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al Bu güzel yunlun daha güzel 
ıe:a•ı iı;in gi> ılillel'.imizin istedik· 

ne hudut çizmek mümkün değil. 
• . Mesdi Karşıyakıı'ya daha sür· 
tll gı·-ı l . . - - ıı ~ uen lapur ar ıstıyen gonu er 
0rdonda i Jiyccek ter-temiz tram· 

'•Ylara da hasret çekmektedir. 

1
. (İnciraltı) mn adi biı· salaş ha· 
•ııden kurtarılmasını dileyen gö· 
:::r (Ağa Memnun) ılıcnlannı da 

:modern bir şekilde görmek 
•ttuaundao kendisini alamıyor. 
, I'edcıı bu llıılçova ılıcalarının 

tifalı SU)U fenni tesisatla {lneiraltı) 
~ getirdilınesin? ~eden o denizin 

arında güzel oteller kurulma· :?. ~eden o sıcak ve şif ah su ile 
llıııo serin ve plfijh suyu bir 

::-Ya gelmesin? Neden oralara ka· 
r tram,·ay yolu uzatılmasın? Ve 

~en (İuclra\tı) nda sıcak, so~uk 
•~yolarile, temiz otellerile. güzel 

~llıolarile, elektrikli, sulu, tele· 
ı.~lu ve hava gazlı bir nefes alma, 
var d' uılenme, bir eğlenme hem de 
lıt·uı ve berkc~n gidcLileceği bir 
'tltnmc müessesesi mc~·dana "eti· l'il . J o 

llıış olmasın? .. 

Asilerin merkezi Burgos'tan bir görünüş 
Paris 23 (A.A) - Libcrıa ga· 

zrtesinin Salamanko'Jan öğrendi· 

ğiue göre bir Sovyct vapuru Sana· 
tamlcrc aillih ve ccphouc çıkarmıya 
çnlışmıştır. 

ltalya tarafından bozulduğu iddia· 
tarı tekzip edilmektedir. 

Londra 2:3 (Hn<lyo) - .Amele 
fırkası ispanya için bir toplantı 
yapmış 'c ispanya 'yıı hir tahkik 
lıcyf'tİ gönderilmesi için hükumet· 
ten komite nezdinde büıün ku\ \"C· 

ıiui istimal etmesinin istenmesi kn· 
rarlaştı rı lıme ll r. 

Başbakanımız 
Şah Mahmud
la konuştu .. 

rilmi~tir. 

Ba~vekil .M. Vanzeland bu mü· 
nasebetle: 

- .. Belı;ika'yı bir diktnıörlük 

idaresi altınıı almaga çalışanlar ha· 
ta ediyorlar.,, Demiştir. 

Ordu seferber edildi 
Brüksel 23 (Radyo] - Harbi· 

ye nazırı, askere hazır bulunma81nı 
emretmiştir. Ordu, pazar sabahın· 
dan pazartesi eababına kadar ae· 
ferber bir halde bulunacaktır. 

Ciyano, bugün Hitler ta. 
rafından kabul edilecek. 

Berlin'de siyasi bir itilif
name imzalanacak 

Yazın sıcak olan lıu yurda bir 
lltfea alma, bir eğlenme Ye dinlen· 
~e. Yeri lazımdır. Bu yer ancak 
'-i.. Ciralu'ııcla kurulabilir. Çünkü şe· 
l e yakındır. Medeni ''esait ,-e 

011for oraya daha kolaylıkla göıü· 
lillehilir ve halk kolaylıkla ve 

~Uz~. oraya gidip eğlene ve din· 
...__ehılir. Oraya -bir zamanlar ol· 
-'"gu gibi- vapurJda işletilebilir, :::••y da uzatılabilir, diğer vası· 

Burgos hüklımeti donanın:ıya 

Tcrdi~i emirde İepnn} ol kara sula· 
nnda gön1leeek bütün ~o...-yet va· 
purlarının le,·kifini ve içinde harlı 
levazımı bulunduğu takdirde der· 
bal batırılmasını emretmiştir. 

Pııris 23 (Raclyo) - l\f. Blum 
bir tebliğ ne~rcdcrck Fransa'mn 
ademi müdalı ıleyi bozduğu ~eklin· 
deki hahnleri tt•kzip etmiştir. 

.. ··-----
. Burgos hükümetini tanıyacaklar, Alman-
ya müstemleke istiyecek. Alman • /ngiliz 

da işliyebilir. 
'l Bcrgama'dan, Selçuk'tan Çeş· 

tden İzıııir'e kadar Jöşenmiı bir 
~~•it cadde görmek hepimizin en 
~ enıellcrioi Ye gönüllerimizin 
:. ince dileklerinden hirioi teşkjl 

'Yor. 1Iele i.tiklıaldc tıir misafir 
'tt 11t)yah şehri olacak İzmir.in ana 
~d~lerini asfaltlı sörınck tabak· 
-~unu beklefliğimiz en tatlı rü· 

Londra 23 (Hadyo) - İtalya 
da J..omitcyc cevabım \'ermiştir . 
Bunda ademi ınüdah:ıle misakının - Sonu 6 ıncı sahif edr. -

M. Potemkin Sovyet hari 
ciye komiseri oluyor. 

M. Litvinof'un, Rus-
, D • ya nın .rarıs se-

firliğine tayin 
edileceği söyleniyor. 

Misafirimiz Ankara istas
yonunda Milli Müdafaa 

Vekilimizle birlikte 
.Ankara 22 (A.A) - Baıbakan 

İııınet İnönü bugün s:ıat 1,30 da 
Afgan harbiye \'cziri Altes Şah 
.Mabmuıl Tlanı kabul buyurmuş· 
lardır. 

l\luhıerem misafirimiz bir sa· 
atten fazla Başbakanımızla görüş· 

mü,ler ve yanlarından büyük bir 

•l Bir yanda ıııcnk günlerde ııefes lstanbul, 23 (Hususi) memnuniyetle aynlnıı~lardır. 
L •catt, scrinliyecek konforlu, ve Rusya'nın Paris sefiri M. Po· Bir müddet sonra Başbakanı· 
"~ t' l mız Altes·i otet.le ziyaret bu)tır· 

Y•larırnız<lao biridir. 

lir ü va ıtalı, sıcak ve soğuk temkin'in Sovyet har:c:y~ ko· mu .. l:ırdır. 
•tılu · l k b · 1 · • ) • • 81nenın ı ''e ya· ın ır et, entı miserliğine getirileceği ve M. Ö~leden eonra saat 15.de mi· 
~tine; öbür taraftan gezilip görü· Litvinof'un da Rusya'nın Paris safirimiz harhiye ınektçbine gide· 

1
r-ek_ harabe h:ızinclcrine malik sefirliğine tayin edileceği Pa· rek dershaneleri dolaşmı~lar ve 

~ .. •n lı:asahalorına asfalt damarlar· derslerin tnkririni dinlmni~lerılir. 
~ b r.1 1 ris'ten haber veriliyor. gii ae ı bir znıir gi)rmck yıılnız Altes harbiyede olıın Afgan ta· 

1-1 lliilterinıiziu emeli olmakla kal· { "'\ lelıe~iııiu ziyaretini kııbul ctuıi~ ve 
y 1Yor, bu ideal manzaranın içinde Y urJJaş aziz vatanları iı;in nafi birer un!ur 
•t•ınak · d h kk olarak memleketlerine <lönm<:ılerini 

ol aynı zamarı a 0 ımız İnan ki, K1zılava yapaca· 
~)or. Çünkü İzmir için binbir ~ söylemiştir. 
~ete ,.e ıstıraba katlanmış bir ğın yardım, en yeri:1de ola· · Bundan sonra Alıeıı İran bü· 
-. •iliz.. Onu saadetler içinde gör· . nıdır. ~ ük clçili~inıle şereflerine Yerilen 
'~e teşne)iz. . M. Potemkin \... ,) çnya giııııi~lı•rdir. 

deniz anlaşması bozuluyor mu? 
------

Roma, 23 (Radyo) -
Almanya ve ltalya hUkO
metlerJ muallAk mes'elele 
rin Ulusljlr sosyetesinin 
tavassut ve allkası ol
madan halli esasmı ka
bul etmişlerdir. 

Londra, 23 (Radyo) -
Necaşi M. Avenol'a bir 
telgraf göndermiştir. Bu 
telgraf Habeşistan'dan 

Ras Emro'dan gelmiş ve 
Necaşi'nin gayri meşgul 
sahada hUkOmdar tanıt
b~ım bildirmektedir. 

Londra, 23 (Radyo) -
Deyli Meyi gazetesine 
göre Romanya hUkOmeti 

M. Hitler 
Belgracl, 23 (Radyo] - Roma'• 

dan bildiriliyor: 

._ Buulıır olacak rnı? ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·~··-;-·-·-·-·-·-·;·-·-·-·-·•·-·-·• 

1 
~:d;;':~:.0:;~:0!::;:'.:,1~~~~~- Romanya - Yugoslavya nın bıtarafhk 

~l' olacak, bunlar yapılacak, bu · ı·ıa.A n edecekler·ı dogv ru degv ı·ıdı·r 

Çekoslovakya ile olan it
tifakım bozacakbr. 

Deyli Herald gazete
sine göre de, Romanya
da faşist aleyhtarhğı ceb· 
hesi yıkılmu;br. 

İtalya ile Almanya arasında 
siyasi itilAfnamenin bugün imza· 
Janmaeı muhtemeldir. Aktedilmek.te 
olan itilifname, Almanya • İtalya 
arasında efkar mütabakalıoın teyi· 
dinden haoka birşey değildir. Söy• 
lendi~ne göre, iıilifoame metninin ~:h•ller nıünıküu, bn hülyalar ha· • 

te ~t hal\ne gelecek. Çünkü eaf ve 
"1'ıiz gönüllerin istcdilı.:lerirıi ya· 

------------
r•n v h . İl e aşaran eller ve dıma~lar 
rafından idare ediliyoruz. 

~.f!_üşdü Öktem 

Sancak 
:u~katları intihaba

Q lf tir ak etmiyecek 
.\"'1 İBtanbul 23 (Hususi) - Sancak 
to 1 1'.atları dün İekenderun'da bir 

il antı 1 . . "d h. 1ı yapmıo ar ve teorınısanı e 
iııtl~acak olan Suriye mcb 'usan 
~e, . batına iştirak etuıemege karar 

llııılerdir. 

M. T ataresko Prens Pol tarafından kabul edildi. 
Romanya - Yugoslavya ittifaklarına sadıktırlar. 

Belgrad 23 [Radyo) - Roman· 
ya başvekili .M. Tataresko Prens 
Pol tarafından kabul edilmiş Ye 

yemeğe alıkonmu§tur. Ziyafette, 
kraliçe :Mari, Yunan Prensi .Nikola 
ve M. Stoyadinoviç bulunmuşlardır. 

M. Tatareeko, Avala.da' başve· 
kil M. ~filan Stoyadinoviç'le öğle 

yemeğioi yimi~tir. Romanya haşve· 
kili, Yugoslavya'nın tanınmış hey· 
keltraşlaruıdan birini, Kral Karol 
ile kral birinci Ferdinand'ın hey· 

kelluini yapmak üzere Biık.reş'e 
götürecektir. 

Romanya başvekilinin Belı;radı 

ziyareti oıünasebetile; ecnebi ajan• 

lar, Yugoslavya ile Ronıanya'nın 

Belçika gibi lıiıaraflıklarıuı ilan 

edeceklerini yazmaktatlırlar. Bu 

şayialar tamamen asıluzdır. Yugos• 

lavya ve Homanya ittifaklarına sa· 

dıktırlar. 

M. Tatarcık.o hareketinden enl 

A ·:ala muhabirine şu beyanatta bu· 
lunmuştur. 

- İstirahat maksaılile Tuna'da 
yaptığım eeyabat etınHında Bel· 
grada uğradım. Kraliçe Mari'ye ve 
Sonahes Ruayal Prens Pula derin 

eaygılanmı sumlunı. Dostum M. 
Stoyadinovi~'in eamimi bir surette 
elini sıkmak fırsatını buldum. 
Memleketinizde kıfla bir müddet 
kaldığım için nıüteeuirinı. Tekrar 
gelmek arzusundayım. 

-Sonu 5 inci sag/atla-

Yakında Anadolu sütunlarında! 
Arkadaşlarımız M. Ayhan ve Faik Şemsettin'in ANA

DOLU için hazırladıkları bügülc korsan 
romanı, yakında başlıyor. 

Kahramanlık - Aşk - istavrozlu korsanlar. 
Denizlerde çarpışmalar ve Fırtına Ali .• 
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~Wi:Q 
Hilaliahmer ve insan 

İn anlığınıız1 idrak cıtiğımiz \'C blr insanlığın mevcudiyetini kav
radı~ımız dnkiknlnr, rahat ve huzur içimle çerçevelennıi§ olan kendi 
falı i ve ailevi \aziyctimizdcn lıir:11.: ayrılıp başkalan ile, ba~kalaruun 
sııı:ulct rn feUıketi ile nliikadar oh!uğumuz zamanlan n iQiııde bulunur. 

Gözlerimizi kapayıp kendi içimizi dinleyince, orada namütenahi bir 
Alemin yu~ııdığını görürüt. İnı;:ın bnddızatında içtlmat bir mahluktur ve 
binncnnleyh; 1111 iilemin içinde bir tnk.ım \'azifelerle mükelleftir. 

SolıaSJnın başında radyosunu çalıp, çoluk çocuğur.u okutan, memlc· 
ketin ötesindeki inannlann nlın terinden kendine hiue çıkaran, hq ka 
ailderin cephedeki, hududdaki asker evlatlarile kend ini emniyetle gören, 
nihayet saadetini, emniyetini, refahını, 'l ürk'lilğiinü, insanlığını cemiyetçe 
ya,amanın neticelerine borçlu bulunan bir insan -hele varlıklı oluna· o 
cemiyete karşı borcunu daha geniş mikyasta ödemeğe mecburdur. Bir 
borcun en geniş sahası içtimai yardımdır. , 

HWilialınıer lıaftasıuı ynşııdıgınıız şu günlerde biltün felAketleri· 
mize yüreğiı7i açan bu mukaddes anayı düşünmemek, ona ko~mamak, 
vicdan nıüvnorlıe inclo bir nankörlük olur. 
Ölümün, pugınuı, ııcyHihın, açlığın, sefaletin peşi Mra dola~an Hililiah· 
ıı.aer en iyi iımm olarak doğan Türk eamiası için bir imtihan vaıııtasıdır. 
Jçtimai kabiliyetimiz ve yüksekliğimizin vardığı mertebeyi onunla 
ölçebiliriz. 

, öyle birkaç dakika, seferde, hazarda insan oğullannı takibeden, 
kanlı, a teşli, sulu, topraklı, taşlı felaketleri dü~ünilnet", hu haft.Jar için· 
de ona koşmamağa imkun tasavvur edilemez. Elverir ki, insan değil, 

ta, olmalı. 

Piyano yeniden 
Moda mı oluyor? 

Alman piyan~ endüstrisi, 
1913 de yılda 100,000 p iyano 
yaparak bu piyano endüstrisi 
ile uğraşan memleketlerin en 
başında geliyordu. 

O ndan sonra, birdenbire 
g •amofon plakları yayıldı; der· 
ken radyo çıktı ve piyar un 
pabucu dama atıld ı. 

Amerikadan gelen son ha
ber1erde, piyanonun yeniden 
rağbet görmeğe başladığı an· 
laşılıyor. Birleşik Amerika hü
kumetlerinde 1934 denberi 

piyano endüstı isinin aldığı si
parişler durmadan yükselmek
tedir. 1935 de 70,000 piyano 
yapıldığı halde ihtiyaca yet· 
mediğinden, dışardan piyano 
getirmek mecburiyeti hasıl ol
muştur. 

Saime Sd~i 

şöyledir: "Üstü başı toz top
rak içinde bir gürültü,. The 

Arcadians dergisine göre de 
kıskançlık şudur: "Bir icadının 

öteki kadına karşı beslediği 
dostluk duygusu.,, 

H. L. Ecncken " Evimizi ,, 
şöyle tarif ediyor: "İçinde en 

faıla rahat ettiğimiz ve en 
fazla rahatsız ec.lilditimiz yer.,. 

Bundan başka birlcaç yeni 
tarife daha rastgeldik. Mesela: 

Saksofon - Fena esen bir 
hava. 

Telefon kamarası - · lçinae 
tatlı fırsatlar yatan ıakuli bir 
tabut. 

Orta y•• - Sizden on 
yaş büyük ohm herhangi bir 
kimae. 
' llh... (ilaahirih) - Okuyan

ları sizin söylediklerinizden 

çok daha fazla şeyler bildiği
nize inandırmak için konulmuş 
bir işaret. 

Bunu gören Amerika'hlar 
yeni konjüktüre göre vaziyet 
alarak harekete geçmişlerdir. 
Yeni piyano tipleri hem ucuz, ( 
hem de çok yer tutmıya~k Bugün doğan 

çocuklar •• bir tarzda yapılmaktadır. ln
giltere' de d e piyano imalinin 
genişlemekte olduğuna dair 
haberlerin gelmekte olması da 
ayrıca dikkate değer. 

Fazla çalman gramofonla 
radyodan kafası şişenler, va· 
kıa, yüksek bir yekun tutar. 
Fakat piyano yeniden moda 
olup ta oturduğunuz apartı

manın altında veyahud üstün
de, akşamlı sabahlı, tang1rtı 
dinlemek zorunda kalırsanız, 
bilmem, radyo ile gramofonu 
aramaz mısınız? 

Yeni tarifler 
Bir takını kelimeler, gün 

geçtikçe tariflerini değiştiriyor. 
Mesela Londra'da çıkan Punch 
gazetesine göre çocuğun tarifi 

231101936 
Seyyarelerin arz üzerine ol· 

dukça endite verecek teıirleri bu 
ayın sonuna kadar Ye biraz da 
yeni ayın iptidalannda devam 
edecektir. 

Bu müddet zarfında para 11· 

kıntılan biuedilecektir. Başlanmış 

i:lcri yanda bırakmaktan ve yeni 
teşebbüsler. başvuraılltan ~
melidir. 

BugQn d<>gacak çocuklar seki 
olacaklar, fakat fikir takibinden 
mahrum kalacaklardır. Bu çocuk· 
lar, bir darbede hiiyük servetler 
temin edecek işlere dü~kiin ola· 
caklur, mfttevazi, fakat devamlı 
karları hor gôrecelderdir. Bu ee· 
beyle, hayatlannda saman zaman 
para buhranı çekeceklerdir. 

~~~~--------------, ...... mımı----------------... ----.. ELHAMRA Sineması 
Bugün 

Dün)anın en ta tlı ~esi ve UNUTMA B.ENİ filıuinin 
unnt ulmaz yuauc.ısı 

.BENJAMİNO GİGLİ 
\C ılilLer .Ma KA TE Je NA cı· 

car yıldızı a~ 

ismine rn ~öhrctinc lUyık. bir filim olan 

A VE MARIA ,._...e L Aynen: PARAMUNT JURNAL ve culı reGmler 

~EHiilMAetRLERI 
Hava postaları Pamuk ziraatı hazırlığı 

••••• 
Bir ılekovil 
hattı döfenecek .• 

fzmir - lstanbul ve Ankara 
arasında işliyecek hava posta
lan için Halkapınar' da vlicuda 
getirilen hava istasyonunda iniş 
yerinin 80 santimetre ryüksel
tileceğini ve yapılacak imla 
ameliyesi için hazırlıklara b~
landığını yazmıştık. Naha ve
kaleti imla ameliyesinin ucuz 
yapıl~asını temin maksadile 
buraya bir dekovil hattı dö· 
şenmesini n.uvafık görmekte
dir. Bu dekovil için ne kadar 
araba ve ne miktar raya ihti· 
yaç olduğunu Vekaletçe, şeh· 
rimizdeki alakadarlardan sorul-
muştur. 

Piyasa 
Haf ta iyi satış

larla geçti 
Son haftaki satış vaziyeti 

hakkında şehrimizdeki alaka
darlar tarafından bir rapor 
hazırlanmıştır. Bu raporda hu
lisatan şu malumat vardır: 

Üzüm: Fiatler, bir haftadan
beri ayni yüksek seviyeyi 
muhafaza etm~ktedir. Bugüne 
kadar rekoltenin üçte ikisi 
satılmış ve mevsim iptidasın
dan şimdiye kadar 24 bin 
tonu ttnuhtelif memleketlere 
ihraç olunmuştur. 

incir: Rekoltenin yüzde 75 i 
satılmıştır. Bugüne kadar yirmi 
bin ton ihraç edilmiştir. Fiat
ler sağlamdır. 

Pamuk: Geçen hafta 45,25 
kuruşa kadar düşen pamuk 
fiatleri, son günlerde 46 ku· 
ruşa kadar çıkmıştır. lstanbul 
fabrikaları, piyasamızdan fazla 
miktarda pamuk istemekte
dirler. 

Zeytinyağı: Yeni mahsulün 
piyasada çoA"almağa başlamış 
olmasından dolayı fiatler düş
mekte devam etrrıektedir. 

Arjantin'le 
Ticarete girişelim .. 

Arjantin' de bir firma, Nev
york Ticaret konsiyemize mü
racaat ederek memleketimiz
den üzüm, incir, ceviz, badem, 
fıstık, zeytinyağı ve daha bir
çok mahsuller almak istediğini 
bildirmiştir. Son zamanda, Ar
jantin' den bu gibi dilekler ve 
müracaatlar çoğalmaktaaır. 

Tüccarlarımızın istifadeleri 
olacak bu iş için Türkofis, • 
alakadarlara tebligat yapa-
caktır. 

Halkevinde 
sembolik bir resim 

Halkevimiz için sembolik 
bir resim yaptırılacaktır. Bu 
resmin en muvaffak olanına 
birinci ve ikinci Clerecedekilere 
mükafatı nakdiye verilecektir. 

Buna iştirak etmek istiyen 
~' dek.oratör, heveıkir 
ve amatörler Halkevine müra
caatla bu husustaki şeraiti 
anlıyabilirler. ----Sa/az hak.lası tohumu 

Ziraat Velcileti, Sakız'dan 
bakla tohumu getirtmek isti· 
yenlere müsaade verecektir. 
Vekaletten, şehrimiz Ziraat 
müdürlüğüne gelen bir emirde 
ihtiyaç sahiplerinin, hakiki ih
tiyaç miktarlannm Ziraat mü
dürlüğünce ·acele tesbit edil
mesi bildirilmiştir. 

Pamuk ekilen yerlerden etraflıca 
malumat istendi •. 

Vilayet ziraat müdürlüğün
den Tire, Ödemiş, Kuşadası, 
Torbalı, Menemen, Betgama 
ve Dikili kazaları ziraat me
murluklarına gönderilen bir 
tamimde pamuk istihsalatının 
artırılması ve genişletilmesi ha· 
kımından şu malumat isten· 
miştir: · 

1 - Köy itibarile beş yıllık 
pamuk ekimi, alınan koza 
miktarı , bugün pamuk ziraatına 
elverişli toprak miktarı', bunun 
ne kadarının sulandığı; umumi 
şekilde sulama İşi yapılırsa 
daha ne kadar pamuk tarlası 
çıkacağı, 

2 - Kazanızın neresinde 
kaç tane çuçır fabrikası var
dır, her fabrikanın senevi işle· 
diği pamuk miktarı nedir? 

Boğazlar 
Hatırası .. ---.. ·~·----Sursar jlı pullar 
Tedavüle çıkıyor. 

Boğazlann askerileştirilmesi 
hatırası olarak bazı posta pul
ları üzerine sursarj yapılmış 

ve bu pullar, satışa çıkarılmak 
üzere bulunmuştur. 500 ku· 
ruşluk pulların üzerine 50 
kuruş, 200 kuruşluk pullara 
20 kuruş, 100 kuruşluklara 
10 kuruş, 50 kuruşluklara 6 
kuruş, 25 kuruşluklara 5 kuruş 
ve 17 ,5 kuruşluk pullara da 
4 kuruş sursarjı yapılmıştır. 

Bu pullar seri halinde satıla
cakbr. Yalnız 6 kuruş sursarjlı 
pullar, müteferrik surette satı
labilecektir. Bu pullar, Cumu
riyet bayramı günü tedavüle 
çıkanlacaktır. 

Kızılaya yılda enaz yarım 
lira vermekle üyesi olan, bu
nun manevi hazziyle sevinir. 

• 1 O yerinden yaralı 
Evelki gece Peştemalcılar· 

başı'nda bir cinayet olmuştur. 
Sabıkalılardan Bayburd'lu Mu
zaffer, arkadaşı Arap Nuri'yi 
bıçakla on yerinden ağır su
rette yaralamıştır. 

Muzaffer, cinayeti bıçakla 
işlemiştir; hadise tahkikatına 
müddeiumumi muavini Ali Ak· 
kaya tarafından el konmuş ve 
bunların altı ayaanberi dargın 
bulunduklarını sbit etmiştir. 

Vak'anın sebebi, Nuri'nin 
sarhoş olarak Muzaffer'in yat
tığı odaya gitmesidir. Zaten 
sarhoş halde bulunan Nuri, 
küfre başlamış, Muzaffer, bı
çağını çekerek Nuri'yi 'yüzün
den, sırtından ve göğsünden 
olmak üzere on yerinden ya
ralamıştır. 

Hastaneye kaldırılan Nuri
nin hayatı tehlikededir. Mu· 
zaffer kanlı bıçatı ile !)'aka-
lanmıştır. 

Muallimler arasında 
Vilayetimiz llkmekteplerinde 

kullanılmak üzere diğer vila· 
yetlerden lzmir vilayeti emrine 
verilen öğretmenlerle yeni me
zunların ve vilayet içinde yer
lerinin değiştirilmesini istiyen 
öğretmenlerin nakil ve tayin 
emirleri Kültür Bakanlığından 
şehrimiz Kültür direktörlüğüne 
gelmiştir. Bu öğretmenler(lOO) 
den fazladır. 

3 - Pamuk ne kadarı bal· 
ya ve ne kadan çu~alla sevk 
olunuyor? 

4 - ıJ>amuk ve pamuk çi
ğidi yerinde ne kadar ve ne 
işlere sarfolunur, fzmir' e ve 
başka yerlere ne kadar sevk 
edilir? 

5 - Beş yıllık pamuk ve 
çekirdek fiatleri nedir? · 

6 - Kuvvetli, orta ve za
yıf toprakta dönümden alman 
koı:a ve yılına göre bir kilo 
kozanın maliyeti. 

7 - Çapa amelesi nere· 
lerden gelir, pamuf:·; kim top· 
lar, çapa ve toplama yevmi· 
yel eri kaçar kuruştur? 

8 - Pamuğa rakib hangi 
mahsul vardır 7 

T<ıahhütlerini 
Y apmıyanlar 

••••• 
Bir firmadan 
Şikayet var .. 

Şehrimizde tanınmış bir 
firmanın, dış memleketlere 
yapmış olduğu taahhütlerini 
ifa etmediği hakkındaki endi· 
şeler, dış memleketlerde bazı 
alakadarlar tarafından şehri

miz tüccarlarından bazılarına 

bildirilmiştir. 

Bu firma için şehrimizdeki 
bazı makamlar da ihtarda bu
lunmuşlardır. 

Sadıkzade 
Y,o/da ne .. 
den gecikti? 

Anadolu gazetesi müdürlü
kfine: 

Muhterem gazetenizin 22-10-
936 tarih ve 7048 sayılı nüs
hasının birinci sahifesinin ikinci 
sütununda (Geçirilen bir fırtı
na), (Sadıkzade vapuru fırtı· 
naya tutuldu) ve (Vapur Kös
ten' de kaldı. Müthiş fırtınalar 
atlattı) bathklan albnda inti
şar eden haberler tamamen 
asılsızdır. 

1 - Karadeniz'in müthiş 
fırtınaları içinde senelerce se
ferler yapan ve metin bir ya· 
pıya ve çok sağlam makinelere 
malik bulunan bu vapur Ak
deniz fırtınalanndan kotlcac* 
bir hal ve vaziyette değildir. 

2 - Vapur kat'iyyen fırtı
naya tutulmamış ve fırtina gör
memiştir. 

3 - Vapurun lstanbul'dan 
hareketinden itibaren hafif su
rette esen ve baştan gelen 
lodos rüzgarının az çok yol 
kesmesi 280 millik yol üze
rinde vaktinden ancak iki saat 
geri kalmasına sebeb olmuş 
ve vapurların Kösten' den mu· 
ayyen saatler haricinde geç
mesine müsaade edilm~mesi 
ve Sadıkzade'n in bu muayyen 
vakitten ancak yanın saat 
sonra Kösten' e muvasalat ey
lemiş bulunması geceyi o ci
varda geçirmesine amil ol
muştur. 

Keyfiyetm bu suretle ve 
ayni si'. ada tavzih ve tashi
hini dilerim. 

Denizyollan işletmesi 
lzmir acentası 

Faik Aksoy 

Sinek değil 
Ehlisalip ordustı·· 

Bizim /stanbul matb~ 
hep bir ağızdan nam!"__,,,, 
çevirerek sinek bomlJllT"'· 
manına başladı. , 1 

Sanlci /stanbul'a ~kı~ 
9ağtyor da ortalıf ı /cııt~" 
yor. /stanbul'un şurası ti' 
burasında karasinek oar~,. 
Matbuat fJe belediye S8ı',ı 
ber olmuşlar, harıl Jaaf 
sinek mücadelesi yapı!$ 
lar. Gazete sütunları '$1 , 

edcl;,iyatı ile dolu .. Mecl':ı 
lcöyündekikoca çöplüi8 
bir haftada uçurdu/ar. biS 

Ya biz ne diye/im, l 
kime yalvaralım, biz nas' 
derd yanalım?. 

Karasinek değil, /znıit'~ 
Karşıyaka'da öyle sine"l, 
va1 ki, gezid mahlukla,..... 

cins itibarile bir kolleksi,,
yapılsa şaheser olur. 

Karasinek, sivrisinek,I" v karca, şu ve ilu.. Son I ~ 
ferde de bir nevi sinek I' 
redi. Adı galiba henilz ~ 
mamış. Hangi diyardan l'ıti 
diği de meçhul, yağmar '·ıl 
yağıyor ve etrafı isli 
ediyor. 

Zavallı Karşıgalca'/ıJll 
sinekle ögle ii.lfet etnıi:: 
ki artık bizzat istiane r 
gorlar. ·JI 

lzmir'in birçok gerlerı 
ayni şartlar altındadır. 5'., 
hirtle bulutlar halinde ~I 
nekler dolaşıyor. Hetn 
kafirler, bu çeşitli vazi#,' 
/erile Ehlisalib'in kafi 

1
' 

bıçaklı, baltalı, kılıçlı or 
dusuna benziyorlar. a-:; 
lara karşı bir seferkr:ı,, 
de biz açmalıyız dige~~:J 
şiinüyoruz. Acaba bel~ 
bu işin kumandasını elı-' 
alamaz mı? 

Yok.ta, sinek orduları~ 
halkı dallara kaçırJJ~ 
mı bekligecefiz~ 

Fransa 
Ve kontenjan 

• •• 
Gümrük 

' Tarifelerinde del'' 
şiklikler yapıldı •• . .,. 

Ankara Türkofis merkeı• 
den şehrimiz Ticaretodası~ 
gelen bir mektupta Fra~ 
hükumetinin 2/10/936 tarih•~ 
de çıkardığı bir kararnadl, 
ile gümrük tarifesi ve kon.t! 
jan sisteminde bazı deği ...... 
likler yaptığı bildirilınişb!' 
Bunlardan memleketimizi , 
kadar ed1'nler şunlardır: 

Ham madde resimleri ~ 
de 20, yarı işlenmiş ınad J 
resimleri yüzde 17, ınaJf! 
madde resimleri yüzde tS ~ 
dirilmiştir. Kontenjana ~.t 
maddelerden şimdiye kau:"' 
alınan lisans taksıda % 20 oif' 
betinde indirilmiştir. Ayni~: 
rihten itibaren bir kısım Ol ,ıı 
deler üzerinde kontenjantıı'I 
tedbirleri kaldırılmıştır. _..ı. 

Kontenjanı kaldırılan ~~ 
deler tanenli maddelerle tı ... 
mamolitı ve 'keçi derileridir·, 

Amerikan bt6'4 
Talimatname 
Meriyete girdi. ,, 

istanbul, 23 ( Husasi. )_ 1, 
Amerikan ve kaput bezı1'1 b"' 
tipe ayıran talimatname, eif 
günden itibaren mevkii 111 

yete girmiştir. 
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MAHKEMELERDE: Diplomat gözü ile vaziyet il 
K-0münistleri? Avrupa ve Akdenizde bir 
muhakemesı • t•l .A. t bb.. . .. d 1·ı·kt• 

l!;ker fiatleri kilo başında s kuru{ucuzlıyacak. 3 kişi mahkum oldu, 1.s 1 a eşe ~su e 1 1 ır 
250 Milyon· ı·ra saifile be• ··k I 2 kişi beraet etti ıık t~psesi~e~ milyonıarcaaskeriıeond~v 

A. 1 • • yu SU ama Teşkilatı esasiye kanununu /et bırden, ı/anı harpla cevap verecektır. 

Planı tatbık edıte~ektı·r değiştfrmeğe teşebbüs ve hü- At1rupa'nın tanınmış siyasi mecmualarından bi
rinde, ismini t1ermigen bir diplomatın Avrupa 
ve Akdeniz vaziyeti ile ltalya'nın siyaseti t1e is
tila emelleri besligen devletlerin akibetleri .hak
kında mühim bir makalesi neşredilmiştir. Bu 
makaleyi aynen tercüme t1e naklediyoruz : 

------ ~ • kuinet aleyhinde beyannameler 

Mecliste hazırlıklar bitirildi. Atatürk'ün irat edecekleri nu. da~ıtarak gizli bir cemiyet 

k d h 
. . halınde çalışmaktan evelce 

fst tu , yur,. un er. tarafında_ radyo ıle dınlenecek. ağırcezada dörder seneye 
ö .. , ~~bul, 23 (Hususı) - Başvekıl ismet in- bıraz daha kalabalıklaşmaktadır. Trenler, mahkum edilen komünist ta-
o~u nun Ege mıntakasındaki seyahati neticesi memleketin dört bucağından Cumhuriyet nınan Hayri Tekin ile suç 
b .. ar:k, evelce hazırlanmış olan memlekette bayramını hükumet merkezinde geçirmek isti- arkadaşları, kararın tefhim 

Bütün Avrupa- -~-~.--
da birbirine mua-

C
ukyuk sulama programının tatbikına başlana- yenleri getirmektedir. Bu sene Cumhuriyet edildiği gün adliye korido-a tı B \ rız menafi üzerine 

"ISQ r.. u programın tamamen tatbiki için bayramı ve büyük geçit resmi çok parla~ ola- runda gürültü çıkararak hü-
' l ı f d müessis bir müva-1 mı yon ira sar e ilecektir. caktır. kumetin manevi şahşiyetini 

Ilı stanbul, 23 (Hususi) - Hayatın ucuzlatıl- Büyük Millet Meclisinin 1 Teşrinsanide açıl- tahkir edecek şekilde &ağırıp 
\r ası hakkındaki projelerin hazırlıklarına de- ması için her türlü tedbirler alınmış ve hazır· çağır'mışlardı. 
şanı edilmektedir. Şeker fiatlerinin kilo ba- lıklar bitirilmiştir. Büyük Önder i Atatürk' ün Hükumetin manevi şahsiye-
~n~a. beş kuruş daha ucuzlatılması muhte- irat edecekleri nutka ehemmiyet veri!mektcdir. tini tahkir etmek suçundan 
~dır. Atatürk'ün nutku radyo ile yurdun her tara- k'omünist Salaheddin, İsmail 

nkara, 23 (Hususi) - Ankara, hergün fından dinlen c; bilccektir. ' . ve Hayri Tekin ile Yusuf ve 
lJ Mehmed Emin ve arkadaşla-

'7 Zf /er Habeşı.·stan 'a Sovyet sivil rının şehrimiz asliyeceza mah-C ~ kemesinde devam etmekte 

rımurreisi giden lstanbul- hava heyeti.. olan muhakemeleri neticelen-
.. , 1 , • • • • • miş ve dün karar tefhim edil-

Göer ing de lu ltalyan 'lar.. Bu sabah lstanbul- miştir. Salaheddin, lsmail ve 
8a k ·ı [ k • • • • • Hayri Tekin, bu suçlarından 

1 ŞVe ı o aca .. Pazar günü İtalyan da bulunacaklardır .. dolayı birer sene hapise mah-
lJ, stanbul, 23 (Hususi) - M. f t b 1 23 ( H ·) ıııtl kulu"bu"n Je merası·m san u 1 ususı - kum edilmişlerdir. 
. er'in reisicumur ve Göe- aı S t · ·ı h k d tın •. ovye sıvı ava uman anı- Yaşının küçüklüğü nazarı 

vef 
1
1n de vasi salahiyetle Baş· yapılacaktır•• nm riyasetindeki bir kadın ve itibara alınan Hayri Tekin'in 

.. 1 olacağı haberleri teey- 1 Yud stanbul, 23 (Hususi) - Ge- bir erkek tayyareciden müte· cezası 10 aya indirilmiştir. 
etmektedir. I k çen sene, talya ·Habeşistan şekki} heyet, yarın sabah ve Fakat ağırceza mahkemesinde 

Ü.çük Sanat/ar harbı esnasında, buradaki ftal- (Bu sabah) Odesa'dan şehri- dörder seneye mahkum edil-
4 k yan'lardan bir kısmı, gönüllü mize gelecektir. miş olmaları sebebile lsmail 
/\.. n ara' da bir olarak harba gitmişlerdi. Bun· Heyet, fstanbul'da Pazartesi ve Salaheddinin birer senelik 

ongre toplanacak. lar, Habeşistan' dan ltalya'ya gününe kadar kalacak ve Pe- cezalarına dörder ay ve Hayri 
t' ~stanbul, 23 (Hususi)-Teş- ldönmüşlerdir. Pazar günü bir rapalas'a inecektir. Yarın ak- Tekinin'de üç ay daha ilave 
ınısaninin on beşinde Anka· talyan vapurile şehrimize ge- şam heyet şerefine bir ziyafet olunmuştur. Suçları sabit ola-

ta'da bir küçük sanatlar kon- leceklerdir. Bu münasebetle verilecek ve bu üç gün zar- mıyan Yusuf ve Mehmed 
&resi toplanacaktır. şehrimizdeki İtalyan kulübünde fında müzeler, camiler gezdi- Emin beraet etmiş ve salıve· 

Et ve Ev işleri sergisi ha- merasim yapılacaktır. rilecek, Moda deniz kulübü r· l .nişlerdir. 
~~~ıkları bitirilmiştir. Sergi Donanmamız ziyaret edilecektir. ''--tı.la"'s _Javası 
~i~n~sebetile Ankara'ya ten- J.k. . . Y Unan kralı I n a~ 
tacr 1 tren biletleri satılmak- ıncıteşrın Maznunların mah

kumiyetleri istendi. 4"· sonlarında Pi. 'Seltinit'e gidiyor. 
nkara-Konya re' de bulunacak.. Belgrad, 23 (Radyo) - Ati-
.,. / na' dan bildiriliyor: 
ı e ef onu acıldı ,Belgrad., .23 .. (Radyo) - Ati-
1 d b ld 1 Selanik kurtuluşunun yıldö· 
sta b 1 23 ( H ' • ) na an 1 ırı ıyor: .. b l b 26 

A n u , ususı - T· k fl y f'l numü münase eti e, u ayın 
nkar _ K 1 f b ur ı osunun unan ı o- d y k l .1 B k.l 

&'Ün a on~a te e onu u- sunu ziyaretine gazeteler bü- sın a unan ra ı ı e aşve ı 
f açılmıştır, ılk olarak; Na· yük ehemıniyet atfetmektedir- Metaksas Selanif e gidecek· 

~:nV:kili .~li .. ~~tin.~aya . ile ler. Türk filosu lkinciteşrinin lerdir. 
Y valısı goruşmuşlerdır. sonlarında Pire' de buluna- j stanbu/ 'da ekmek 

Tütün ca~tır. fabrikaları 
Davas'ta inhisarlar Vekili İstanbul, 23 (Hususi)- Be-
80 k [ lstanbul, 23 (Hususi) - lediye, bazı yerlerdeki küçük 

uruştan açı dı. Gümrük ve inhisarlar Vekili fırınları kaldırarak, muayyen 
b" ~enizli, 23 (Hususi muha- Ali Rana Tarhan Ankara'ya mmtakalarda ekmek fabrika-
ı)'11hli~den) - Tütün piyasası, dönmüştür. ları kurmağa karar vermiştir. 
N~vas ın Kızılca köyünde tacir • Bu hususta hazırlanan talimat-
ıhad tarafından 80 kuruştan En yerinde zekat Kızılaya name, ikinci teşrinde şehir 

açıldı · ı d. ı· · ·ı k · ~.,. · verı en ır. mec ısıne ven ece tır. 
.......................................................... ~ ........ ~ • .-ı·• ............................................................................... . 

YURDDAŞ! 
Sauş alanında kan ve ateş yerlerinde, yanı başında beyaz örtülü: kırmızı aylı Kızılayı bulursun! 

f htilas suretile ziwmetlerine 
para geçirmekle maznun Parsa 
kredi kooperatifi müdürü Ah
med, reis Mehmed, idare he· 
yeti azaları kazım, Hüsnü, Hü
seyin,lf brahim ve arkadaşlarının 
muhakemelerine dün şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede iddia 
makamını işgal eden müddei
umumi muavini Şevki Suner, 
iddiasını serdile kooperatif reisi 

Mehmedle, müdür Amedin ortak· 
larından Ramazan ve Tayyibe 

sahte senet yapmak suretile daha 
bazı ortaklara üzüm satışlarına 
ait paraları vermiyerek koo
peratif hesabına da kaydet
memek suretile zi~metlerine 
geçirdiklerini ve hadisede ih
tilas bulunduğunu söylemiş, 
bu iki maznunun Türk ceza 
kanununun 202 ve 203 üncü 
m d Jeleri mucibince beşer 
sene hapse mahkum edilme
lerini istemiştir. 

İdare heyeti azasından Hüs
nü, İbrahim, Hüseyin ve Meh
med Kazım'ın da, reis ve mü
dürün işlerini murakabe et
memek sureti]e zimmetin art· 
masına sebebiyet vermek su
çundan Türk ceza kanununun 
240 ıncı maddesine göre üçer 
ay hapislerini istemiştir. Mü· 
dafaa için mahkeme talik edil
miştir. 
• 

ine bolu faciası 
Ehlivukuf çalışıyor 

İnebolu faciası üzerinde tet
kikler yapmakta olan müte
hassıs denizcilerden mürekkep 
ehlivukuf, Pazartesi günü son 
toplantısını yaparak tetkikat 
neticesine ait raporunu tan· 

zene vardır; ve bu r.-~t~~ 
müvazenede yapı
lacak en küçük bir ~~:ı"..,.~;..;;-

tadil, Avrupa'nın ...... 

birbirine karışma- ~~~~~··if ·i~-~~~~2 
sı na sebep ola
caktır. 

Bu mü va zen eyi 
kuvvet ve askeri 
hareketle değiştir· 
mek teşebbüsü, ya lngiliz Akdeniz donanmasının taretleri 
sulhperver devlet- arasından bir harp gemisinin görünüşü 
ler tarafından durdurulacak Evet, faşist İtalya Habe
yahut umumi bir harp zuhur şistan'da kolay bir zafer ka· 
edecektir. zandı; fakat uluslar •sosyetesi-

Yüksek insani hislerle mü· ni hala mağliib edememiştir. 
tehassis olmıyan asker\ bir Ve M. Eden'in dediği gibi 
devlet, taarruz ile varmak İs· "Mussolini'nin siyaseti, lngiliz 
tediği hedefe hiçbir vakit va- milletinin harb istememesi yü-
ramamıştır. zünden muvaffak olmuştur.,, 

ltalya'nın siyaseti bu akibe- Bugün de Berlin'de, ayni 
te mahkumdur. Vakıa İtalya istila hırslarile hareket eden 
Habeşistan'ı işgal etmiştir. Fa- iki devlet arasında müzakere
kat bu münasebetle Avrupa ler devam etmektedir; bu iki 
ile arası tam amile açılmıştır. devletin bu müzakerelerine şim
ltalya yeni bir ihtiras harbın· diden umumi cevab verilmek
da kendisine hangi devleti tedir. 
yardımcı bulacaktır? Eğer za- Çekoslovakya' dan itibaren 
fer muhakkak değilse, hiçbir Şarka doğru büyük ve küçük 
devleti yanında bulamaz. Hal- beş devlet silahlanma faaliye
buki devrimizde, Avrupa' da tini arttırmış; İngiltere de bir 
ve bilhassa Akdeniz havza- senede yapılacak askeri ısla
sında bir istila teşebbüsü de· hatı altıay içinde tamamlamağa 
lilik ve intihar demektir. Çün- ve silahlanma kadrosunu ala
kü böyle bir tehlikeye maruz bildiğine genişletmeğe başla
olabilecek devletlerin hepsi de mıştır. 
mütekabil emniyet esasile di- Dava, Çekoslovakya'nın üze-
ğer devletlerle müttefiktirler, rine midir? Görülüyor ki Çe-
böyle bir tecavüz mevzii kal- koslovakya hudud veya istik-
mıyacaktır. 1870 Fransız • Al· laline yapılacak küçük bir ta-
man harbında olduğu gibi arruz, mukabil taraftan 30 
diğer devletlt:rin bitaraf kal- milyon süngünün harekete geç· 
ması modası çoktan geçmiştir. mesini mucib olacaktır. 
Devrimizde, ilk top sesine 
milyonlarca askerile on devlet 
birden ilanı harpla c{,.vab ve
recektir. 

Sonra... Harbın neticesin
den riyazi bir kat'iyetle emin 
olmak mümkün müdür? Son 
devirlerin tarihi bize gösteri
yor ki, askeri tefevvuklarına 

inanarak harb ihdas etmiş 
olan bütün devletler mağlup 
düşmüşlerdir. Fransız inkıla· 
hından sonra, Fransız cumu
riyetine saldırmış olan müt
tefik devletler, adeden tefev
vuklarına rağmen Fransızlar 

tarafından püskürtülmüşlerdir. 
Napolyon'un hüküm ve nufuzu, 
Moskova taarruzundan sonra 
sönmeğe yüz tutmuştur. Üçün
cü Napolyon, daha kuvvetli 
olduğunu sanarak Prusya'ya 
ilanıharb etmiş, neticede mağ
IUb ve esir olmuştur. 1914 te 
ikinci Vilhem; mağlub edil-
mesi gayrikabil bir orduya 
malik olduğunu sanarak Fran
sa'ya harb ilan etmiş ve ne· 
ticede mağlub düşmüştür. ......................... 
zime başlıyacaktır. 

Haber aldığımıza göre ehli 
vukuf raporu, İkinci Teşrin
deki İnebolu muhakeme cel
sesine kadar mahkeme reis
liğine verilmiş olacak ve o gün 
okunacaktır. 

Mahkum olanlar 
Geçenlerde kendini bilemi

yecek derecede sarhoş olarak 
Eşrefpaşa' da lkiçeşmelik cad
desinde dolaşan ve nara atan 
ve kendisini karakola davet 
eden bir polisle bir bekçinin 
parmaklarını ısıran ve kara
kolda zabıta memurlarına ha
karette bulunan Mustafa'nın 
dün Asliye ikinci ceza mah
kemesinde muhakemesi bit
miştir. 

Sabit görülen suçundan 
dolayı Mustafa'nın bir ay beş 
gün müddetle hapsine ve ya
rım lira para cezasına mah
kumiyetine karar verilmiştir. 

Zabıta memurlarına karşı; 
hükumetin kanunlarına küfür 
eden umumhaneci Hediye'nin 
üç gün hapsine, Zimmetine 
para geçirmekten suçlu, Em-
vali milliye mutemedi Kemal 
Çalık'ın Birinci asliyeceza 
mahkemesinde bir sene müd
detle hapsine ve o kadar müd
detle memuriyetten mahrumi· 
yetine ve zimmetine geçirdiği 
paranın tahsiline karar veril
miştir. 

• 
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Londra'da Faşistlerle Ya c öksüzlere yardım kuru-
hudiler çarpıştllar. 1 munun yllhk kongresi. 

-------
/ngiltere dahiliye nazırı, /ngiliz hüküme. 
tinin harba meydan vermiyeceğini a6yledi 

Gt1çenlerde Londra' da Faşistlerle zabıta aruında vukaa 
gelen çarpışmalardan bir intiba. 

Londra, 23 (A.A) - Faşist- laşmasına hürmet edeceklerini 
lerin Hampstead'da tertib et- ümid etmektedir. 
miş oldukları bir miting esna- ------
sında hatib M. Villiam Joyoe A/manya-Avus
Yahudi'ler lehine söylediği sı-
rada bir arbede çıkmış, hatibin turya anlaşması 
sözleri kesilmiştir. 

Polis hatibin sözünü kesen
leri uzaklaştırmış ve bin:-- ·n 

civarında toplanan ve mı , .• g 
yapanlara karşı hasmane hisler 
izhar eden kimseleri inzibat 
altına almıştır. 

Londra, 23 (A.A) - Lon
dra 'nın Hampstead mahalle
sinde faşistler tarafından ya
pılan bir nümayiş esnasında 
bir çarpışma olmuş ve birçok 
kişi yaralanmıştır. 

Dört kişi yakalanmıştır. 
Londra, 23 (A.A) - Nev

castle' de bir nutuk veren iç 
bakanı, lngih hükümetinin 
barba meydan vermemek Ye ih
tilafı mezileştirmek için ademi 
müdahale siyasetini kat'i ola
rak tatbika devam edeceğini 
söylemiştir. 

Bakan bunun aksi siyasanın 
doğurması muhakkak olan teh
likeli gözönünde bulundurul
malarını işçi partisinden rıca 
etmiştir. 

iç Bakan demiştir ki: 
- lngiliz hükumeti diğer 

hükumetlerin de büyük bir 
ihtimamla ademi müdahale an-

Anlaşma Al. 
manya tarafın

dan ihlal edi imiş .• 
Viyana, 23 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor: 

Kores Pondans Politik ga
zetesi tarafından neşredilen 
bir tebliğde Alman-Avusturya 
anlaşmasının imza taribinden

beri ilk defa olarak bu anlaş
manın Almanya tarafından ih
lal edildiğini Viyana hükumeti 
müşahede etmektedir. 

Bu tebliğ bazı Alman ga
zetelerini Avusturya şeflerine 
çok münasebetsiz bir şekilde 
taarruz etmiş olmakla ittiham 
etmekte ve bu gazeteler tarı.
fından neşredilen bu makale· 
lerin şiddetli bir protestoya 
sebebiyet verecek şekilde an
laşmayı ihlal ettiğini yazmak
tadır. 

Esrar 
Yemişçarşısında Mahmud 

oğlu Ferhad'ın üzerinde üç 
parça esrar bulunmuş ve Fer
had tutulmuştur. 

Bir gıjın kereste bir kişi
rdn üzerine gıkıldı 

Şehitler caddesinde üzüm 
kurumuna ait kereste depo
sunda bir vak'a olmuştur. 
istif edilen kereste yığınla
rından işçiler kereste alırken 
bir yığın kereste Cevahirci 
ticarethanesi katibi İsmail oğlu 
Nailin üzerine yıkılmış ve 
muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. Yaralı Memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 

Bir yılda 260 çocuk yidirilmiş, içirilmiş 
ve giydirilmiştir. 96 çocuk ta 

mektebe yerleştiri imiştir. 

Çocıılc.lar arasında 

Tepecik'te Temizlik hanı 

önünde Ahmed oğlu 11 yaş
larında Mel-med, çakı ile Is
mail oğlu 14 yaşında İbra
him 'i karnındl\n yaraladığın
dan tutulmuştur. 

Kreşlerde öksüzlere sıcak yemek veriliyor 
Para çalarken İzmir Öksüzlere yardım ku- T 32 kuruş alınmış, mütebaki 

lsmetpaşa bulvarında Ah- rumu'nun yıllık altıncı kong
dülkadir oğlu Mümtaz, müs- resi dün akşam parti merke
kirat bayii Süleyman oğlu Me- zindeki salonda aktedilmiştir. 
miş'in dükkanına girmiş ve Toplantıda kurum reisi Hamdi 
para çalarken tutulmuştur. Akyürek ile idare heyeti ve 

/stasgonda yangın kurum üyeleri hazır bulun-
Alsancak istasyonunda Dev- muşlardır. Evvela kurum idare 

let demiryolları yedinci işletme heyetinjn, bir yılda lzmlr'in 
müdürlüğü deposunda bulunan muhtelif yerlerindeki Kreşlerde 
Türk Anonim şirketine aid öksüz ve kimsesiz yavrulara 
kükürt çuvallarından 30 tanesi yaptığı yardım hakkındaki ra
depodan nakledilirken arabacı poru okunmuştur. 
Hasan'ın idaresindeki araba- Kurumun yıllık raporuna 
nın tekerleği kınlmış ve o sı- göre altı senedenberi muhitte 
rada taştan sıçrıyan kıvılcım- ana ve baba desteğini kaybet
dan yangın çıkarak kükürtler miş Türk yavrularının ıstırap
yanmağa başlamıştır. Yetişen larını hafifletmek yolunda ku
itfaiye, yangını söndürmüştür. rum, mühim muvaffakıyetler 

temin etmiştir. Raporun bir 
Yaralamak yerinde şu satırlar vardı: 

Arap fınnı caddesinde Ga- "Eski parti başkanı ve şimdi 
lib oğlu Şevket, rutladığı Kastamoni valisi Avni Doğan'm 
Said oğlu Hayri ve Ali Nazmi önderliğile kurulan ve bütün 
ile alacak mes' elesinden kavga yardım işlerini bir yerde tek
etmiş, Şevket ikiıini de döv- sif ettiren (Hayır cemiyetlerine 
müş ve yaralamış, zabıtaca yardım komitesi) nin diğer 
tutulmuştur. kurumlara olduğu gibi öksüz

lere yardım kurumuna da emin 
Ba.,ınJan garalamıı ve müstakir bir idare imka-

Dolaplakuyu' da Maldere so- nını verdiği, bu imkanı ha
kağmda belediye parkında zırhyan yüksek memleket ço· 
bekçi Cemal otlu Kadri, cuklarma ve onların çalışma-
parkta toplanan çoculcları kor- larını kolaylaşbran hayırsever-
kutarak kovmak için bir taş lere, gıdasızlıktan kurtulan, 

yüzlerinde, ellerinden tutulmuş 
atmış ve Muharrem oğlu 10 zavallıların minnet ve şükran 
yaşında Hamid'i başından duygulan okunan yetim yav-
yaraladıfından tutulmuştur. rulann en içli sevinç ifadeleri 

Hırsızlılt olarak sevinçlerini sunarız.,. 
Mustafa otlu Ali K811ıyaka Kurum, 15 Mayıs 935 ten 

polis merlcezine müracaatla 20 IS Mayıs 936 ya kadar olan 
gün evci Alaybey mahallesin- senelik blinçosuna göre idare 
de Zafer sokağinda 55 numa- ettiği 6 semtteki kreşlerde 

260 öksüz çocuğa bakmış, 
ralı deposundan bir bakır tepsi onların kederini hafifletmiştir. 
çalındığını ve bunu Hasan oğ- yedi yaşım bitiren 96 çocuğu 
lu Sabri' de gördüğünü söyle- muhtelif ilk mekteblere yaz-
miştir. Sabri tutulmuş, tepsiyi dırmış, şimdiki mevcudu 208 
Yunan tebaalı Süleyman' dan çocuktan ibaret kalmtttır. 
aldığını söylediğinden o da ya- Bir yıl içinde kurumun gelir 

613 lirayı hayırsevf' ; yurddaş
lar teberrü etmişlerc"ır. Teber-
rüde bulunan yurdd&şlar İçin
de o kadar mütevazi olanlar 
vardır ki, bu vatan evladları, 
kurumun defterine adlarını 

bile yazdırtmamışlar ve ya
zılmamasını rica etmişlerdir. 

Önümüzdeki yıl için hazır· 
!anan büdceye göre bu yıl 
Kreşlerde 300 yavru bakıla-
cakbr. idare heyetinin raporu 
okunarak tasvib edildikten 
sonra murakıb raporu da okun
muş ve kabul olunmuştur. 

Yeni idare heyeti seçimi 
yapılmıştır. idare heyetini, ök
süz yavruları büyük bir şef
katle bakıp büyütmek, onla-
rın ıstıraplarını dindirmek hu
susundaki büyük muvaffakı-

yetinden dolayı tebrik ve tak
dir ederiz. 

Yeni idare heyeti şu zevat
tan teşekkül etmiştir. 

' Hamdi Akyürek, Atıf f nan, 
Ak Osman Mehmet, Nebi 
oğln Mehmet. Rahmi Filibeli, 
Kemal Talat ve Şeref. Geçen 
yılın murakipleri aynen ipka 
edilmişlerdir. ---D 11 e k'I er: 

Nazilli'den bir şikliget 
Nazilli' de Avcı Ömer çavuş 

imzasile aldığımız bir mek
tupta, Nazilli nüfus dairesi 
çalışma sisteminden şikayet 
edilmektedir. Ömer çavuş 
mektubunda diyor ki: 

kalanarak tahkikata başlan- ve gideri 9360 liradir. Merkez 
mıştır. yardım komitesinden 7767 lira 

------~----.-. ... ~cm .............. ._..._ ...... ._ .......... 

"Ben bir köylüyüm. Kasa
baya ancak işim düştüğü za
manlar gelebiliyorum. Bir se· 
nedenberi altı yaşındaki oğlu
mun nüfus kağıdını çıkara

madım. Ne zaman nüfus dai
resine gitsem bir müşkülatla 
karşılaşıyorum. Köylüyü düşü· 
nen gazetenizle Aydın nüfus 
müdürlüğünün nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim. ,. 

- -
37 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Arabacı, ihtiyar bir muha
cirdi. Köyden ayrıldıktan on 
dakika sonra başladı, Urla'ya 
kadar anlattı: 

Balkan muhaceretinde ne
ler çekmemişler neler? 

- Memleketten kaçtık, üç 
gün üç gece torunumu sırtım

da taşıdım. Bir kızım yolda 
öldü. Bir evladımı da Bulgar
lar kestiler .. 

Diye diye bu felaketi baş

tan aşağı hikaye etmişti. Ri
zan onu derin bir sabır ile, 

hatta cankulağı (ile dinledi. 
Arabacı anlattıkça sigarala· 
rmı tazeliyor ve hayvanları 
kamçılıyordu. O da heyecan
larını böyle gösterebiliyordu. 

- inelim mi Urla' da hanım? 
- fnmiyelim Yusuf ağa!.. 

Geç kalmak istemem ... 
- Peki kızım, nasıl ister

sen .. Ben tiryakiyim de bir 
kahve içmek isterdim .. 

- Şu halde inelim. Sen 
bir kahve içersin .. 

- Yok yok olmaz, yolcu 

yolunda gerek.. çive gözlüklü, sanşın, keskin 
- Hayır hayır .. Her halde bıyıklı bir zat, kendisine ba-

duralım. Ben de şöyle bir kıp gülümıeyordu: 
dolaşayım.. Birisini mi arıyorsunuz? 

Araba durdu ve arabacı - Hayır efendim. 
indi. Onu Rizan takibetti. - Ben öyle zannetmiştim de 
Arabacı, köşedeki kahvehane- - Olabilir .. 
nin kapısında kayboldu. Ri- - Size bir yardımım do-
zan yolun ilerisine kadar gitti. kunabilir mi? 
Yolda şalvarlı bazı insanlar Rizan meçhul muhatabını 
ve açık kadınlar, durup ona tepeden tırnağa süzdü ve ar-
bakıyorlar ve aralannda bir· kasını çevirerek yürüdü. Fakat 
şeyler konuşuyorlardı. o zat kendisini takibediyordu. 

Bunlar Rumdu.. Rizan Yanma biri, üç adım sonra 
- Ne kadar da çok? diğer biri daha gelmişti. 
Diye söylendi. Güzel bir Şimdi üç kişi olmuşlardı. 

kasabacıktı bul Etrafı yemye- Uzun ve seri radımlarla yak-
şildi. Arkada bir yığın değir- !aşmışlardı. Rizan başını çe-
men, kanatlarını rüzgara ver- virince onları görmüş, aldır
miş, çalışıp duruyorlardı. An- mamışh: 
sızın yanıbaşında bir ses duy- Ansızın kir cümle işitti: 
du ve başını çevirdi: - Piliç... Nereden düştü 

Siyah redingotlu, altın çer- bu melek şehrimize? 

Diğer biri cevab verdi: 
- Allahıteila efendimiz. 

Biz kullarına zembille gökten 
fırlatmış .. 

- Ne çeşmi ahu, ne çeş-
mi ahu .. 

- Ne reftar, ne hıraman .. 
- Can mı can? 
- Can mı canan! 
Rizan nefretle ürperiyordu. 

Bu ne küstahlıktı? Bu ne cür
etti? Arkadan biri derin bir 
ah çekti. 

- Söyle bir nigihı iltifatı 
ile bizleri mesrur, 

- Dilleri pürnur' 
- Ağyari mehur eylese! 
Rizan hiddetle döndü; 
- T11h! -Diye- haykırdı- ter

biyesi2 erifler! Rezilleri 
Her uç erkek birden şaşala

dılar. Bir evin penceresinden 
bakan bir kadın; 

Bu akşamki progratfl 
lstanbul radyosu 

12,30 halk musikisi, 12,SO 
havadisler, 13 hafif musiki 
plak. 

18,30 dans musiki, 17,30 
müsahabeler, 19,30 konferans, 
20 Türk musiki heyet, 21 SO" 

lolar, 21,30 stordyo orkestrası, 
22,30 ajans havadisleri, borsa 
havadisleri. 

Torbalı göçmen
leri bekliyor. 
Torbalı, (Hususi) - llç~. 

mizP. gelmesi beklenen muhacır 
kardeşlerimiz için 491 göç· 
men evi yapılmıştır. Göçmen 
kardeşlerimiz Kayas, Torbalı 
ve Gorgor istasyonlarında köy
lüler tarafından karşılanacak 
ve tesbit edilen yerlerde yer
leştirilecekler, o gece köyün 
misafiri <'lacaklardır. 

ikinci gün kendilerine 164 
bin yüz kilo buğday ile yiye· 
cek tevzi edilecek, paraca yar· 
dımda bulunulacaktır. 

ilçenin Özbey kısmındaki 
hali arazi hemen göçmenlere 
dağıtılacak ve Şehitler kısmı 
pamuk ekimine tahsis oluna· 
caktır. 

Köylülerimiz, göçmen kar
deşlerimizin buraya yerleşti-
rilmesinden çok memnundur 
lar. Birçok kimseler ilçebay
lığa müracaat ederek, kendi 
evlerine de ırkdaşlarının misa· 
fir edilmesini istemişlerdir. 

Karapınar 

Haberleri •. 
Karapınar, (Hususi) - Yeni 

belediye heyeti, çok iyi çalış-

maktadır.Sebze hali ve elek
trik fabrikasına aid borçlar 
tediye edildiği gibi, istimi~ 
edilen bir arsada mükemmel 
bir futbol sahası vücuda ge
tirilmiştir. Gençlerbirliği'nin 

terakki ve inkişafı için 300 
lira yardımda bulunulmuştur. 

istasyonun arkasındaki 7 bin 
metre murabbalık arsa da mü· 
bayea edilmiştir. Burası Cu
muriyet yeni mektebi olacak 
ve bir park vücuda getirile· 
cektir. 

Elektrik fabrikası, bundan 
böyle su kuvveti ilt! tahrik 
edilecek ve iki değirmen taşı 
da ilave edilerek mühim bir 
varidat membaı temin oluna
caktır. Belediye, kasabanın 
güzel bir planını yaptırmıştır. 

Bu seneki bütçede varidat ge
çen seneden 2900 lira faz
ladır. 

Çarşıda bazı binaların va
ziyeti tehlikeli görüldüğünden, 
Belediye bunların yıktırılma
sına karar vermiştir. 

- Oholsun terbiyesizler 
-Diye seslendi- oholsun kazık 
herifleri Evinizde gül gibi ka
rılarınız otururken illerin taze
sine aşna fişnalık etmeğe kal
karsınız hal Her gül kokla
nırmıs diye kim söyledi size! 
Aferin kızım. Helal süt em
mişsin. Aferini.. Şu en arka· 
dan kaçan herif yok mu, işte 
o herif, benim eski kocam .. 

Erkekler sıvışmışlardı. Pen· 
ecre açıldı. Genç bir kadın 
başını uzattı: 

- Bak Allah aşkına kızım, 
benim nerem fena, nerem 
çirkini 

Ve yanıbaşından bir çocuk 
gözüktü: 

- Bu da o 'körolası heri
fin çocuğu. Nafakayı cayır 
cayır alıydrum. 

- So11• ""' -
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Radikal aoayaliat konpeainde Ciyarıo bugün Hitler İst~nbul'da ~o Günde devrialem 1 

~l-----------------------------------------~· ]an Kokto 5 
Sirkeci rıhtımı oe 

vapurlar 

taraf ıntlan kabul 
Fransız harbiye nazırının edilecek. 

tohire bir ölü şehir, Mısır da baştan 
başa ölüler diyarıdır. 

~ Mısır' da Ehramlar 
~ H~ır' da başlıynn bahşiş bizi Kleopalra, bu hiç bir erkek 
Sah ~nd'e kadar takibedecekl ağuşunda duramıyan, kucaktan 
~U Ş~ş .. Bahşiş! Bu esir mil- kucağa atılan facire, Mısır'ın 

ttın bütün emeli bir sadaka suyunun, havasının, toprağının 
~Parabilmekten ibaret. Bahşiş tabii bir eseridir! 
İta,~Pca bir kelimedir; Arap Ve ... Mısır Firaunlar zama
~ısı~~ır. Bugünkü Arap'larm nından bugüne kadar, Kleopat
~o~ dan Hind'e her yerde ra'nın ta kendisi olmaktan 
Atab~tpan eseri bu "Made in kurtulmamıştır. 
bit 1 

,, bahşiştir! O kadar, ki Ölüler diyarı/ 
~~ ll'ıağazada çeki~e - çekişe Afrika haritası üzerinde Mı-
tıı~ tlık ederek yaptığınız bir sır, bir mezar taşıdır! Bundan 
&onal'tıeleden, para alındıktan beş, altı sene evel bir gaze-
~/(,ta &ene bahşiş isterler! tede okumuştum: Mısır üze-

80tnbakir,, aşk mahallesi/ rinden uçmuş geçmiş olan bir 
8011 llt~sı, evelce Marsilya'nın tayyareci " Sfenks'lerin, Eh
~ll terı sokağı gibi bir sokak, ram'ların, dikili taşların ve 
%astasya sokağı idi. Fakat Delta'nın birer Hiyeroglif ., 
1 •ta b b" · · t' l l d ki d ~· .' u ıraz garıp tıcare ın o up o ma ı arını soruyor u. 
'o~ ıhtilatlarından korkmuş Kahire, ölü bir şehirdir; bu 
~Cf kı eski yerinden kaldırmış şehre ilk giren, burada mev-
fl:ıaıne büyük antrepolar yapıl· tacılığın en belli başlı san'at 
~ına rnüsaade vermiştir. olduğunu anlar. Mısır, baştan 

tad adınlar Bahriyelilere bu· başa mevtalar diyarıdır, me-
8a ~n lngiliz' ce olarak " Come zarcılık Mısır'lının en büyük 
~: here ,, diye bağırdıkları meşgalesidir. 
~I llıahallenin ismi Kombakir Fileas Fog'un odası 
~~ış; bu suretle asıl ismi, Mısır'ın en büyük belaların-
~uç~k Unutulmuştur. Mahalle, dan birisi de delillerdir; İs-
~I Q binalardan, adeta kulü- kenderiye'nin lsviçre'li Alman 
~pttden mürekkepter; açık delili (Rehberi) M. Goldman 
~t \darda, yarı çıplak kadın- bizim üzerimize kara bulut 
"eh Vardır. Arada sırada kah- gibi çullandı. 
~b arıelere tesadüf edilir; bu Paspartu, delile ihtiyaç ol-
~~hehanelcrin bir kısmı ba- madığını söylüyor. M. Gold-
~t ~nedir; Bazı şüpheli delil- man da bize mutlaka delil ol-
~s tnerika'lı parası çok, aklı mak azminde. 

tet:k seyyahları buralara düşü- Bereket Rüsel Paşa (Asrı 
~ soyrnaktadırlar. ahir firavunu!) Yani Mısır po-

~a~~ kahvehaneleri unutamı- )is şefi verdiği bir kartla bizi 
qca ~rn, ve, arz üzerinde böyle Mısır polisine tavsiye etti. Bu 
ctJ1

b Şeyler mevcut f olabile- kartla tercümanlar dairesine 
~ ~e inanmak için devrialem gittik, bize Abdcli koyu yeşil 
&;ra atı yapmak lazımdır. elbiseli, iri çekik gözlü ve yü-'), ,,,. ,,,.l , 
f~ , "'' eopatra nın zünden ahmaklık akan birisini 
M kendisidir!. . verdi. 

bit ısır'da samimi ve hakiki Abdel bize ehramlar Mena 
'1~ey Yoktur. Her şey gayri havz otelini tavsiye etti. Bu 
~ld 1rtıi, calidir. Aldanmak ve da başka bir mevzu, lüks ve 
dct~~ılrnak herkes için mukad- güzel, bir lngiliz binbir gece 
aıd •r; Bilhassa yabancıları şaheseri! Her hangi bir halife 
~~hat1rnak için Mısır' da her şey burasını fena bulmıyacak, ha-

t-ı it! 

Günlük siy:sal gazete 

}'f Safıip ve bnşyazganı 
l!llı aydar Rüşdü ôKTEM 

ı.. lııui • . l . .,.nd.. ncşrıyat ve yazı ış en 
~ lil'ii: Hamdi Nüzhet Çnnı;ar 

reı. -4 anesi: 
~ lJir ikinci De) ler sokağı 
~ l'eı nlıt ]ınrlisi bina ı içimle 
tletgrar: İznıir - ANADOLU 

00
: 2776 - Posta kutusu 405 

~tllı~ ABo NE ŞERAiTi 
1200, altı ayhğı 700, fiç 

~~ aylığı 500 kuruştur 

remini burada kuracak. 

Bir otel garsonu beni, Mis-

i ter Fileas Fog'un odasına 
götürüyor; Abdel ile, ehram 
ve feniksleri ziyaret etmek 
üzere yemekten sonra rande-
vü verdim. 

Mister Fileas Fog'un odası. 
İngiliz • şark usulü mükellef 
bir oda. Odanın pancurlar mı 
itiyorum : Ehramları gösteren 
tabloyu gözümün önünde gö-
rüyonım. 

- Sonu var -
..... "". --·· • • - • ' .- •• 'C"ı: 

. ' . . ~ : . .:. . . . '-.. . ~. •.· 

lstanbul, 23 ( Hususi ) - mühim bir nutku. 
Vapurların Sirl:c.ci nhtımına 
yanaşmalarını temin için, esaslı 
tamirat ve tadilat yapılması 
lazımgelmektedir. Liman ida
resi bu hususta bir proje 
hazırlatmıştır. Lazımgelen tah· 
sisat temin edildikten sonra 
işe başlanacak ve kaputaj 

Silah yarışı. Siyasi ihtilaflar ve Franaada 
halk cephesinin ~ağlam kalma•ı zarureti. 

' postalarını yapan vapurlar, 
yan • yana bordodan rıhtıma 
yanaşabilecek, eşya nakliyatı 
ve yolcunun girip çıkması 

kolaylaşacaktır. 

Bir Papas 
Evlendikten · 
Sonra kadın oldu .. 

İstanbul, 23 (Hususi) - Bul
garistan' da bir papas, evlen
dikten sonra bir ameliyat ge
çirmiş ve kadın olmuştur. 

Avusturya reji.tıinin 

tütün mübayaası. 
lstanbul, 23 (Hususi) -

Avusturya maliye müsteşarının 
riyasetindeki Avusturya reji 
heyeti dün memleketine dön
müştür. Heyet, tütün istihsal 
mıntakalarını gezmiş ··e gele
cek sene nerelerde tütün ala
cağını tesbit etmiştir. Bu sene 
için Avusturya rejisi namına 

bir Türk anonim şirketi tütün 
mübayaa edecektir. 

iki sigorta şirketinin 
tasfiyesi 

Biarritz, 23 (A.A} - Ra
dikal Sosyalist kongresinde 
parti reisi ve Harbiye bakanı 
Daladier çok mühim bir nu· 
tuk söylemiştir. Bu nutka na
zaran hariçte Milletler cemi
yeti, silah yarışına ve büyük 
devletler arasında siyasi ve 
sınai ihtilafla!'m tekrar diril· 
m~sine saik olmuş ve küçük 
devletlerin de kuvvetle silah· 
lanarak bitaraf kalmak tema-
yülü başgöstermiştir. 

Dahili siyasette ise Radi
kal Sosyalistlerin de tasvib 
ettiği sosyal ıslahat inkişaf 

etmektedir. Fakat bu amele 
arasında bir takım taşkınlık
lara sebebiyet vermiştir ki, 
bunlar mezkur ıslahatı balta
lamışlardır. 

Radikal Sosyalist partisi 
halk cebhesi ile bir pakt yap
mıştır. Parti orta sınıf ile amele 
ve köylü ittifakını imzalarken 
akidelerinden hiçbir şey feda 
etmemiştir. Partinin büyük bir 
ekseriyeti meb'usan meclisince 
kabul olunan ıslahatı tasvib 
etmiştir. 

Fakat bu işde bazı suiisti
maller olmuştur ki buna tees
süf etmemek imkansızdır ve 
ecnebi ajanlar iş ihtilaflarında 
tecviz olunamıyacak bir rol 
oynamışlardır. 

Radikal sosyalistler sükunet 
ve mnntıkla ve sosyal sulh 
lehinde bulunmaktan bir an 

Paris'ten bir görünüş 
( Eg/el kulesi) 

fariğ olmamışlar ve ferdi mül· 
kiyet ile hürriyeti, cumuriyet 
intizamını ve kanunun haki
miyetini idame edeceklerini 
hatırlatmışlardır. 

Halk cephesi akamete uğra· 
mamalıdır. Ne için bazı kim
seler meclisteki ekseriyetin 
bozulması mes' elesini ortaya 
atmışlardır? 

Meclisin feshi, diğer intibaba
bn yapılması, halk cephesinin 
yıkılmasmdan doğacak teh· 
likeyi bertaraf edemez. 

Radikal sosyalistler cumuri
yete ve vatana karşı olan va
zifelerini tamamile müdrik 
olarak müttehid bulunmakta-
dırlar. 

lstanbul, 23 (Hususi)-Tas
fiye edilmekte olan Föniks 
Yiyen ve milli sigorta şirket
lerinin, tasfiye neticesinde bü
yük zararlara gireceği görül
düğünden, bu iki şirket mua
melatının başka bir şirkete 

devri muvafık görülmüştür. Bu 
suretle milli reasurans ta zarar 
görmiyecektir. 

-Çekoslovakya hariciye 
nazırının beyanatı. 

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

Bu iki şirket muamelatı, 
Anadolu, Ünyon, itimadı milli, 
Danüb, Bozkurt sigorta şirket-

Çekoslovakya ile Fransa, küçük itilaf 
ve Lehistan vaziyeti. 

lerinden birisine satılacaktır. 

Kaza 
8 kişi öldü 

Bükreş, 23 (Radyo) - Çe
koslovakya ile Romanya hu-
dudunda bir şimendifer mü
sademesi olmuş 8 kişi ölmüştür. 

Prag, 23 (Radyo) - Bir 
tren hattan çıkmış ve 3 kişi 

Prag, 22 (A.A)- Meb'usan 
meclisi Hariciye encümeninde 
Çekoslovakya'nın harici siya
seti hakkında beyanatta bulu
nan h<ıriciye Nazırı M. Kamil 
Krofta ezcümle şöyle demiştir: 
-Çekoslovak'ta kendi emni
yetini zıman altına almak hu
susunda münhasıran Milletler 
Cemiyetine ve yahut hat ta 

ölmüştür. kendi ittifaklarına itimat et-
------ mekte kalmıyor, kendi askeri 

Baskül fabrikası kuvvetine güveniyor. 
Şehrimizdeki ölçü aleti amil- Fransa ve küçük itilaf ile 

k ı mevcut olan ittifak muahede· lerinden bazıları birleşere z-
mirde bir baskiil fabrikası aç- nameleri bu muahedelere işt: 
mak hususunda teşebbüste bu- rak etmiş devletlerin müteka-
lunacaklardır. Basküller, şim- bil taahhüdleri tesbit ve diğer 
diye kadar Yunanistan

1
dan ge- devletlerle mütekabil yardım 

tirtilmekteydi. Ölçü amillerinin itilafnameleri aktedilmek sure
bu hareketleri takdir edilmek- tile ikmal edilmedikce Alman-
tedir. ya'nın tekrar silahlanması kar· 

Po · ta işlerini teftiş şısında ve silahlanma sebe-
Posta, telgraf ve telefon bile kıymetini pekçok kaybe-

umum müfettiş!erinden Selim decektir. 
Sabit Tulgar şehrimize gelmiş, Diğ'er taraftan nazır Çekos-
posta, telgraf ve telefon işle- lovakya'nın neden dolayı Bel-
rini teftişe başlamıştır. çika'nm tuttuğu yola gitme-

'*** - ' Öğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 

Liselr.rle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 

miş olduğunu izah etmiş ve 
demiştir ki: 
-Çekoslovakya' nın Avrupa 'lı 
bir devletin muhtemel bir ta
arruz vukuunda kendisine yar-
dım etmesini ümid edebilmesi 
için kendisinin o devlete karşı 
bir taarruz vukuunda ona 
kuvvetlerinin nisbeti dahilinde 
muavenette bulunmağı peşinen 
taahhüd etmesi İcab eder. 

Nazır 11 Temmuz tarihli Al
manya-Avusturya itilafnamesi-
nin İtalyan ve Alman nüfuzla
rının Avusturya' da mütevazin 
bir hale gelmesi itibarile mes
ud bir hadise teşkil etmekte 
.,iduğunu beyan etmiştir. 

Hatib Lehistan'la olan mü
nasebata dair şu sözleri söy
lemiştir: 

- Fransız-Leh itilafının ta
zelenmesinin mantıki neticesi 
Lehistan'la Çekoslovakya ara· 
sındaki muvakkat gerginliğin 
zevali olmak lazımgelir. 

M.Bek 
Londra'ya gidecek 

Londra, 22 (A.A) - Hari
ciye nezareti M. Bek'in lngil
tere hükumetinin misafiri ola
rak 8 ili 12 tarihinde Lond
ra'ya gelmesi için vaki daveti 
kabul etmiş olduğunu bildir· 
mektedir. 

~hı tncmlcketlcr için senelik 
lt 0 ne "Ücreti 27 liradır 

;ı'\_ er Yerde 5 kuruştur 
~q -
~~ nüshalar 25 kuruştur. 

Kızılayın en büyiik takdir· 
karı en çok elem ve ıztırab 
çekenlerdir. Sizler de yurddaş-

Kıu bir zamanda dünistlüğü ile sayın müıterilerinin alakalanru 
kazanarak (İzmir)e yara~ır bir ft' 1 ' 1 ıie seni~letilmietir. 

Kültür Bakanlığının kitaplım ile çıkan eserleri giinil gününe takip 
eder ve bütün mü~terilcrine sunar. Ahmed Etinıan Kitap Evi İz
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. llariçten ııipari~ler sür'at
le gi>nderilir. 

Hatırlardadır ki M. Eden 
1935 te Varşova'yı ziyaret 
etmiştir. 

Döomek 
Şadırvanaltı'nda fsmail oğlu 

Esad, seyyar çorapçı Hüseyin'i 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

~"-DOLU MATBAASI 'DA 
BASILMIŞTIR 

larınızın elemlerine iştirak 

edin kızılaya yardım ediniz. lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

-Başı 1 inci sag/ada
eeuları ~ 

l - Yeni Lokamo meı'elesi: 
Bu hususta miaalruı daha az dev· 
letler tarafından imzalanman ve 
devletlerin daha az taahhilt altına 
gitmeleri e~a~ında mCltahakat. 

2 -Akvam cemiyeti meı'eleai: 
f talya ve Almanya Cemiyetiakvama 
karşı menfi vaziyeti alacaklardır. 

3 -Tuna mea'eleei: Tuna ha•· 
lliındaki ecnebi nüfuzunu, bilh .... 
İt:ılya - Almanya ara11nda gt'rginliği 
me\•cııd olacak ecnebi nı1fuzunu 
kırmak. 

4 - İspanya meı'cle.!i. Burgoı 
hükumetini milli bir hökumet ola
rak taoımak ve Katalonya cumu• 
riyrti aleyhinde hareket eunek. 

ıki devlet arasında hundan 
baeka birjde iktıeadi itilafoame im
zıılanocaktır ki, bunun t'ıaeı da cihan 
ınlb kavaidinin adilioe bir surette 
takııinıini istihdaf etmektedir. 

İtalyan gazeteleri, İtalya'oın 
komünizme karıı bir ehlisalip harhı 
ihdHına taraf tar olmadıklannı ya· 
2ıyorlar. 

Paris, 23 (Radyo) - Fran• 
sız siyasi mahafiline göre Ber
lin' de Ciyano - Nörat müli· 
katlarında tetkik edilen en 
başlı mes'ele Almanya'nın mer
kezi Avrupa' daki nüfuzu ve 
Otto'nun Avusturya tahtına 
dönmesi ve Balkanlar mes' e
l esidir. Bu mes'eleler üzerinde 
ltalya ve Almanya menafii v~ 
alakası ayni derecede kuvvetlı 
ve mühimdir. Bu mülakatlarda 
bir tevazün esası aranacaktır. 

ispanya, Akdeniz mes' ele· 
leri de görüşülmüştür. 

Romanya ile Almanya'nın 
müstakbel münasebetleri çok 
mühim addedilmekte ve Ok
ranya'nın Almanya tarafmdan 
işgali mevzubahsttr. 

İngiliz - Rus bahri uzlaş
ması tasdik edildiği takdirde, 
Almanya İngiltere ile olan 
deniz uzlaşmasını reddedecek 
ve yeni deniz teslihat planı 
tatbik edecektir. 

Berlin müzakerelerinde müs
bet netice olarak ltalya ve 
Almanya hükumetleri hiçbir 
ittifaka girmemeti ve Rusya 
ile hiçbir muam~ le yapma
mağı kabul etmişlerdir. 

Londra, 23 (Radyo) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor: 

Ciyano - Nörat müzakere
leri esaalan, Viyana' da topla
nacak Avusturya • Macaristan 
ve ltalya kongresinde tetkik 
edilecek ve Almanya da bu 
kongreye bir müşahid gönde
recektir ., 

Te~rinisani'nin ortalanna 
doğru Avusturya hariciye müs
teşan Berlin' e gidecektir. Bu 
seyahatte Hamburg mcs' elesi 
halledilmiş olacaktır. 

Münih, 23 (Radyo) - Vol
kişer Beobahtcr bugün neş

rettiği bir yazıda, Münih'in 
yarın Kont Ciyano şerefine 
büyük bir nümayiş hazırladı
dığını bildirmektedir. 

Berlin, 23 ( Radyo ) - Bu 
sabah Kont Ciyano hariciye 
dairesinde son müzakereleri 
yapmıştır. Bu müzakerelere 
Ciyano'nun maiyetinde gelmiş 
olan eksperler ve ltalya'nın 
Berlin sefiri de iştirak etmiştir. 

Ciyano, yarın Berkergav
den' de M. Hitler'le görüşe· 
cektir. 

Bugün, müzakerelerden son
ra kont Ciyano hava akade
misiai ziyaret etmiş ve yolda 
olimpik stadının bulunduğu 
yerdeki harbiye mektebini de 
görmüştür. 

General Göring ve Göbels 
kont Ciyano'ya yeni hava ta· 
arruz ve müdafaa aletlerini 
göstermişlerdir. Kont Ciyano 
yarın Münih'e gidecek ve pa
zar:günü Roma'ya dönecektir. 
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Futbolda Milli küme 
Yazan: Cemal Ahmed Umar 

Her memleket- Günün birinde 
te sporun her han- İstanbul postasının 
gi bir şubesinde getirdiği gazeteler-
ıslahat yapılacağı; de şöyle birşey 

yeni usuller kona· okuduk: 
cağı zaman bu iş- "Fenerbahçe ve 
le uğraşanlar; ve Galatasaray ve Be-
pek tabiidir ki bu şiktaş kulüblerinin 
işten anlıyanlar de iştirak edeceği 
bir araya gelir milli bir küme ku-
mes' elenin enini bo rulacak ve bu iş 
yunu ölçerler uzun için futbol federas-
uwdıya müzake- Cemal Alımed Umar yonu lstanbul ve 
reler münakaşalar olur tetkik- İzmir' den üçer ve Ankara' dan 
ler yapılır ve nihayet birşeye iki kulüb olmak üzere sekiz 
karar verilip tatbik edilir. Tat- kulüpten müteşekkil bir milli 
bikatta görülen kusurlar da küme teşkil edecektir. Bu ku-
yavaş yavaş düzeltilir. lüplerin tefriki için de bulu-

Biz 923 senesinde spor ku- nan çare şu: Bu üç mmtaka-
lüplerinin darmadağın vaziye- nın bir evelki sene maçlarında 
tini düzeltmek ve diğer mem- birinci ikinci ve üçüncülüğü 
leketlerde olduğu gibi bun- kazanmış olan kulübler.,, 
lan bir teşkilata raptetmek Bizim antrenöre bu hava· 
için bir araya toplandık. Yu- disi okumuşlar pürhiddet ya
karıda söylenildiği gibi müza- nıma geldi. Böyle şey olmaz, 
kereler münakaşalar yaptık böyle milli küme olmaz di
birkaç işten anlıyan adamı· yordu. Buna sebeb te şu: 
mız bünyemize de uymak şar- Kulübüm o zaman lzmirıin 
tile bir nizamname projesi en kuvvetli takımlarından idi. 
yaptılar. Nihayet Türkiye id- Lakin bir evelki sene üçüncü 
man cemiyetleri ittifakını kur- değil dördüncü olmuştu. Bu 
duk. Bu teşkilatın memlekette vaziyet ~ karşısında biz milli kü
yaptığı ve yapamadığı birçok iş- menin haricinde kalıyorduk. 
ler vardır. Bunları birer birer Antrenör idaresi altında bu
saymak bu yazının mevzuu lundurduğu bir takımın elbette 
haricinde. Lakin futbolda mil- milli kümede yer almasını is
li küme mes' elesi mevzuubahs terdi. Lakin bu işin tashihi 
olunca işin ittifak teşkilatı şeklini bulamıyordu. O yeni 
zamanında başlamış ilk cere- bir maç serisile en kuvvetli 
yanından da biraz bahsetmek takımların tefrikini teklif ede
Iazımgeliyor. lim diyordu. Başka bir şekil 

Bundan dört sene evel men· bulamadık galiba ki federas
sup olduğum kulüb bir Ma- yona uzunca bir mektubla mü
car futbol a!ltrenörü getirtmişti. racaat edib lstanbul'a bir mu
Bu adam futbol takımlarını rahhas göndermeğe karar ver
ele alıp bizim futbol işleri- dik. Bu murahhaslığı bana 
mizle alakadar olmağa başla- verdiler. Gittim. O zaman bu 
yınca bir milli küme usulün- işi organize etmek istiyen 
den bahsetmeğe başladı. Ne Olimpiyad mecmuası erkanı 

ile görüştüm. lstanbul ve izzaman işin haricinde bir yer-
de otursak cebinden kağıd mir' den dörder kulüb iştirak 

ederlerse organize işine ken
kalem çıkarır bize milli küme 

dilerinin karışamıyacaklannı 
usulü hakkında birçok şeyler 

söylediler. Futbol federasyonu 
yazar çizer ve söylerdi. Birgün 

reisine gittim. Organize işinin 
futbol federasyonu bu usul 

mühim olduğunu federasyonun 
hakkında birşeyler yazmasının 

böyle bir yükü üzerine alamı-
münasib olub olmıyacağını yacağını söyledi. Eğer kulüb-
sordu. Bizim fikrimizi o kadar ler işi Üzerlerine alırlarsa İz. 
çelmişti ki kendisine böyle mir ve İstanbul' dan dört ku
birşey hazırlayıp gönderme- lübün bu kümeye iştirakine 
sını söylediğim gibi kendim kendisinin de müzahir olaca
de futbolumuzun ilerilcmesi 

K.S.K. - Altın 
ordu macı 

' 
Yarın 935-36 lik 
şampiyonu belli 

olacak 
935-936 senesi lik maçla

rından olimpiyat ve Rusya 
seyahatleri dolayısile tehir 
edilen maçlara bölgemiz fut
bol ajanlığınca iki haftadan
beri başlanmıştır. Puantajda 
en ziyade ileri giden Altın
ordu ve Karşıyaka takımlarımız 
bütün maçlanm bitirmişler ve 
yalnız bir maçları kalmıştır. 

Puantaja göre-Altınordu'nun 
39 ve Karşıyaka'nın 40 puanı 
vardır. lzmirspor kulübü de 
bütün maçlarını bitirerek 41 
puanla ı.eticeyi beklemektedir. 
Şu hale nazaran K.S.K. ta
kımı bu maçta berabere dahi 
kalsa, gene şampiyonluğu ka
zanabilir. Altınordu takımının 

bu maçı kazanmak ve şam
piyonluğu ele geçirmek azmile 
çalışacağı muhakkaktır. Mu
hakkak ki maç, çok heyecanlı 
ve alakalı olacaktır. 

~alt 14 te: Göztepe - Buca
orta hakem Mustafa- Altınordu 
Yan hakemleri küçük Mustafa 
( Altmordu ) Küçük Hakkı 
(Altay). 

Saat 16 da: Altınordu - Kar· 
şıyaka - Orta hakem - Ferid -
G'öztepe, Yan hakemleri: Baha 
Konuralp ve lsmail Göztepc. ....................... 
di. Lakin bu defa ortaya İs
tanbul' daki maçların hasılatı 
mes'elesi çıktı- Fener - Gala
tasaray maçının yaptığı hası
lat böyle mühim bir işte mani 
teşkil etmeğe başladı. Buna 
da münasip bir çare buluna
rak iş halledilip fiküstür bile 
yapıldı. Bu fiküstürün bir tek 
maçının oynandığını hatırlamı
yorum. Ne milli küme teşek
kül etti ne de futbol işleri 
düzeldi. 

Bugün yani bahsettiğim ta
rihten dört-beş sene sonra 
futbol federasyonu milli kü
meyi teşkil kararını veriyor. 
lstanbul' dan dört İzmir' den ve 
Ankara'dan iki kulüb bu kü-
meye girecekler. Seçim şekli 

de bir evelki sene filan değil 
de bu sene derhal başlıyacak 
olan lik maçları bir devreli 
olacak. burada ilk safı kimler ğını söyledi. Davet edilen ku-

i .;in çok iyi bulduğum bu usul tüplerin murahhaslarile yapılan işgal ederse onlar alacak. 
hakkında meydana birşey atıl- içtimada bu şekil tasvib edil- - Sona yarın -
masına yardım etmeleri hak- -------=============-------
kın1da lstanbul'daki ittifak iş- Atatürk büstü turnovası 
lerile meşgul olan tanıdıkları-

ma mektublai yazdım. 

Vaziyeti o günkü şerait da
hilinde muhakeme ederek bir
şeyler yapılması yahud tenez
ilÜlen olsun bir cevab veril
mesi lazımgelirken ne antre
nör ne de ben bir cevab al
madık. O sıralarda F enerban
çe ve Galatasaray kulübleri-

nin Jstanbul teşkilatile araları 
açıldı ve tiklerden çekildiler. 
Pekaz zaman sonra Beşiktaş 

ta kendilerini takibetti. Spor 
hayatımızda isimleri anılan bu 
üç İstanbul kulübü tabii boş 
durmadılar. Bir·iki yerli Rum 
ve bir de İtalyan kulübü ile 
işler yapmağa kalktılar. Bir 
pazar liki teşkil edildi. Muzi
kalarla bunun açılma merasi
mi oldu. Daha bazı şeyler de 
oldu. Lakin onların burada 
zikrine lüzüm yok. 

Uşak, (Hususi) - Şehrimizde Türkspor kurumuna bağlı 
üç kulüb arasında Halkevi komitesi tarafından bir Atatürk 
büstü turnovası tertib edilmiştir. 

Geçen pazar günü, ilk olarak Ergenekon ve Turan küçük
leri karşılaştılar ve 1-2 berabere kaldılar. 

Bu iki kulübün birinci takımları arasında yapılan maç çok 
heyecanlı oldu. ilk devrede 1 sayı yapan Erkenekon'lular, 
ikinci devrede bir sayı daha çıkarmağa muvaffak oldular ve 
son dakikalarda Turan'ın penaltıdan attığı bir gole karşı iki 
sayı ile galib geldiler. 

Madrid' e Rus topları ve 
mitralyözleri gelmiş. 

-Başı 1 inci sahifede- lngiliz Destroyeri derhal Jean - ispanya bankasının altın· 
Paris, 22 (A.A) - Fransa- De Luz'dan Bilbao'ya hareket !arını harice vererek silah a~an~ 

nın İspanya işindeki vaziyeti etmiştir. lar hakkında şiddetli takıba 
ve Rusya'nın lspanya'da bir Burgos, 22 (A.A) - Gene- yapacağım. Bu altınları .alını~ 
müdahalede bulunması takdi- ral Mola'nın kuvvetleri Mad- olan devlet, bunları gen ver 
rinde Fransız - Sovyet misakı- rid'e ancak 30 kilometre me- meğe mecburdur. Aksi ta~· 
nın tatbiki mes' eleleri hakkm- safede bulunan Navalcarnero dirde bitaraflığı ihlal etınıŞ 
da hariciye nazırının meb'u- müstahkem mevkiini zaptet- olacaktir. Bu hususta Lahaf 
san meclisi hariciye encüme- mişlerdir. hakem mahkemesine ~de mu· 
nine vermiş olduğ·u beyanat iki kızıl avcı tayyaresile bir racaat edeceğiz. 
gazetelerde ehemmiyetle kar- potez tayyaresi düşürülmüştür. Kilise mes' elelerine gelince, 
şılanmıştır. Madrid'e giden otomobil yeni hükumet kilise ile bir 

Petit Parisien, Fransa'nm yolu artık Nasyonalist kuv- konkordato yapacak ve lspan· 
ademi müdahale siyasetindeki vetlere açık bulunduğundan ya korporatif devletlere do~t 

d l N l ' t olacaktır. İspanya'da geniş bır vaziyetinin iyi olduğunu, hiç- o ayı ava carnero nun zap ı 

birşey değiştirilmiyeceğini yaz- büyük bir ehemmiyeti haizdir. zirai ıslahat tasavvur ediyoruz· 
maktadır. Ami du Pöpl gaze- General Mola kuvvetlPri Demiştir. . 

b d b k V·11 M t Rus'lardan yardım istedı tesine göre, Rusya komiteden un an aş a ı a an a 
çekilirse ileride İspanya ve mevkiini de işgal etmişlerdir. Moskove, 23 (Radyo) -: 

B l 'd k b.l b" B 22 (AA) Al Madritf'in Moskova sefirı, arse ona a ura ı eceği ır urgos, . - -
cumuriyete müdahale edecek nıan Ajansı bildiriyor. Rusya'dan yeni yardım iste· 
demektir. Bu, şiddetli ihtilaf- Son günlerde Madrid'e mü- miştir. Bütün Rusya'da İspan· 
Iar çıkarabilecektir. Fransız_ him miktarda Sovyet harb ya leh·n ~ ianeler toplanmak 
Sovyet misakı otomatik de- malzemesi nakledilmiştir. Bu tadır. 

malzeme arasında bilhassa • 
ğildir. Harekete geçmek için l ·ı · rı·ı U 
taarruzun iki devlet toprağın- Saint Tandre kışlası için top- ngt lZ l OS 

lar ve yüzlerce mitralyözlü S d / 
dan birine yapılması lazımdır. motosiklet mevcuttur. U a imanına 
Binaenaleyh Fransa'nm bu işte Mitralyözlü motosikletlerin H k t tt • 
d l.. k are e e ı ... 

e ro u yo tur. Fransız mamulatından olması 
O · d · f k Atina, 23 (Radyo)-Yunall vr gazetesı e aynı i ir- muhtemeldir. Bundan başka 

d d sularında bulunan lngiliz filosu 
e ir. potez fabrikalarında yapılmış Faler' de bir hafta kaldıktan 
Le Jur gazetesine göre, en- iki Fransız bombardıman tay- d 

sonra bugün Girid'de Su a 
cümende bir meb'usun suali yaresinin de Barselon'a gelmiş.. d 
·· · M d ·d d.. ·· ·· k limanına hareket etmiştir. Su 8 
uzerıne a rı uştuğu ta - oldug"' u söylenmektedir. 1 ı· 

limanında diğer bir ngi ız 
dirde meşru hükumetin Kata- Tanca, 23 (Radyo) - Viı· i 

' k l filosu vardır. lonya ya çe i ip mevcudiyetini Maroken gazetesi " Sovyetler 
muhafaza edebileceğini, maa- Madrid'in sukutundan sonra 
mafih başka devletlerin Mad-l Katalonya'da lmüdafaa teşki
rid'in düşme.sinden sonra Fran- latı yapacaklardır. ,, Demek-: 
ko hükumetini tanımaları lak- tedir. 
dirinde onun dt.ı tanıyacağını Paris, 23 (Radyo) - Mad-
söylemiş, rid hükumeti yeniden 7000 

- Hareketlerimiz, ahval ve kişiyi rehin olarak tevkif etmiş 
şeraite bağlıdır. ve muhtelif semtlerde mekteb 

Demişiir. 

Londra, 23 - Deyli Tel
grafa göre, Rusya, komiteden 
ç<'kildiğini pazartesi akşamı 

bildirmiştir. Bugün komite aza
sına tebliğ edilecektir. Alman 
cevabı, bazı ihtimal kayıdları 
ile doludur. 

Hendaye, 22 (A.A) - La 
Coruna radyosu Oviedo mın
takas1ndaki Nasyonalist kuv
vetlerin general Aranda'nm 
kumandası altında son hezi
mettenberi kuvvei maneviye
leri kırılmış olan Asturies ma
den amelesini takiben Gijon 
üzerine yürümekte olduklarını 
haber vermektedir. 

Gijon 'daki Sosyalist lider
ler kaçmıştır. Şehir halkı pa
nik içindedir. Diğer taraftan 
Madrid hükumetinin bir teb
liği asilerin Oviedo üzerine 
yürümekte olan bir kuvvetinin 
hezimete uğratılmış olduğunu 

bildirmektedir. 

Londra, 22 (A.A) - Daily 
Telgraf gazetesinin haber ver
diğine göre Markisistler Salı 
günü Cartagena'nın Nasyona
list tayyareler tarafından bom
bardımanından sonra bu şe
hirde bulunan esirleri öldür
müşlerdir. 

Londra, 22 (A.A) - Esk 
adlı İngiliz destroyeri Bilba
onun Çarşamba günü Nasyo
nalist tayyareler tarafından 
bombardıman edildiğini Bah
riye bakanlığına bildirmiştir. 

Royter Ajansının haber ver
diğine göre bombardıman 
esnasında milliyetleri henüz 
tesbit edilmemiş olan bazı 
kimseler ölmüşlerdir. 

Bilbao beynelmilel mahal
lesinin bombardıman edildiği 

haberi duyulunca Escrot adlı 

gibi umumi binalara yerleştir
miştir. 

Yugoslavya elçisini çekti 
Paris, 23 (Radyo) - Mad

rid'in sukutunu müteakib bazı 
devletler Franko hükumetini 
tanıyacaklardır. 

Yugoslavya hükumeti Mad
rid'den sefirini çekmiştir. 
Kurşuna dizilen zabitler 

Madrid, 23 (Radyo)- Hü
kumet bir takım zabitleri hiya
neti vataniye ile iltiham ede
rek kurşuna dizdirmiştir. 

Londra, 23 (Radyo)- Fran
sa'nm Londra sefiri Hariciye 
dairesinde Lord Plimut ile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 
Bu müzakerede Rusya ademi 
müdahale komitesinden çekil
diği taktirde komitenin mesa
isine devamına karar veril· 
miştir. 

Rus gemileri 
karadenizde bekliyor 

Londra, 23 (Radyo) 
Deyli Ekspres gazetesinin is
tihbaratına göre 27 Rus va
puru Karadeniz limanlarında 

·emre hazır beklemektedirler. 
Rusy..ı İspanya işlerine ademi 
müdahale komitesinden çeki
lir çekilmez bu vapurlar f s
panya'ya zilah ve mühimmat 
nakledeceklerdir. 

Lizbon, 23 (Radyo)- Mad
rid etrafındaki muhasara dai
resi darlaşmaktadır. Dağlık 
ve son derecede tahkim edil
miş olan yerlerde milisler bir 
derece daha geri çekilmişler
dir. Asiler, milisleri 12 mil 
mesafeden cenup ateşi altında 
bulundurmaktadırlar. 

Franko'nun beyanat. 
Burgos, 23 (Radyo) - Ge

neral Franko bir Alman ga-
zetesi muhabirine: 

OOPSA 
Ozum satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 
1158 Alyoti bira. 10 75 

1002 A. R Üzüm.11 
489 O. kurumu 10 

483 K. A. Kaz. 12 50 
370 27 T. S. Süley. 12 

K. S· 
19 

20 
21 

19 
20 

362 S. Gomel 10 20 
299 Y. l. Talat 9 50 18 

267 J. Tara. m. 12 
196 inhisar ida. 8 

188 H. Alyoti 12 
150 Ş. Riza ha. 14 

59 T. Debbas 13 50 
57 ,5 Şınlak z. 14 50 
56 Vitel ve şü. 13 
36 Ali molla z. 11 50 
34 Kap. Ömer 13 50 
26 Albayrak 16 50 
15 F. z. Mehmet 8 
15 J. Kohen 11 
13 Koopera. itti.18 

9 Tevfik Diri 10 
8 B. Alazraki 16 7 5 
4 Ce. Cendeli 18 
4 Ziya Galemi. 20 
5300 27 T. 

288028 
293328 27 T. 

incir sataşları: 
Ç. Alıcı K. S. 

2460 Şerif Remzi 9 25 
121 B. Alazraki 7 50 
100 Şerif Riza ha.10 25 
47 M. J. Taran. 9 
35 Suphi Ergin 9 50 
29 S. Sülcyma. 15 50 
18 Ali H. Na. 10 50 
9 Fik Pakers 8 75 
2819 

146337 
149156 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

. 17 50 
11 
17 50 
15 50 
16 
18 50 
14 50 
15 
13 50 
17 
8 50 

14 
19 
10 
16 15 
18 
20 

K. 5. 
14 25 
12 50 
10 z5 
13 
13 50 
16 
10 50 
8 15 

1386 Buğday 4 625 

K.S· 
6 15 
3 875 137 Arpa 3 875 

184 Bakla 4 75 
39 Susam 13 75 

140 B. pamuk 45 50 
6000 Ki. Keçi kılı 55 

392 Ken. pala. 385 

4 15 
13 75 
46 
55 

480 
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Sinir zavıflığı (Neurasthenie) Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 65600 metre 

la~ok yorgun kimselerde te-
8 l!f olunur bir hastalıktır. 
\'ij: hastalığ~ ~akalanmak ıçın 
~ ud~nun 1~t.ıdadının da bü

. hır tesırı vardır. Çünkü 
1 • • 

bkı _ ışı muhtelif kimseler yap-
fl halde hepsinde sinir za· 

.' • 1kı görülmez de ancak buna 
~dadı. ~lan~a~da daha doğ-
~ u sınırlerının mukavemeti 

olanlarda görülülür. Fakat ' . 
"/ .. 

1 an iş cidden tahammülün 
~Unde ise herkeste görülmesi 
1dedir B • 

~ld~zan iş o kadar fazla de· 
de~~r .. O kadar çok yorucu 
~ıldır. Fakat buna rağmen 
ttlie b.~ .~astalık me~dana 
tıq t. Çunku şahsın bunyesi 
~ sen çok &sabidir, işe ta· 
~ll'ıtnül kabiliyeti çok azdır. 

stalık bu tahammül kabi
'Yer · danının azlığı hasebile mey-

lla '.çıkmıştır. O -zaman bu· 
\' .b_ız (Psychasthenie) ismini 
}~rız.Bu hastalık insanın en ~i
p e~ ha~at mücadelesinde çar 
~~t~gı hır devrede görülür, 

nı orta yaşta. 
k Pakat hayat mücadelesi ile 
~ç te alakaları olmıyanların 
~başka sebepler altında bu 
'e)·talık meydana çıkar. Me
lı a kadınlarda; kafes arka
lellda, kapalı ve güneşsiz ev
L tde yaşamak, idmansız bir 
~at geçirmek işsiz ve güç· 
İ;-i evlerde kapalı kalmak, 
~ beslenmek hep hastalığı 
tydana getirebilir. 

~Doktorlar, avukatlar, hakim
~)' gazeteciler, memurlar, şa· 
b tr, musiki~inasJar arasında 
d 11~ ~a~talığa yakalananlar az 
t ~ldır. Aktör vesaire gibi 
~~ u~kusuz kalan meslek 
~l 1Plen bu hastalığa çok ya· 
~ anırlar. Meslekleri icabı 

111 
Urıtazam saatlarda yatıb kalk

~:Yan nisaiye mütehassısları 
~ ebelerde de bu hastalık 
'dir değildir. 
~Hastalar nelerden şikayet 
tt erler? Yorgunluk. Vücudca 
tq llcl bir yorgunluktan şikayet 
d erler. Gözü iyi görmedigin-
en b h d 1 G" ·· ·· On" a se er er. ozunun 
~Unde sinekler uçuştuğunu 
~~Ylcr. Gözleri çabuk yorulur. 
it k' b bir· ıta ı okumıya başlasalar, 

~h!(ci sahife iyi geçer ikinci 
bif 1 e şöyle böyle üçüncü sa· 
~1de artık göz görmemeğe 
ıı_1 ar. Dikiş dikerken de ayni 
tı • Eveia iyi görürler, sonla
)~~ doğru göremez olurlar 
B çabuk yorulurlar. 

" azıları kulaklarından şika
ıet . 
(Q~ı olurlar. Kulaklarında bir 

Dr. Cevad Zekai Bil .. 
gene rahat değildirler. Kor-
kunç rüyalar bunları rahatsız 
eder. Bazılarının başı döner. 
Nefesi kısılıyor boğuluyormuş 
gibi hisler de gelir. 

İştihasızlık, hazımsızlık, ka
bızlık bunların en çok şikayet 
ettikleri şeylerdir. Çarpıntıdan 
da çok şikayet ederler. 

Bir hiç için kızarlar, lüzl m· 
suz yere bağırır çağırırlar, 
etrafını sebepsiz yere kırar. 
Biraz sonra pişman olurlar. 
Saatları saatlarma uymaz. fi. 
kirden fikire atlarlar. Bir iş 
başında iseler birbirini naks
eden emirler verirter. Bir iş 
hakkında salim düşünemezler. 
Bazan bakarsınız merhametli, 
şefik alicenap bir insandır. 
Biraz sonra insanların en çir
kin huylusu, en hissiz ve za-
limi olurlar. Düşünceler ara· 
sında ahenk yoktur. içki ve 
kumar gibi gece uykusuna 
engel olan ve dimağı fazla 
yoran sebeplerde işin içine 
karışırsa ruhla görülen bu 
ahenksizlik daha bariz bir 
tarzda meydana çıkar. Zayıf 
bir vücud; yüzdeki . çizgiler 
bariz bir tarzda görülür bir 
haldedir. 

Eve girdikleri zaman daha 
kapıdan girerken (Bugün çok 
yoruldum) sözü ile konuşmıya 
başlarlar. Halbuki bu söz 
kadınları çok kızdırır. Akşa-
ma kadar kocasını bekliyen 
ve bütün hayatını ona vakfe· 
den kadın kocasından neş' e 
ve saat bekler. Yorgun ve 
asık suratla eve gele.ı bizim 
sinir zaifinin evinde neş' e ve 
saattan eser yoktur. Karısını, 

kızını haşlar. Eve gelmesi neş'e 
değil dırıltı getirmiş olur. 

Kendileri unutganlıktan şi
kayet ederler. Hafıza bunlar· 
da zafa uğramıştır. Çalışma 
kabiliyeti çok azalmıştır. Unut· 
gan ve dalgın olurlar. Kendi
lerine itimatiarı yoktur. Kendi 
işlerini şunun bunun eline bı
rakmışlardır. f rade çok zafa 
duçar olmuştur. 

Yeni birşeyden ürkerler. 
Çürük ve köhne eskiyi muha· 
fazaya uğraşırlar. Yeni bir iş 
için atılacak adıma kuvvet· 
leri yetmez. 

Hele hekimlerden şikayet
leri hiç bitmez. (İyi bakın•· 
yorlar, dikkatlı muayene et
miyorlar.) Diye şikayetleri bi
tip tükenmez. Hekimin şayet 
vakti bol ise bunların <lert· 
!erini ayrı ayrı dinliyebilirse 
tedavileri o kadar güç değil
dir. Fakat bütün dertlerini 
dinletemezlerse hekime itimat· 
lan kalmaz. O zaman cidden 
çok sıkıntı içinde kalırlar. 

~ ~ultu) duyduklarından bahs 
b- Ctler. Hele kalplerinde hiç 
~~Şey olmadığı halde (Bende 
~ var!) diye hekimleri do
~ n sinir · zayıfları az mıdır? 

~~a1?~nizde birşey yok, kalbi- İzmir tramvay ve 
d 1Yt çalışıyor)diyorlar anıma 
1ıtlruyu söylemiyorlar, diye elektrik şirketinden:! 
~ı°?lerden şikayetçidirler. Cumuriyet bayramı müna-
tq bıni ciğerlerini tekrar tek· sebetile 28, 29 ve 30/10/ 1936 
~ t muayene ettirmek için he- gecelerine mahsus olmak Üzere 
di~~en hekime koşarlar. Ken- yapılacak asgari 500 vatlık 
de ~tıni daima yorgun hisse· harici donanma tenviratı için 

t er. sarfedilecek cereyan, yapıla-
~~iç iyi hissetmezler. Çeşid cak tesisatın takatı Cumu-
~1 ıd ağrılardan, sancılardan riyet bayramından evel tah-
~ "tanırlar. Şiddetli baş ağrı· riren şirkete bildirilmek şartile 
~~· bel ağrıları tepede, en· -:Cilovat saatı 12 kuruşlal'l 
~ e ağrılar hiç eksik olmaz. faturalanacaktır. 
ha~~e'eri yatakta yatarlarken Bu vesile ile, herhangi bir 
~() dırlan sıkılıyormuş, ısırılı· kaza ihtimalini ortadan kal-
~e~!11uş gibi şiddetli ağrılar dırmak üzere donanma ten
tu~~· Fakat kalkıp bir az yü- viratı ameliyatının hükumetçe 
~~ Unce bu ağrılar geçer. Uy- tamnmış enstalatörlere yaptı· 
td &tı~luk bunları çok iz'aç nlması ve bu tesisata müte
'-bt. Uykusuz geçen gecelerin allik fenni ahkama riayet 

ahı ıstırab içinde yatakla- edilmesi . lüzumu ihtar olunur. 
in kalkarlar. U usalar bile 24 2; 

Tatlı 

Misket 
1 ,_ 

Fiati: 55 - 70 
iNHiSARLAR iDARESi 

Devlet Demiryolfarından: 
Mnhammen bir senelik kira bedeli 60 lira olan Selçuk is

tasyon platformunda Kebap satıcılık hakkı 12 /11/ 936 per· 
şembe günü saat 15 te İzmir Alsancak 8 inci işletme komis
yonunda açık artırma suretile bir sene için kiraya verilecektir. 
İsteklilerin 450 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve işe 
girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler 
ve aranılan vesikalarla muayyen saatte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler Alsancak'ta komisyondan ve 
Selçuk istasyonunda istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

24 30 922 
Aşa~ıdaki gayri menkuller 5-11-936 perşembe günü saat 

15 ae lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık 
suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmiye manii kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyon-
dan parasız alınır. • 

1 - lzmir Alsancak istasyonunda Şehitler yadigar soka
ğında mevrude ambarı yanında yazıhane olarak kullanılan 51 
No. lı baraka muhammen kira bedeli 120 liıa muvakkat temi
nat 900 kuruştur. 

2 - f zmir Kemer istasyonunda kağıthane caddesinde 23 
harita ve 12/107 kapı numaralı büfe kahvehane ve yanındaki 
ev muhammen kira bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 
kuruştur. 20 14 852 

il daimi encümeninden: 
1 - 5706 lira keşif bedeli Yenifoça yolunun O.f-000-1 + 

510 kilometreleri arasında yaptırılacak şosa ile 1979 lira 84 
kuruş keşif bedelli menfezler yapısı 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre 
hazırlıyacakları teminatlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte 12 
ikinciteşrin 936 perşembe günü saat 11 de daimi encümene 
gelmeleri 

2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinme" 
istiyenlerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 958 

lzmir 2 inci icra M.dan tış bedeli tahmin olunan kıy· 
Kerim ağa zade Mehmed metin yüzde yetmiş beşini bu· 

Ali'nin Emlak ve Eytam Ban· lursa en çok artırana ihalesi 
kasından ödünç aldığı paraya yapılacaktır. Aksi takdirde 
mukabil Bankaya ipotek eyle· 2280 numaralı kanuna göre 
diği İzmir'de Göztepe Tram- satış geri bırakılacaktır. Satış 
vay caddesinde 1067 No. lı peşin para ile olup müşteri-
evin kapısından girilince bir den yalnız yüzde iki buçuk 
salon iki oda bir mutbak ve dellaliye masrafı alınır. 
hela ve banyo ve yukan kata · İşbu gayri menkul üzerinde 
çıkılınca bir salon üç oda bir herhangi bir şekilde hak tale-
balkon ve hududu sağı ve binde bulunanlar ellerindeki 
arkası Mehmed Ali bey hane resmi vesaik ile birlikte yirmi 
ve bahçesi solu muhtar Sabri gün zarfında lzmir icrasına 
önü tramvay caddesila mahdut müracaatları lazımdır. 
ve 4000 lira kıymetli bu evin Aksi halde hakları Tapu 
Mülkiyeti açık artırma su- sicilince malum olmadıkça pay
retile ve 844 numaralı emlak laşmadan hariç kalırlar. Tari
ve Eytam bankası kanunu mu· hinden itibaren şartname her· 
cibince bir defaya mahsus ol· ' ·'!se açıktır. Talip olanların 
mak şartile artırması 25/ 11/936 yüzde yedibuçuk teminat ak
çarşam ba günü saat 11 de çası veya milli bir banka iti-
icra dairemiz İçinde yapılmak bar mektubu ve 33/18094 
üzere 30 gün müddetle satılığa dosya numarasile lzmir 2 inci 
konuldu. İcra memurluğuna müracaat· 

Bu artırma neticesinde sa· lan ilan olanur. H. iş No. 130 

1 
I 

tayyare kanat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur, 
2 Hepsine biçilen ederi kırk bir bin lira olup ilk te· 

minat parası 3075 liradır. 
3 ihalesi 3 /ikinci teşrin/ 936 salı günü sa§.t 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 205 kuruıa komisyondan alınır. Şartna· 

meler bızzat komisyona müracaat edilerek alınır. 
Muhabere ile şartname gönderilmez. 

5 - Eksiltmeye girecelcle kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı kelgelerle 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ihale saatin
den en az bir saat evel teklif mektuplarını vermiş bu-
lunmaları. 14 20 24 30 817 

Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ciheti askeriyenin göstereceği yerde 1738 lira 2 kuruş 

bedel keşifli bir bina inşasl açık eksiltme suretile mü· 
nakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 26 Birinci Teşrin 936 Pazartesi günü saat 15 
de lzmir• de Kışlada Müstahkem Mevki Satın Alma 
komisyonunda yapılacaktır. _ 

3 Teminatı muvakkate akçesi 130 lira 36 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifname heı gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikaları ve ihaleden Sf kiz gün evel bu işi yapabile
ceklerine dair iz mir Nafıa Fen heyetinden alacakları 

• ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek mecbu
riyetindedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatından 
evel komisyonda hazır oulunmaları. 9 14 20 24 765 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hava kıtaatının yirmi dört bin üçyüz kilo kesilmiş sı· 

ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 9/ 2. teşrin/936 pazartesi günü saat 16 da kış
lada Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. • 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı beşbin dokuz yüz elli 
üç lira eUi kuruş ve ilk teminat akçesi dört yüz kırk 
altı lira elli bir kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şarttır. 
5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesika
ları, teminat ve teklif mektuplarını ihale saatindtn 
en az bir saat evvel komisyona verm~leri ilin olu-
nur. 24 28 3 7 961 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Her bir kilosuna biçilen ederi 120 kuruş olan 16500 

kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek is-

tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 ilk teminat miktarı 1485 liradır. 
4 - ihalesi 13 / 11/ 936 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları, teminat ve 
teklif me~tuplarilc birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
mel~ri. 24 31 4 8 948 

Müstahkem mevkı satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla mü!lakasası 

yapılan 387450 kilo Sümikolc•a teklif edilen fiat ko· 
mutanlıkça bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 
kırkıncı maddesine tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

ihalesi 27 /10/ 936 salı günü S81&t 11 de kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 11236 lira 5 kuruş olup 
ilk teminatı 842 lira 71 kurutur. 

3 - Şartnamesi her ğün komisyonda g~rülebilir. 
4 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet almalan şarttır. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad-

delerile f&rtnamesinde yazılı vec;ikalan ve ilk teminat 
makbuzlarile birlikte ihale saat:.1den evvel komisyona 
müracaatları. 960 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir çihine biçilen ederi 915 kuruş olan 4500 

çih çizme kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Şartnamesini 206 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gel
meleri. 

3 ilk teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 
4 ihalesi 10 1111 936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
lan, ilk teminatlannı teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 24 28 31 7 926 

il daimi encümeninden; 
1 - 4973 lira 28 kuruş keşif bedelli İzmir - Kemıalpaşa 

yolunun 3 + 000-5 + 400 kilometreleri arasındaki şosanın 
esaslı onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 

• ğundan isteklilerin 2490 sayılı · yasaya göre · hazırlıyacaldan 
teminatlarile ve ehliyet vesikasile birlikte 12 ikinciteşrin 936 
perşembe günü saat 11 de daimi encümene gelmeleri. 

2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinmek 
istiyenlerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmalan. 959 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN- , İnhisar şarapları ucuzladı- ~ıııuıııuıııııııııııııııııııı.. Doktor .ııııımıııııııııının 
Vapur Acentası Der ZEE & CO. idaremizin şarapları 1 Teşrinisani 936 dan itibaren ucuz- - A Kemal Tonay 

landırılmıştır. Sek, Demisek, kırmızı şaraplarımızıP (70) santi- - • 
ROY AL NEERLANDAIS V. N. litrelik şişesi (45) kuruştur. Boş şişe iade edilirse (10) ku- =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahOSS 

ruş depozito parası geri verilir. - Basmahane istasyonu kurşıeınclaki dibek eokılk lıa~ında 30 "Z KUMPANYASI 
"UL YSSES,, papuru 16/teş

rinevvelde gelip yökünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE liman
ları için yük alacaktır. 

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

"UL YSSES,, vapuru 4/ teş
rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar 

- AMSTERDAM, ROTTE~-
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

"ORESTES,. vapuru 16/ikin
citeşrinde~ 2 llikinciteşrine ka
dar AMSTERDAM, ROTSER· 
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND'' motörü 

30/birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, COPEN
HAGE, ve 1SKANDINAV· 
YA limanları için yük alacaktır. 

HOLLAND AUSTRALIA 
LINE 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 1/21inci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALSA JULIA,, vapuru 
19 / 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAIR li
manları İçin yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, moförü 1/ikin

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki deiişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA
Tfil.I 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, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu flatinde tenziUU: 
Pire·Marıilya seyahat müd

deti 7 S saat, 
Poft.·Sait ve lskenderiye li

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

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 . 
UmumT Deniz AcentahQı 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
"ATHEN,, vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrioe kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 

Ayni şarapların (3,40) Iitrelikleri de (125) kuruşa satıla- = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a k• =: hastalannı kahul eder. • 
caktır. Bunun da boş şişesi iade olunursa (25) kuruş depo- _ Müracaat eden hastalara yapılması lftzımgelcn sair tahlilit fe 

zito parası geri verilecektir. _ mikroskopik muayeneleri ile Hremli hastalara yapılmasına ce-
yükliyecektir. 

Her şarap satıcısı dükkanında mevcut bulunan yukarıda =: görülen Pnomotoraks muayenebRncsinde muntazaman yapılır. 
cinsleri ve şişe hacım lan yazılı şaraplara ait birer beyanna· •llllllllllllf lllfllllllllllllllllllllllllllll!llllllUlllfilJllJ Telefon: 4115 iti 

"MİLOS,, vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVES'ten yük çı
kacaktır. 

me doldurup 1 Teşrinisani 936 dan evel ikinci kordondaki 
inhisarlar başmüdürlüğü dairesine vermeleri ve gereken mua-

' melesini yaptırmaları ilan olunur. __ , . T • N • K 
"MANISSA,, vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 

-=Kültür Lisesi• BÜYÜK 
Lise ve Orta mektep şahadetnamesi almak istiyenler 

için saat 19 dan 21 e kadar Kültür lisesinde gece ders
leri başlamıştır. Kayit işi bu ayın nihayetine kadar de
vam edecektir' Programı öğrenmek istiyenlerin derhal yükliyecektir. ---

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

Kültür Lisesi direktörlüğüne u" ramaları. 

"MARİTZA,, vapuru 22 ilk Sefer müddeti: 
teşrinde bekleniyor, ROTTER- PiRE - BOSTON 16 gün 
DAM ve HAMBURG için yük PiRE - NEVYORK 18 gün 
alacaktır. -

"AUGUST LEONHARDT,. DEN NORSKE MIDDELHAVS 
vapuru 11 son teşrinde bek- LINJEN - OSLO 
leniyor, ROTTERDAM ve "BOSPHORUS,, motörü 
HAMBURG için yük ala- 24 ilk teşrinde bekleniyor, 
caktır. DIEPPE, DUNKERK, ve 

AMERiKAN EXPORT LINES NORVEÇ limanlanna yük 
"EXMINSTER,, vapuru 30 alacaktır. 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV- "SARDINIA,, motörü 16 
'(~RK ve BOSTON için son teşrinde bekleniyor, Dl
yuk alacaktır. EPPE ve NORVEÇ limanla-

"EXJ:lf BITOR,, _vapuru 14 rına ük alacaktır. 
son teşrınde beklenıyor, NEV- y 
YORK ve BOSTON için yük JOHSTON WARREN LINE 
alacaktır. L TD LIVERPOL 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk "DROMORE,, vapuru 24 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV- teşrinde olup ayni gün BUR
YORK için yük alacaktır. CAS, V ARNA, KôSTENCE, 

"EXAMINER,, vapuru 14 SULINA, GALAÇ ve BRAİ
ilk kanunda bekleniyor, NEV- LA'ya gidecektir. 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXRORT LiNES 
PiRE T ARIKILE SERi 

SEEERLER 
•EXCALIBUR,, transatlan· 

tik vapuru 23 ilk teşrinde Pi
RE' den BOSTON ve NEV
YORK'a hareket .edecektir. 

"EXETER,, transatlantik va
} 'Uru 6 son teşrinde PİRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
bareket edecektir. 

.. EXCAMBION,, Transat· 
lantik vapuru 20 son teşrinde 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

, 

S.A. ROY ALE HONGRO· 
lSE DE NAVIGATİON 

DANUBIENNE-MARİTIME 
BUAPEEST 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIYENA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 15 

birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında Hamburg 
Bremen ve Anverstcn gelip 
yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Deri ve Tenasül Hasta
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kemeraltı 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 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeder• 
paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşı 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden 
rinin de senin olmıyacaöım kim iddia edebilir? 

lzmir vilayeti Muhasebei h11 
susiye müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

L. K. 
317 . 63 

Yeri 

Memleket hastanesi 
Ali ağa mahallesi 

Cinsi 

Yağcılar sokağı ev 
İdarei hususiye akaratından olub yukarıda yer ve cinsi Y 

akarın mülkiyeti satı1mak üzere 15-10-936 tarihinden 5-11 .9 
gününe kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır· 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün muhase 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiye 
rin de ihale günü olan 5-11-936 perşembe günü saat 10 
depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayete müracaatl~ 

15 18 21 24 834 

Tahlisiye umum müdürlii' 
ğünden: 

Satın alınması kararlaştırılan bir tane motörlü can sand~ 
45 gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulıtlJ 
tur. ihalesi 26 Teşrinisani 936 tarihine rastlıyan Perşeıtl 
günü saat 15 de Galata' da Merkez Rıhtım hanında 4 üJ1 
katta Tahlisiye Umum Müdürlüğü satın alma komisyonufl 
yapılacak olan mezkur motörlü can sandalının muhammen 
deli 17,500 lira ve muvakkat teminat mikdarı 1312 lira 
kuruştur. isteklilerin teklif mektuplarını 26 T tşrinisani 1'; 
şembe günü saat 14 e kadar mezkur komisyon reisliğine te 
etmeleri şarttır. Buna ait resim ve şartname sözü geçen! 
misyondan bedelsiz verilmektedir. 10 24 8 22 11" 

lzmir vilayeti muhasebei hd' 
susiye müdürlüğünden 

Bedeli muhammeni Muvakkat teminat bede~ 
Lira K. Lira K. 
941 90 70 65 . 

Burnava ziraat mektebinde yapılacak fenni kuloşka kur•~ 
2 adet fenni kümesin inşa ve imali 15/10/936 günün ~ 
5/11/936 gününe kadar 20 gün müddetle eksiltmeğe çık~~r 
mıştır. Şeraiti öğrenmek isteyenlerin M. hususiye başkatı~ 
ğine ye eksiltmeğe iştirak edeceklerin de ihale günü 0 . 

51111936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuıl.ı1 
birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur· 

835 15 18 21 24 

Limited • b acentuına müracaat olunması. Pu·· rıien Şahap Tesiri tabii, eşsız ir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
Telefon: 3171 ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


