir· Programı öğrenmek istiyenlcrin derhal Dnsnıalıaııc istasyonu knrşısıııdnki dibek soknk başımla 30 s:ıyı· 

Citet · " "EXETER t tl 'k Kültür Lisesi direktörlüğüne uğramaları. = lı ev ve muaycnehaııe1:1indc snhnh :ınl 8 den ak~am snot 6 o kadar = 
~vrtnde beklenmekte olup " ransa antı. va- - hastalarım kabul eder. 
\' VE.RS (Doğru) DANTZIG puru 6 son teşrinde PiRE- ______________ .... .__....-,_ ... ...._..-...._ ..... _ l\Iüracnat eden hastalara yapılması llizımgelcn sair tahli11iı ve = 
~ GDYNIA için yük ala- den BOSTON v~ NEVYORK'a mikroskopik ruunycncleri ile "crcınli hastalara yapılma ıııa cc,·za :S: 

~l~~dak· h k "hl ·ı ba'.~c~~";~~.. Transa!· T • N • K •ııİÜffilfıiıııİİüÜİı'ÜittiİıttııffiÜİlılfflılıJÜİIİIİilİııİT~İ;İ:~·, >:f)~j lllllllliİ 
rıa"hını dl are et tarı erı e lan tik vapuru 20 son teşrinde B u~ , V u4' , K Milli Emlak Müdürlügünden: 
~ ar aki değişikliklerden BOSTON ve NEVYORK'a 
D~ta ınes'uliyet kabul etmez. I hareket edecektir. 
lt'.:Ltlazla tafsilat için FRA- Sefer müddeti: 
ıtıu SPERCO acentalığına PiRE - BOSTON 16 gün 

rlcaat edilmesi rica olunur. PiRE - NEVYORK 18 gün 
~ clcfon: 2004!2005/266Ş DEN NORSKE MIDDELHA VS 

q~ıı· L. ı LINJEN - OSLO 
_ IC en IDeS "BOSPHORUS,, motörü 

Lı Limited 1 24 ilk teşrinde bekleniyor, 
'l 1 DİEPPE, DUNKERK, ve 

ifa lltnburg - Bremen, Rotter- NORVEÇ limanlarına yük 
lillıllı .... _ Amsterdam ve Anvers alacaktır. 
~:~lan için her ay munta- "SARDINIA., motörü 16 
~ 1ki sefer yapacaktır. son teşrinde bekleniyor, Dİ-

i~ en. lskandinav ve Baltık EPPE ve NORVEÇ limanla-
~e:nlan için doğru Konşi- rına yük alacaktır. 
4 to ile eşya kabul eder. JOHSTON WARREN LİNE 

'lo-[ E M l LTD LİVERPOL 
t5 o - gytian ai "DROMORE,, vapuru 24 ilk 

fıt1 Line teşrinde olup ayni gün BUR-
~arsilya ve iskcnderiye için CAS, VARNA, KÔSTENCE, 
~~tıı tonluk "Cairo City" va- SULİNA, GALAÇ ve BRAI· 
~rı.. her ay Pireden munta- LA'ya gidecektir. 

··•an .k 
~tkt· 1 i sefer hareket ede- S.A. ROY ALE I IONGRO-

ır 

'f . iSE DE NAVİGATİON 
~·Olcu fiatinde tenzilat: DANUBIENNE-MARITIME 

.ı ıte-M ·1 h ··d 1 UAPEEST 'itti arsı ya seya at mu - B .. 
J:> ?5 saat, 1 SERViCE MARITIME 

tıı"rı~ıt·S.ai.t ve lskenderiye li- 1
1 

ROUMAIN BUCAREST 
tıı h rı ıçın "VELOS,, vapu- ''DUROSTOR,, vapuru 28 
b er haft rt · ·· ·· ·ık t · d l kl · KOS < d apaza esı gunu saat ı. cşrın e Je enıyor, -
tı:~etc ınuntazam Pireden ha- TENCE, SUL1NA ve GALAÇ 
~buıedecektir. Yolcu ve eşya ve GALAÇ aktarması olnrıık 

r;- eder. 1 BELGRAD, NOVlSAD, BU-
~tılcaıla tafsilat için Pasaport DAPEŞTE, BRATİSLAVA, 
~i~ ~·salonu karşısında Lokal ı VIYENA ve LlNZ için yük 
~'llu •nasında. No. 168 alacaktır. 

illi Deniz AcentahOı Vapurların isimleri gelme 
~tıt limited tarihleri ve navlun tarifeleri 

asına müracaat olunması. bakında bir taahhüde girişi· 
Telefon: 3171 lemez. Telefon No. 2008 2008 

, 
9 :(1 
2: 
~ 
4: Q~ 
• : (1 ': // 

• 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen 

paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşmı
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? 

SIHHAT BALIKYAGI 

Satış 
530 Güzelzalı ferah s. 3 eski No. lı 15 yeni 247 

metre arsa. 

Lira K. 
148 20 

531 Güzelyalı teceddüt s. 16 eski 12 taj No. lı 481 200 00 
M. ev ve arsa. 

533 İstiklal gündüz s. 21 eski 23 yeni No lı yahu- 150 00 
dihane içinde evin 4/8 hissesi boşluk avlu 
hela ve su kuyusu iştiraki daimi tasarruf hak-
kı olmak üzere. 

534 Güzelyalı tramvay c. 824 kapı 1168 taj No. lı 600 00 
479,ŞO metre arsa. 

535 Pınarbaşı kır bahçeleri mcvkiinde 752 metre bahçe 47 00 
536 Burnava bedava s. yıl<ık minareden 2 parsel 161 00 

No. a alan 637,47 M. arsa. 
537 Karataş salhane emniyet s. 125/1 No. lı 63 

metre arsa. 
18 00 

584 Reşadiye üç kuyular No. 54 taj ev. 35 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile onbeş 

gün müddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 5/11/936 per
şembe günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine 
müracaatları. 862 

1'orvcçya lııılıkya~larının cıı lınlitıiclir. Şerbet gibi İl,"ilir, 2 dcliı siiıiilmii~tür ----------------------

Başdurıık Büyük Sıılepçiuğlu lıııııı karıısındn Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
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'' 

7 
ve 

1937 model Chevrolet ve Olds

mobil otomobil ve kamyonları 

ag liy 

O o obil i al ca s n z? 

amyonete mi iht· acınız var? 
. 

İkinci tesrins onuna cok az kalmıstır. Bu kıs , ' , 
intizar devresinin sonunda siz k<ı.zanacaksı 

--~.1937 Modelalimlz:I ~ 

LE ge iyor! 

mutlaka ve mutlaka 

. . 
Yapısı olmalıdır . . ''GENE L O ORS,, dünyanın en iyi, en kuvvetli, en sağlam 

otomobillerini yapan büyük bir müessesedir. 

ki km iz sıdır. 

• cı r 


