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!ugoslavya başvekilinin Türkiye'yi 
ziyareti her iki taraf icin mühimdir , 

al a s ı • 
1 1 e 

• 
1 ve • • 

ısı a ı ar -------------
8oğaziçindeki ~ilk temas bir tarihtir. M. Stoyadino 
viç, Ankara'ya Yugoslavva'nın selamını getirecek. 
---. ............................. ~ ..... 
Az ve pahalı 
eğleniyoruz! , 
lzuıir'ı hir geçinme, bir ibra· 

!':ıtçı, Lir amele şehiri olmak vazİ· 
Yetinden belıcmnhal kurtarmalıyız. 

Akdeuiz'in en giizel bir körfozindc
kurulmu~ olan Lu şehire ucuzluk, 
tenıizlik ve eğlence yerleri lüzun· 
tlır. Bu şehirin lıalkuıa gülme ve 
tıeş'cleunıe, dinlenme ve ovunma 
Va ıtalıırı bulmalıyız. l\·eş'c, bir 
1llillet iı;in lıuyati lıir lüzum ve 
~ıırurettir. Bunu mutlaka tcwin 
etıneliyiz. 

Do~rusunu koıııı~olım: Eski 
kahkaha ve şetaret Jiyan olan 1z. 
ltıir He bugünkü soınurtgnn İzmir 
llrasında çok büyük farklar vardır. 
Eskiden biraz nefes alabilmek biraz 
tlinlenebilmck Ye eğlenmek için 
İ:ımir'e can atılırdı. ~Bugfin bol ta· 
lllanıen aksine olu) or. Şimdi her· 
kes eğlenebilmek için Jzmir'den 
kaçıyor. 

Saat oıı sekizden Eonra İzmir 
Şelıiri kuıı\·ctli bir hol ıılıyor. Her· 
~eg yuvasına çekiliyor, sokaklarda 
1tı·cin top atıyor! Dcııılebilir ki: 

cl\1cmlekct i~ memleketidir, 
bıılk i§ini bitirip istirahata çekili· l 
Yor da ondan bu tenhalık oluyor.> il 

Bu ozü tam Lir hakikat olarak 
kabııl edemeyiz. Acnba biz halka 
Ucuz, temiz gazinolar, eğlence yer· 
leri yaptıkta rağbet ıni görmedi? 
koıı-'koca lıir şehirde hel~ kışın 
Oturacak bir gazinomuz hile yok· 
hır. Olanlan da sopa ,.e halkın ko· 

laylıkla gitlcLilece~i meYkilerdc 
de~ildir. Bütün cglenccmiz iki bu
~uk sinemaya inhisar etmektedir. 

lzmir'de bir yabancının geçi· 
rcceği bir lıoftuhk. hayat mutlaka 
<'ıın sıkıntısı lııuıtalığile nihayete 
erer. Bu dilber şehiri bir hüzün 
Yuvası haline getirmeğe hakkıruı7. 
)'oktur. 

Şehir, Ost«~snn güzelliği ile, 
c i bulunmaz harabe lıoz.inelerile, 
lJudutsuz tarihi \"C medeni hatıra
larile keneli kendi ini dünyaya ar· 
tedcn hir me\'kide 'e vaziyettedir. 
(~ergama) yı (Ayasuluğ) u Hind'in 
Lır ucunda yaşıynıı milyoner bili
)'or. 1ngihere'niıı bir köşesinde 
01tuyan nliın, Fran a'mn bilmem 
llerc inde tetkikat yapan bir pro· 
~esör tanıyor. Bu hilen ve i~iten 
1llsnnlar bu tarihi hazineleri giir· 
ll:ıck için haf tala ren \"C ayl:ır~a 
60.ren )ol ıneş:ıkkatlcrine kutlana· 
l"nk buralara geliyorlar. Önlerine 
'>•itan şeyler şunlar oluyor: 

cbire girerken ve çıkarken 
bir t kını )Cr iz ve faydasız miiş· 
l.it.tı. Çarık çürük, iptidai \"O iizilcü 
deniz nakil vn5ıtaları. Konforu nok· 
san, fiati çok pahalı oteller. Eğ· 
lenceai v" gece hayatı olmıyan, 
hele saat on sekizden sonra sııvu 
Çekilınit değirmene dönen bir şel;ir 
\·e nihayet ü tündı' rahatça ve hat· 
l& tchlıkesizre acyalıııyat edilemi· 
~ecek kadar bozuk düzen ~oseler .. 

u \•aziyctte olan bir yere gelen 
8'))·ab pi~man olmaz da ne yapar? 
r Fransız'lar paralannm kıyme· 
•ııi dü~ürmcnin en büyük. fayda· 

••ııı, nıemlckctlerine seyyah celbet· 
~enin onlara temin edeceği men· 
caıl rde huldulıır. Fransa'ya gide· 

tek seyyah nihayet orada Fransız 
~edcrıiyetirıin yarattığı son e~erleri f?1thilir \'e en ziyade Fransız zev-
ınirı \'e aklının fraclettiği eğlence 

)erlcrile ve vamtalarile avunur ve 

Haydar Rüşdü Ôktem 
-Sonu 2 inci sayfada-

Yugoslavya kralı, valideleri ve kardeşleri 
lstıınbul, 24 [Hususi muhahiri- nuniyet-ve sempati ile görmektedir. 

mizden) - Cumuriyet bayramında Dr. Stoynclinoviç"in siyaqt vazi-
Aııknrn'yı ziyaret edecek olan Yu- fesiııde gözöniindc bnlundmacn~ı 
gosln\'ya Baş ve Dış bakanı ~l\l. iş te l .. nlıramnn Yugoslav kralının 

l\liliin Stoyııdinoviç'in acyalıntine mirasıdır. 

büyük elıcmnıiy~t atfediliyor. Bu Unlknnları ve lıilhnsn .Türk· 
ziyııret miiııasebetilc Türkiye • Yu· Yugoslav ittif.ıkını tnrııin etmek 
goslavya ittifakının tnrsin C!lilcccği Yııgoslavyn için en rasyorı.ıl bir 
ıne,•suk kaynnklımlan haber ,·e.· siynı:ıet olarak kalmaktadır. Yugos· 
riliyor, lııvlar lıcnliklerini mt.h. r~zn etmek 

Kardeşçe bir se,•gi dostluğunun ve herşryden evci kemü J..u,·vctle-
)lkılm:ız esasını kurmuşlardır. Ve rine da)anmnk istcıncktediıler. 
bunun içindir ki Yugoslavya kendi Başbakan Stoyadinoviç Mayısta 
harici siyasetinin en ehemmiyetli Türk basını erk!ınım keııdi evinde 
direktiflerinden biri olarak kalacak kıılıııl ettiği zaman şunları dn teba· 

olan Tfırk • YugoJ:ıv münasebetle· 
rinin inkişafını büyük bir mem· 

rüz ettirmişti: 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

İspanya' da son vaziyet 

Cumuriyetçiler taarruzda! 
Asiler bozgunlar verdiler. Huesca'ya 

taarruz baslamak üzeredir. 
~ 

General Franko ve erkanı lıarbiyesiı 
MaJrid, 23 (A.A) - Iliikılmet 

kr.ndi ine sadık olan kuvvetlerin 
Endülüs"te ileri hareketlerine de
vam etmekle olduklarını lıildir

mektcdir. Du kıl\'\'etlcr Castro Del 
Rioyu elde etmi~lcr, 6 top, 7 mit· 
ralyöz, mühim miktarda silah ve 
mühimmat :ıaptetnıişlcrdir. Asiler· 
den 55 kişi telef olmıı~tur. 

Darselon, 23 (A.A) - Ha,·as 
muhnlıirindcn: 

Cunıuriyet..-i kunetlerin llues· 
caya karşı tnornızlurı henüz başla
mamıştır. U muıııi karargah nü· 
fusca tclefa ta imkan derccesinıfo 
mani olmak üzere şehri ııararak 

asilerin teelim olmnlarına intizar 
etmcği tercih eylemektedir. 

l\IadriJ, 23 (A.A) - Hana 

A jan~ı mnlıabirindcn: 
Cumuriyetçi km·vetler taarruza 

geçmişler ve l'İn\•11Jcnrııera uıınta· 

kasrndn Cısileri ricııta mr.chur et
mişlerdir. n üklımct tııyyıın·lcri {ısi
lerin tayyarclcrini kaçırmıştır. 

Toleclonun cenulmnda iisiler 
Madri,:l'i Ciudad renle bağlıyan de
miryolunu kesmeğe teşebbüs etmiş
ler ise ele tanrruzları tarcledilmiştir. 

Asiler dün işgal etmiş olduk· 
lan ı 'nval Camera'nın hir taıırnıza 
u~ramasımlnn korktuklnrıııdıın bu 
me,·ki öııünılcki mevzilerini tahkim 

etmişlerılil'. 

Aeiler son zorııanlnr<ln hiikti· 
metçiler tıırafındıın yapılım~ olan 
müdafaa tertibatından iıtifade et· 

mişlerdir. 

Telefon: 2776 

ussolini 
Nutkunda halledilecek mes'e

leler bulunduğunu bildirdi. 

Türk- Yunan 
donanmaları 

Şarki Akdeniz sul
hunda siyasi bir 

vasıta olmuşlardır 

M. Heriyo nutkunda, Belçika 
yı ne suretle mazur gösteriyor 

Atinn, 24 (A.A) - 'l'ürk do
nanmasının Fnler limanını 'f eşrini· 
sani sonlanna doğru ziyaretinden 
bahseden gazeteler Türk donanma· 
sının ilk defa olarak dostça Yunun 
ırularındıı <leınirli~·ecr.ğini kaydet· 

mekte ve Türk- Yunan donanınala
nnı şarki Akdeniz suUıunun mu· 
hafazası yolunda siyasi bir illet 
yapım iki mcnılf•kct nra~ındnki 
<lo::tluk münasclıctlcrini tclıarüz 

cttirnıcktetlir. 

Afgan harbiye 
• • 

nazırı gıttı 
Ankara, 24 (Hususi) - Afgan 

Horhive nazırı sa:ıt 2 1,4 O <la Toro 
ekspr~sinr. lıağlannn hu u i vagonla 
IliigJaıl'a h:.ırelet ctmi~ıir. Sounlıl"s, 
i:ota~yonda n k<•ri ıııern imle uğur· 
lanmıştır. Ayni trenle Afgan scf iri 
Sulıırn Ahmed ilanda gitmiştir. 

.Misaf iı imiz., barckctiudcn cvel An· 
kara'Jaki mektepleı-i gezmiş, 1\lar· 
mora kö~künJc lln\'n~kille Lirlikte 
öğle yemeğini yimi~tir. 
~~~~-~---~~~~~~ 

Hollandave Tür
kiye münasebatı 

Lalıaye, 24 (A.A) - Anadolu 
Ajanı-mm hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Evcli.Bi gün bankacı ve eaııa· 
yidler adına ve Türk tecim deh;· 
gel eri şeref ine verilen büyük ziya· 
fet te sef irinıiz, ollikador bakımlar 
ve diğer zeYat ta hazır lJUlunmuş· 
lardı. 

Dün Tecim bakanı da ayni 
zeutın i~tirakilc bir ziyafet ver· 
ıniştir. Birinci ziyafette B:ıyımlırlık 
hakanı, ikinci 7.İ) afette de Tecim 
bakam nutuk eöylcmi~ler ve bun· 
lam Kurtoğlu mukabele etmi,tir. 

Uevetimiz.in buradaki ikameti 
Ye bu iiyafctler Türkiye lehinde 
tezahürlere vesile olmuştur. Hol· 
lamla uzun \ nde ,.e Türk malı 

esası dairesinde sanayi planımı.ı:a 
iştirak edecektir. 

Bir Jlollanıla heyeti yakında 
Türkiyc'ye hareket edecektir. ______ _, 

Yunanistan 
Balkan antantından 

ayrılmıyacak. 
lstaubul 24 (llusus'i Ululıabiri· 

mizden) - Atina'dan bildiriliyor: 
Yunaıı başvekili M. 'Metaksas ga· 
zetelcrc Leyannttıı hulunaral.:, Yu· 
nanistan'ın Balkan nntantınJan ay· 
rılacnğı bııherlerioi tekzip etmiş \'C: 

- Yunanistan'ın menfeati, Hal· 
kan antontından avrılmıııuuktadır. 
Demiştir. · 

ctKrKa 
Varşoua, 24 (Radyo) -

Üniversiteliler arasında Ya
hudi aleyhtarlığı şiddetlen
miştir. Yapılan geni nüma-
yişlerde birçok Yahudiler 
döğülmüş, mağazaları taş
lanmıştır. 

Prağ, 24 (Radyo)- Çe 
koslovakya başbakanı JIA. 
Milan Hodza beyanatında, 
Çekoslovakya hükumetinin 
..:ıf siyasasında hiçbir de
ğişiklik olmadığını ve ol
mıyacağım söylemiştir. 

Ati na, 24 ( Radgo) - 8 
ikinci teşrinde Bükreş'te 
toplanacak Balkan antantı 
devletlerinin kurmay baş
kanları toplantısında mü
him askeri bir ittifak akd 
ve imza edileceğini Yunan 
gazeteleri yazıyorlar. 

''50 
kurtara 
letler 

let Habeşistan'ı 
a ı, küçük dev

n işeye düştü.,, -
Heriyo, şimdi İngiltere ile iyice 

rı.nlaşmalı:vız, dedi 

M. Herigo gazetecilerle konuşuyor 
Paris 24 (Radyo) - Biynriç'te 

radikaller kongresinde bugün :M. 
Ileriyo bir nutuk irad etmiş ve 
demiştir ki: 

M. Hitler -

M. Bitler 
~lünilı, 21 (Radyo) - Kont 

Ciyauo hu sa hah Uiılcı· tora fıodnn 
Baron Von ~örat'ın huzutile kabul 

edilmiştir. 

F rtı 

Cenene müeeseS!ltı iıiraf 

lazımdır ki beklenen neiiccyi tc· 
min edememiş ve Belçika'mn ha· 

- Sona 6 ıncı salıi/edP. 

K. Ciyano 
Almanya, ltalya im
paratorluğunu tanıdı 
çok şeyler konuşuldu 

llitler'in ilk sözü: 
- Kont Ciyano'yu" kabul eder· 

keu Alman hükumeti, İtalya impa· 
rnlorhığunu da tnnıdıAını iliiıı ecler. 

Ocmi~tir. 

Kont Ciyano bu Ecbeblc Bit
lere har:ıreıle teşekkür etmiştir. 

Jurnale D'Jtıılyıı bu hnhcri bü· 
) iik hir ehemmiyetle kaydetmekte 
ve şunları yazmaktadır: 

- Bu bficli e diğer devletleri 
de tnsılik mecburiyetine düşü· 
rccel:lir. 

Jlr.rlin ziynreıinıle iki devlet 
ara~mda Loknrno iı;in de ittifak 
,·ardır. .Ayni noktai nazar ittifakı 
Rus.Fransız paktında d:ı vardır. Bu 
seyahatte iki devlet uluelar eos) c· 
lesinin mana~ız ve i, görmekten 
aciz bir teşekkül olduğuna da ka· 
rar vcrmi~lcrdir. 

Jspany:ı işleriııde tam bir mü· 
~arekct rnrdır; Tuna mcs'elesi de 
bir esasa rnptcdilmiştir. Avu turya· 
nrn i tiklali kararlaştırılmıştır. Ha
sılı iki de' let hiçbir devlet alcy· 
hine hareket etınemeR.tc sadece 
eullııı Alman \'!'\ İtalya ittisaı lehi· 
ne kullnnmıık istemektedirler. -Ali 

Yazanlar: M. Ay ve Faik Şemseddin 

Tarihi 'büyük korsan romanımızı bekleyi. 
niz, büyük bir zevkle okuyacaksınız! 

- • • ' • # .. ,.. ). -
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Küçü 

akımsız yavrular 
Ôksil:derc y:ırdım ccmiy€'ti ,lün toplnndı, ınüzokereler yaptı, Başında 

valimizin lmluııd u~u bir büyük: h eyet te, yıl oniki ay, içtimai yardım 
imkunım geni~letmek içirı çalışıp duruyor, Ve Lütiln mesai, yüzde dok· 
san itiLarilc, çocuklar içindir, istikbalin ümitleri içindir, Bu awane 
himmet Ye alukn, hepimizi şükran içinde bırakıyor. 

Fakat, hakikatte İzmir, Lu ilıti) aı!l karşılıyııbiliyor mu? Don zan. 
netmiyorunı. Sokaklarda mektebe gi tıııiyen yavrulonn yalın·ayak, yan 
çıplak dolaştıkl.ınnı görüyoruz, Mekteb çatılan altındaki çocukların h ü· 
yük bir ı...,smı . hokmmzdır. l\Iirleciklerine sıcıık yemek düşmüyor, Dizleri 
titreyor, kitaplan ekriktir ve Jaha neler? 

Çocuğun kıymetini anladığımızı öylüyornz. Delili nerede? 
Çocuk bir istikbaldir, deyip duruyoruz. Ne ile salıit? 
Heyet çalıtıyor, çabalıyor, kafa yoruyor, manevi mes'uliyet ve ıatı

rabı tamamen sinesine çekiyor. Fakat buna biz İzmir'liler, o nisbette 
alaka gösteriyor muyuz? l\lücadelenin ve yııdımın inkişafında bizim his
aemiz nedir, lıizim manevi cebhemiz ne dereceye kadar ıağlamdır? İ~i 
tek tııraflı bir alakaya bırakıp gözlerimizin önüne serilen ha yavruların 
ıcfaletini görmedikten sonra, s:ımimiyetimizi ne ile ve kime inandırabiliriz? 

Senede yü1. bin lira kazanan bir adanı tanmm. 1çtimat yardım olarak. 
hlitçesinden hcşyüz lira nyınnca kendisine ıınnki büyük hirıey yııpmıı 
gibi süs veriyor. 

Bu bal biz de, içtimai yardımın bir borç değil, ferdi bir 10.tüf ve 
ıadaka ıeklinde telakki edildiğini göstermiyor mu?. Ye buna karşı acı 
ııcı gülmemeğe imkan var midır? 

Neye evlenmezmiş? 
Dostları, meşhur kadın mu

harriri Marie Corelli'ye sık 
sık, neden evlenmediğini sorar, 
dururlardı. Nihayet kadın bu 
suallere şu cevabı verdi: 

- Evimde üç hayvanım 

var. 0,1lar oldukça kocaya 
ihtiyacım yok: Bir köpeğim 

var ki her sabah h:::>murdanı· 
yor. Bir papağamm var; .._,. 
ikindi vr.kti yemin üstün1. . .:
min ediyor; bir de kedim var. 
O da geceleri geç vakit eve 
geliyor. 

Amerika'da intihabat 
masrafları 

Amerika' da Reisicumur in
tihabata gelecek ay içinde 
yapılacaktır. Şimdi, bütün 
namzetler, taraftar toplamağa 
çalışmaktadırlar. Zencilerin can 
düşmanı ~ olanlar, şimdi on
ların şeflerini elde etmeğe 
çalışmaktadırlar. Amerikan ga
zetelerinin yazdıklarına göre, 
intihabat propagandası ıçın 
15 milyon Türk lir.:ısı sarfedil
miştir. Halbuki Amerika'da 
yapılan intihaplarda bu ·seneye 
kadar böyle fazla masraf ya
pılmamıştır. 1860 senesinde 
en fazla masraf edilmişdi ki, 
150 bin Türk lirasını geçmi
yordu. Halbuki Cumuriyetper· 
verler, 2,5 milyon lira daha 
sarfetmek lazımgeldiğini söy
lemektedirler. 

Yeni Moskova staqı 
Moskova civarında lsmay· 

lovc' da yapılmakta olan büyük 
spor stadyumu tribünleri 105 
bin seyirci alacaktır. 1938 ilk
baharında bitecek olan bu 
stad, 56 milyon rubleye mal 
olacaktır. 
Musiki aletleri sergisi 

1937 yılında Moskova'da 
Sovyetler Birliği dahilinde ya· 

Saime Sadi 

musiki aletlerini bir araya 
toplayan bir sergi açılacaktır. 
Bu-sergide, en iptidaisinden 
en modernine kadar, 900 ka
dar musiki aleti teşhir oluna
caktır. 

Ben, acaba 
ben deail miyim? 

Eski İran prenslerindan bi· 
rine, adeta eşi denilecek ka
dar benzemesinden istifade 
ederek, :genç bir Amerikalı 

dansözü alıp sonra bırakan 
bir adamın, asıl prensi, hüvi· 
yetinden şüphe edecek kadar 
şaşırtmış olduğunu Fransız ga· 
zeteleri uzun uzadıya anlah
yorlar. 

Benzerinin bıraktığı kadın 
geçenlerde, az kalsın p•ensi 
öldürerek intikamını alıyormuş. 
Fakat kimden diyeceksiniz. 
Fazla benzerliğin bu gibi za
rarları, bazı faydaları da var· 
dır. inanmazsanız birbirine çok 
müşabih ikizlere sorunuz. 

( 

Bugün doğan 
cocuklar .. , 

241101936 
Ayrn mak6s bir tesiri altın

da güo, bedbinlik içinde ba§hya
cak ve bu hal akşama kadar de. 
vam edecektir. 

Sabahın saat onu ile öğle 
arasında Müşteri seyyaresi ayın 
arkaııına' dü~ecek ve vaziyet ıyı

l~mcmekle beraber bir cumarte· 
sine tesadüf eden bir ayın 13 
ünde doğmuo olanlar bu vaziyet· 
ten çok istifade edeceklerdir . 
l\!aamafib bu gibi ayın on üçün
rü cumıırte i günü doğmuş olan
lar bugünün gecesinden Ç<'k sa· 
krnmalıdırlar. 

Buhrün doğan çocuklar çok 
çalıeıı:an, ınmimt ve sadık olur· 
lar. Bunlnr emir altında çalışmak 
istcmiyen bir ruh taşıdıkları için 
çok defa yüksek me1kiler kaza. 
nırlar. 

şayan muhtelif milletlere aid \.. _______ ----~ 

, .............. ilim!~~--------------~ 
EL HA 1\1 R A Sineması 

Bugün 
Dünyanın. en tatlı F-e i ve U! 'UTMA BF.~1 filminin 

unutulmaz yaratıcı81 

BENJAMİNO GİGLİ 
ve dilber Ma KA TE _J NA GJ• 

car yıldızı ae 
lemine ve ~öhrctioe layık lıir filim olan 

A V E M A R J A ~abeserinde 

Belçika faşistleri ~~E ~M RLER 
-------

--Haber l et 

İhracatımız IK. Menderes artık Brüksel, 24 (Radyo)- Bin· 
lerce Reksist gelmiş ve bir 
taraftan da gelmektedirler. 
Hükumetin muhalefetine rağ· 
men hareket devam r:tmek· 
tedir. 

Şimdiye kadar 28275 
ton OzUm ve 65 bin ton 
incir ihrac edilmiştir. 
Şimdiki flatler normal 
ve iyidir. 

Muhacirler 
Yeni bir kafile 
Daha geliyor ••• 

Bulgaristan'ın Rusçuk hava· 
lisinden lzmir' e getirilmiş olan 
450 aile muhacirin Çandarlı 
nahiyesile Urla ve Menemen' de 
iskanlarına 'Jaşlanmıştır. 

Muhacirlerin ihtiyaçları te
min edilerek tren ve kamyon· 
larla iskan mıntakalarına gön
derilmektedirler. Dün Kösten· 
ce' den muhacir yüklü ikinci 
vapurun hareket ettiği şehri
mizdeki alakadarlara bildiril
miştir. 

Bu muhacirlerde 1500 kişi
dir. Birinci partide gelen mu
hacirler, iskan edildikten sonra 
bu kardeşlerimiz de vapurdan 
Urla tahaffüzhanesine çıkarı

lacak, orada sağlık muayene
leri yapılarak iskan mmtaka-
lanna gönderileceklerdir. 

Koyunyüzünden 
Çıkan cinayet . . 
60 yaşında bir 
Kadın otomobil 
Altında can verdi. 

Ôdemiş'in Birgi nahiyesinin 
Türkönil köyünde lbrahim oğlu 
Çoban Yusuf, bir koyun mes' e
lesin den Kışla köyünden İsmail 
tarafından tabanca ile yara
lanmıştır. İsmail •hunu mütea· 
kip Yusuf'un elindeki çifte 
tüfeğini alarak tekrar ateş et
miş ve zavallı yaralıyı öldür
müştür. Neticede yakafanmışbr. 

* * * Ödemiş belediyesinde kayıtlı 
28 numaralı !>tomobil, şoför 
Abdüllatif oğlu Nazmi'nin ida
resinde ôdemiş'ten Ocaklı 
köyüne giderken karşı taraftan 
gelen Bayazid'ler köyünden 
Mehmed kızı 60 yaşında F at
ma'ya çarpmış ve zavallı ka· 
dının başı tekerlekler altında 
parçalanmıştır. Fatma, derhal 
ölmüştür. Şoför tutulmuştur. 

Dünya ve zenginlik baki 
d~ğil~lfakat, ·ihtiyaÇV~öiüCrı: 
hergün kapımızdadır? Veriniz 
ki, yoksullan doyuralım, çıp
lakları giydirelim, kimsesiz ye
timlere yardım edelim. 

Kızılay • .-: ... . •,. . ,.: . •.- .. 

D i 1ek1 er: 

Köylerdeki fakir çocuklar 
İzmir' deki ilk mektebi erde 

bulunan fakir ve kimsesiz ta
lebeye muhtelif şekillerde yar· 
dın,!arda bulunulmakta, ihti
yaçları temin edilmektedir. 
Dün; köyde oturan bir zat 
bize müracaat etti ve köy 
mekteblcrinde bulunan çocuk
lara bu gibi yardımlardan hiç
birinin yapılmadığını söyledi 
ve İzmir çocuk esirgeme ku
rumunun, şehirdeki çocuklar· 
dan ziyade köylerdeki yavru
larla alakadar olması lüzumu· 
nu ileri sürdü. 

Dilek hakikaten yerindedir. 
Çocuk esirgeme kurumunun, 
köylerdeki fakir çocuklarla 
alakadar olnrak onlara da 
şefkat elini uzatmasını dileriz. 

zar yapamıyacak 
--·-· Celltıd gölünün doğu kısmı · ta

mamen kurutuldu. 

Eski Alman ·muharipleri 
Londra, 24 (A.A) - Eski 

muhariplerden 12 Alman ıa· 
biti buraya gelmiş ve Britis 
Legion üyeleri tarafından kar 
şılanmışlardır. 

Celladgölü'nü1ı kurutulması ve 
küçük M~nderes yatağmın ıs
lahı faaliyeti devam etmek· 
tedir. Kurutma müteahhidi 
mühendisi B. Osman, dün 
şehrimi:e gelmiş ve akşam 
üzeri tekrar Torbalı'ya dön· 
müştür. 

1 
Haber aldığımıza göre şimdi 

sekiz? Ekspovatör makinesin· 
den üçü Tire'nin Hacı Hüseyin 
köprüsü mevkiinden denize 

kadar uzanan kısımda küçük 
Menderes nehrinin yatağını 
temizlemek için faaliyette bu
lunmaktadtr. 

Makinelerde ikinci grup, 
Belevi köyü civarında, diğer 
bir grup ta Bayındır tarafın
dan Karagöl ve Akgöl mün
ferid kurutma kanallarının 
açılmasında çalıştırılıyor. 

Denizden Cellat gölüne ka
dar uzanan sahada yapılmış 

olan ana kanal'ın feyezan mü
nasebetile hasara uğramaması 
için bir tahkim projesi yapıl
ması hakkında Nafıa Vekale
tince emir verilmiştir. Çünkü 
geçen sene, tuğyandan kanal~ 
lar epi zarar görmüştür. Ka
nallar arasında yaptırılacak 

Zirai asayiş 
temin edilecek. .... 
Bu vaziyette 
köylü haklıdır. 

Dahiliye Vekaletinden vila
yete gönderilen bir tamimde, 
zıraı asayişsizliğin köylüyü 
usandırdığı ve bu sebeble 
köylünün boş tarlasına, uzak 
olduğu için birşey ekmedif;i 
ve bu halin memleketin istih-
sal kuvvetinin sarsılmasına se
beb olduğu gibi inkişafına da 
mani olduğu bildirilmekte ve 
idare amirlerinin amme me-
nafiini korumak için resen 
tedbirler alması lüzumu bil
dirilmektedir. 

Tamimin bir yerinde şu 
cümle vardtr: 

Bir köylüye: 
- Niçin meyva yetiştirmi

yorsun? Hem yir hem de sa
tarsın .. 

Denilince: 
- Biliyorum, fakat nasıl 

muhafaza edeyim, alemle nasıl 
belaya gireyim?. 

Diyenler görülmüştür. 

Leyli Meccani 
İmtihanda 
kazananlar .. 

Lise ve orta okullar leyli mec
cani imtihanına girenlerd~n 
memur Osman oğlu Naim 
(Aydın), gene memur Halil 
oğlu Şemsettin ( Aydın ), işçi 
İbrahim Etem kızı Şivezad 
(Aydm), terzi Hüseyin oğlu 
Ömer Faruk (Denizli). 

İşsiz Ali oğlu Mehmed 
(İzmir), Murtaza oğlu Şükrü 
(lzmir), Emin kızı Nevnihal 
(lzmir), Halil oğlu Şerif (İzmir), 
rencber Hasan oğlu Kadri 

(Manisa),çiftçi Mustafa oğlu Emin 
(Manisa), Demir oğlu Mustafa 
(Manisa) , rencber Mehmed 
o lu Ali A dm . 

köprünün inşasına bugünlerde 
başlanıyor. 

Cellad gölü ile büyük ka
nal arasında açılan yarım ka
nal saye~inde gölün suları de
nize alr tılmıştır. Şimdiye ka
dar Ceilac.! gölünün doğu kıs
mında bulunan sular tamamen 
denize dökülmüş ve bu saha 
kurutulmuştur. Y almz demir
yolunun batı kısrr.ındaki saha 
fazla çukur olduğundan bura· 
daki sular akıtılarr . mıştır. 

İlkbaharda bu k.sımda açı
lacak kanallardan sonra bura· 
daki sular da tamamen de-
nize dökülecek ve göl kuru
mu~ olacaktır. 

Bayındır, Tire ve Torbalı 
müstahsilleri, busene de ge· 
çen seneki gibi tuğyan ve 
feyezandan korkmaktadırlar. 
Alakadarların söylediklerine 
göre tuğyan, kırk senede bir 
defa vukubulmaktadır ve ge· 
çen sene olmuştur. Bu sene 
feyezan olsa bile köyleri su 
basma tehlikesi yoktur, hatta 
su altında kalacak arazi bile 
olmıyacaktır. Çünkü, Cellad 
gölüne doğru akacak sular, 
kanallardan derhal denize dö-
külecektir. 

lsviçre müdafaası 
Bern, 24 (A.A) - lsviçre 

hükumeti askeri istikrazla elde 
edilen 335 milyon frangın hep· 
sini milli müdafaaya tahsis 
etmeğe karar vermiştir. 

Yunan kral 
Hanedanının naaşları. 

Atina, 24 (A.A)- İtalya'da 
Floransa' da bulunan kral Kos· 
tantin ile kraliçe Olga ve So· 
finin naaşları Teşrinisani son· 
larında Yunanistan' a getirilerek 
merasimle gömülecektir. Bu 
merasim için hazırhklara baş· 
lanmıştır. 

ltalyan silahlanması 
Roma, 24 (Rady'.>) - Bu· 

gün yeni tank ve zırhlı oto· 
karların tecrübeleri yapılmıştır. 

------------- _., 
30 Vapur 
mühimmat .. 
İspanya'ya yar
dım ediliyor .• 

Londra 24 (Radyo) - Ka· 
radenizde İspanya'ya silah ve 
mühimmat nakletmek üzere 
hazır bulunan 30 vapurdan 
bir kısmı hareket etmiştir. 

Sulama işleri Habeşistan'ın ilha-

k 
~,·1 b kını kabul mes'elesi, 

Acele eşı ere aş- Londra 24 (Radyo) - Hit· 
[anacaktır. lerin Habeşistan'ın ilhakın• 

Gediz nehri ile Bakırçay 
ve Küçük Menderes nehirle-
rinin, sulama tesisatile tarla
lara verilmesi için keşiflerinin 
sür'atle yaptırılması, Nc.fıa 
Vekaletinden şehrimizdeki ala-
kadar dairelere bildirilmiştir. 

Tütün kökleri 
yaktırılacak 

Tütün ta ·lalarında kalmış 
olan tütün kökleri sökülüp 
yakılacaktır. Yakmıyanlar ceza
landırılacağı gibi gelecek yıl 
bunlara tütün ekmek için ruh· 
satiye de verilmiyecektir. Çün
kü bu kökler mühim bazı 
ziraat hastalıklarına sebebi
yet vermektedir. Müstahsiller 
15 İkinciteşrine kadar tütün 
köklerini söküp yakacaklardır. 

"K . urun,, 
fstanbul'da çıkan ve sene

lerce Türk matbuatı arasında 
memlekete çok hayırlı hizmet
leri ve kıymetli bir mevcudi-
yeti görülen "Kurun" arkada
şımı7 yirmi yaşına girmiştir. 

Tebrik eder, daha uzun sene
ler meslek hayatında yaşa

masını dileriz. 

Nurullah Esad 
Safranbolu, 23 ( A. A ) -

Sümerbank umum müdürü 
Nurullah Esad kurulmak t:zere 
bulunan Demir sanayii yerle-
rinin tesbiti için bir heyetle 
beraber Karabük' e gelmiştir. 

Tekirdağ' ındc. Şarap 
Tekirdağ 23 (A. A) - Bu 

yıl Şarap fabrikası Sarayköy
deki ba: :ılardan nakliyesi fab-
rikaya < • olmak üzere 4 bu
çuk ku . ... ştan bir buçuk milyon 
kilo şaraplık üzüm almıştır. 

Şarap fabrikası çalışmasına 
de\ıam etmektedir. 

kabul etmesi mes' elesi lngiliı 
gazetelerini meşgul etmekte: 
dir. Fakat hiçbir gazete aynı 
hareketi lngiltere'ye tevcih et· 
memektedir. 

Dün akşamki müsamere 
Dün akşam Halkevinde Ôğ· 

relmenler birliği adına Kara· 
göz, Kukla oyunları göstererek 
kıymetli bir müsamere vere· 
cek olan san' atkar Kemal Öz· 
eren saat 18 de ansızın has· 
talanmış ve bu yüzden müsa· 
mere verilememiştir. Halkevine 
gelen birçok davetliler, bun· 
dan vaktinde haberdar edile· 
memişler ve dönmüşlerdir. 

Müsamere; san'atkar iyileş· 
tikden sonra verilecektir. Dün 
akşam idarehanemize gelen 
muallimler birliğinden bazı 
zevat, bu vaziyef sebebile da· 
vetlilerden özür dilediklerini 
söylemişlerdir. ----
Az ve pahalı 
eğleniyoruz! 
-Başı 1 inci salıi/ede-

·.-akit geçirir. Fakat biz de bölge
mizin lıa~nnda öyle tarihi varlık· 
lar yatıyor ki başlı başına yalnı• 
Lu varlıklar bir memleketi seı vete 
boğmak için bir vasıla olabilirler• 
Fakat fU şart ilo k.i: Ilu tarihi yat• 

hllan görme~e gelenler ayni ııı· 

. manda, temiz. ucuz yatacak yerler• 
n~fe• &lacıık mevkiler, robat yürü· 
nccek yollar, ve nilınyet eğlendirC' 
cek ve güldürecek yerler bolabil' 
sinler. Bunu biz yurdumu1.a gellJJC' 
Eini temenni ettiğimiz mi afirlct 
hesabına olduğu kadar hu güzel 
yurdda yaşıyan cğlencceiz ve net• 
esiz kalmış vataodaılar için dt 
isteriz. Şurası muhakkaktır ki meıxı· 
leketimizde halkımız az eğlenebili• 
yor ve bu ~l~niş çok pahalı)'' 
mal oluyor. Bu i e bir nobandır· 

Haydar Rüşdü Ôktenı 
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Radikal sosyalistlerin dileği 
an WEnC'=:=ter e r-.-. 

~w_~;&m 
Rus heyeti geldi! '' 17 '' v k var,, ı o ,, 

, .. ans z 
manya'ya 

a Al
şı ıs ahat! 

Kumandanları, Yaşasın Atatürl1, yaşasın Türk 
milleti, diye bağırdı ve şiddetle alkışlandı. 

Habeş hükümdarı Necaşi, 
Uluslar Sosyetesi umumi ka· 
tibine bir mektup yazarak, 
Batı Habeş illerinin hükümdar 
olarak hala ve ancak kendi
sını tanıdıklarım bildirmiş. 
Maksadı şudur Necaşi'nin: 

Tek -kumandanlık tesis ve hudut 
tahkim edilecek. 

Atatürk'ün nutkundan sonra evvela Meclis reisi ve Vekil .. 
leri, birkaç gün sonra encümenler seçilecektir. 

Üc 
' 

temayül var. ™İtti( ak olmazsa 
üçüncüsü galebe_ çalacak! 

-----· 
1
. ~nkara' 24 (Hususi) - Büyük Millet Mec- limi Nikalayva' dan mürekkeb Sovyet heyeti 
ısınin ilk toplantısı bir tcşrinisanide olacak bugün Rusya' <lan lstanbul'a geldi, General 

Ve Reisicumur Atatürk senelik nutuklarını irat Eydcman vapurdan çıkınca, Sovyet heyetini 
edeceklerdir. Bundan sonra Meclis reisi, reis karşılıyan zevatın ellerini sıktı ve asker müf-
Vekilleri ve idare amirleri seçimi yapılacaktır. rezesinin önüne geldiği vakit Türkçe: 
Beş gün sonra yapılacak ikinci toplantıda - Methaba askeri 

~ncümenler seçimi olacaktır. Meclis azasınm Diyerek ask<-ri sell\pıladı, ve arkasından: 
•htisaslarını gösterir cedveller hazırlanmıştır. -Yaşasın dost Türk milleti, yaşasın Atatürk! 
Encümen seçimleri bu esaslara göre yapıla- Diye bağırd ı . Asker_lerimiz, mukabelede bu-
caktır. lundular. Sovyct heyeti reisinin, T ürkçe söyle-

f stanbul, 24 (A.A) - Cumhuriyetin yıidö- diği bu sözler, samimi bir hava yarattı ve 
nümü merasiminde Ankara' da bulunmak üzere orada · bulunanlar, kendisini alkışladılar.General 

Varlığını anlatmak! 
Yani, "Ben var'ım,, demek 

istiyor. 
Varlıkla yokluğun bu kadar 

müsavi şartlarla birleşmesine 

ender tesadüf edilir. Jki zıddın, 
iki kutubun bu telakkisinden 
doğan netice, yirminci asıra 
hakim olan sistem ve prensibi 
ifade eder ki o da şudur: 

tnemleketimize gelen Sovyet hava komutanı Eydeman gazetecilere beyanatında Türkiye -
General Eydeman Sovyet bandralı Jan Rutsu- Sovyet Rusya dostluğunun mükemmeliyet ve 

Hak, kuvvetli olanındır. Ve
levki bu hak, bir başka çeşit 
foaske kullansa da! 

Necaşi: "Var'ım" diyor. İs
patı, başsız kalmış, sefil, biçare 
kabileler midir? 

Fransız topçuları manevrada 

d~k vapuru ile bu sabah saat 8/30 da şehri· ehemmiyetinden bahsederek Türkiye'yi ziyare· 
111ıze gelmiştir. tinden çok m::!mnun olduğunu söyledi. Ve: 

Biarritz, 24 (A.A) - Radi- Ayni zamanda Radikal Sosya· 
kal Sosyalist kongresinde üç Jistlerin milli ordunun kıyme-

lstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden) - Türk tayyareciliğ'inin terakkisi için biz Sov-
Sovyet Rusya sivil tayyarecilik reisi General yelleri sevindiriyor ve bu terakkiyi ehemmi-

"Yok'um,, dese, acaba bu 
" var'ım ,, kelimesinden daha 
başka bir akis yapacak mıdır? 

temayül belirmiştir. Hükumete tine itimatları bildiriliyordu. 
sadak~t, komünistlerle kat'i Paı is, 24 (Radyo) - Mec-

Hem var, hem de yoktur 
tydeman, tayyarecilik şubesi direktörü Minaf, yctle takib ediyoruz. 
Planör direktörü Simit, kadın tayyare mual· Dedi. 

alaka ve nihayet hükumetle lisin toplanması hakkında ve-
bazı şartlar altında teşriki rilen takrirler hasebile siyasi 
mesai. 

~~~~~~~------&tit--••~·-+-..~ .. ----~~~~~~~ o zavallıt Şayet bu üç temayül ittifakla 
kabul edilebilecek bir şekilde 
telif edilmezse sonuncu tema· 
yül galebe çalacaktır. 

mahafil bu içtimaın çok yakın 
olduğu kanaatindedir. 

Bükreş'te ---·····---~lcimizin 
V ~rdiği ziyafet .. 
Bükreş, Q3 (A.A) - Ana-

b
d?I.u Ajansının hususi muha
ırındcn ! 

Bugünkü gazeteler Ankara· 
Ya avdet eden Romanya elçisi 
Fi!eti il~ refikası şerefine dçi
tniz Hamdullah Suphi Tanrı· 
Över tarafından verilen ziya
fetten bahsetmektedir. 

Bu ziyafette Balkan ve kü
çük antant devletlerioill elçi
leri ve refikaları ile matbuat 
müdürü ve refikası ve elçilik 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Alman kruvazörü 
ne vakit geliyor? 

İstanbu l, 24 (Hususi muha· 
birimizden) - Alman'kırın 
trnden kruvaıörü, 2 İkincite§· 
tinı:le İstanbul limanına gele
cek ve 10 lkincitcşrin' e kadar 
burada kalacaktır. 

Orman 
Umumi reisligi .. 

Ankara, 24 (Hususi muha
birimizden) - Ziraat Vekale
tine bağlı ve şahsiyeti hükmi
Yeyi haiz (Orman umumi reis
liği) ihdası için bir kanun la
yihası hazırlanmış ve Büyük 
Millet MQQli.ııi Reisliğine veril
miştir. 

Şükrü Kayci bugün 
lstanbul'da 

İstanbul, 24 (Hususi) -
Avrupa'da bulunmakta olan 
Dahiliye Vekili ve Parti sek· 
teteri Şükrü Kaya, yarın (Bu
gün) şehrimize gelecek ve pa
Zattcsi günü Ankara'ya gide
c cktir. 
• 
f.spanya 'ya 
lhracatımızu 

lstanbul 24 (Hususi) -
lsp., ' • l .. d . .. nya ya ma gon ermış 

olan ihracntçılarımıza, bloke 
edilmiş İspanyol parasının 
tevziine dHn başlanmıştır. 

Otomatik telefon 
b· ~nkara1 24 (Hususi muha
ırımizde:ı) - Ankara · Kon

Ya otomatik tciefon tesisatı 
~kmal edilmiştir. Cumuriyet 
ayramında bu telefon hattı, 

tnerasimle açılacaktır. 

K .. •• k S ' [ 1 D • '.J Hükmen var olan o şey, uçu an at ar anzıg ae maddeten bir çizmenin altında 
• • h l ~ ,. '.... çiğnenmiştir. 

SeTglSl azır lgl f ahudi düş.. Uluslar sosyetesi, işte böyle 

Bun~ bh:k:ngre ta- manlığı artıyor.. "varlık,, ve "yokluk,, gibi iki 
• • Varşova. 24 (Radyo)-Dan- zıd mefhumun yan-yana gelmiş 

kıp edecektır. zig'de Nazilerin muhalefet er- olmasından doğan muadeleyi 
Ankara, 23 (A.A) - Bu kanına karşı , tedhiş faaliyeti helledemediği içindir ki, onun 

ayın 28 irlde Ankara' da sergi devam etmektedir! Nazi hü- hakkında da ayni notu vermek 
evinde açılacak küçük san'at· elim kıt'aları tarafından her icabetmiştir: 
sergisi hazırlıklari büyük bir gün binlerce muhalif tevkif Hem var, hem yok! 
faaliyetle devam etmektedir. edilmekte ve Yahudi'lere çok Bu asrın bilmecesi bu ola-
Memleketimizin her tarafında fent muameleler yapılmaktadır. caktır. "Hem var, hem yok,, 

yapılmış bulunan küçük san- Çin • Japonva deyince iki şey hatıra gele-
aUarın en kıymetli eserleri V cektir: 
bu sergide toplu olarak gö· Anlaşamıyor.. Biri Habeşistan, biri Uluslar 

··1 b'I kt' Sosyetesi! 

Biarritz, 24 (A.A) - Kon
grede iktısadi rapor konuşu· 
lurken amele vaziyetini anla· 
ınış olmakla beraber müe~s~

selerin amele tarafından işga· 
lini tashih etmiş, buna nihayet 
verilmesini istemişlerdir. 

Milli müdafaa raporu kabul 
edilmiştir. Bunda Almanya'nın 
silahlanmasından doğan vahim 
vaziyet ehemmiyetle gösteril· 
mekte ve kara, deniz, hava 
için bir kumandanlık ihdasile 
hudutların tahkimi isteniyordu. 

M. Blum meclisi 3 Teşrini
sanide davet edeceğini söyle
miştir. 

Paris, 24 ( Radyo ) - M. 
Blum bu gece saat 22 de 
Tuluz' da bir nutuk irat ede
cektir. Yarın da Narbon'da 
ikinci bir nutuk verecektir. 
Bu nutuklar radyo ile her ta· 
rafa n~redilecektir. 

Paris, 24 (A.A) - Başba
kan Leon Blum bugün öğle
de:n sonra bir nutuk irat et-
mek üzere tayyare ile Tuluz'a 
gidecektir. Oradan da Nar
bon'a gidip bir nutuk ta yarın 
irat edecektir. ru e ı e.c~ ır. Tokyo, 24 ( A.A) - Çin S ıl d Orhan Rahmi Gökçe 

er?ın~n ~ç ışın an so?ra hükumeti reisi mareşal Şan Komitede dün siddetli münakasalar oldu 
1~ .!kıncıt~şrıı~de Ankar~ da Kay Şek ile japonya'nın Nan- Yeni Bul- .,. .,. 
kuçu sanatkarlarımızın ıktı- kin elçisi arasında iki mem- Rusya henu··z komı·teden 
sadi. ve içtimai vaziyetl~rini leket münasebetlerini umumi gar kabinesi 
tetkık etme~, a!ınması lazım bir tarzda tanzim için yapıl- 1 ..... çekı·ımedı· fakat 
gelen tedbırlerı hazırlamak makta olan müzakereler hiçbir · G k • b b ' • • 
ve küçük san'atlar kanununun neticeye varmamıştır. 1 ene es ı aş a.. . - ·- .. . 
ana hatlarını görüşmek üzere Japon dış bakanı bu teklifi kan Köse /vanof ta. Sovyetlerın kullandıkları bazı cumlelerın 
bir de küçük ~nrı'atlar kongresi derhal reddetmiştir 1 f d t k ·ı d·td· tasrihi istendi ve Rusya Madrid'e 
aktcdilecektir. Gazeteler mareş~l Şan Kay ra 1 ın an eş ı ~ ı ı 

Bütün viHi'-·etlerimizin biz· ş k' ' .. d' stanbul, 24 (Hususı muha- yardımla i~ham edildi. 
1 e ın mutema ıyen artan mu- b' . . d ) S f 'd b'l 

zat küçük san'atkarlardan se- kavemetini bazı ecnebi devlet- d~r~~ız en - 0 ya an 1 
• Londra, 24 (Radyo) - A-

çilecek murahhasları ile mem- !erin müdahale ve tesirlerine ır~ıy~r: k b' . k' demi müdahale komitesi 27 
leketlmizin fen adamlarının atfeylemektedir. b ~n~ ·aK~~eyıİ ge~e e~.; devlet murahhasının iştiraki 
ve iktısatçılarüun iştirak ede- Muallim ve San' at mek- aş. a. anM bo~e vano 1 .t~ş. 

1 ile toplanmış, reis izahat ver-
ce• ·.lerı· bu kongı·e ile parti t l . d k t etmıştır. e usan mec ısı ın- . R • L d f' t ep erın e ay muame- . . b . mış ve usya nın on ra sc ı-
prograınımızın esas umdele· lesi devam edecek. tıha aunın, z~manı~da yapıl· rinin mektubunu okumuştur. 
rinden birisini teşkil eden bu İstanbul, 24 (Hususi) - mb aması va bır muddet geri Portekiz murahhası, bundaki 
memleket işi de bu suretle Muallim ve San'at mekteple· ıra~ılma1sı kararlaştırılmıştır. isnatları reddetmiştir. Kom:te 
ele alınmış bulunacaktır. rine yazılmak için müsabaka 'hKı· ose van~f, 4 T~mmuz .~a- Sovyet sefirinden izahat iste-

• . t'h 1 . l . . n ı kral emırnamesıne gore . k l t t R 

l . 'l • • ., ım ı an arına gıren cnn vazı- . . ,,. . meğı ·arar aş ırmış ır. us 
Zmlr l lZCl er yetleri yeni anlaşılmakta oldu· lmer:ıtt:keytı ıd_arke eb~ecegbı.nı s.?Y· maslahatgüzarı, Rus tezini izah 

w d b kt ] d emış ır. enı a ıne, ır guna . F I .1. A k '_Jrl gun tın, u me ep er e . A • h' . . h . etmiştır. ransız ve ngı ız mu-n ara au k d 15 T · ' · k d sıyası partı ma ıyetını aız rahhaslarının talebi ile tali bir 

d
ay e d'l eşrkm.ısanıye a ar değildir. 

Ankaı a, 24 (Hususi) - iz- evam e ı;,cae/atırn. ·' Fı·ıı·slı·n , Je komitenin tetkikat yapması 
mir lise ve orta mektebleri 1. 1 a~ muvafık görülmüştür. 
ile digv er mekteblerden Cumu- T G / Sovyet sefiri M. Enski gaze-

Moskova, 24 (A.A) - as ene grev baş ıyor riyet b:!yrnmına iştirak etmek tecilere beyanatında; Rusya'nın 
ajansı bildiriyor: K d · 24 (R d ) A üzere şehrimize gelmiş olan u üs, a yo - rap henüz komiteden avrılmadığını, 

M. Litvinof'un mevhum is- h k / 
izciler buQ'Ün Ankara maarif al arasında gene asabiyet tali komite müzakerelerinde 

"' tifası hakkında ecnebi gazete- d B l' 'd ı k erkanı V t! izcileri tarafından var ır. ey ıa a ani o ara bulunacagw mı söylemiştir. 
lerde çıkan haberler Sovy~t- 24 1 k b ı d ı hararetle karşılanmış ve misa- saat 1 ir grev i an e i - Londra, 24 (Hususi)- Ko· 
aleyhtarlığının menfi bir te- · · B · b b' T ı 

fiı edilecekleri yerlere götü- mıştır. u grevın se e 1 t: • mitenin 45 dakikalık içtima-
cellisi olup tamamile asılsızdır. A · 'd A I l f vıv e rap ara yapı an ena mm sonunda Rus maslahat· rülmüşlerdir. 

Romanya' da 
gazetelere sansöı· .. 

Bükreş, 24 (Radyo) - Ro
manya' da gazeteler üzerine san
sör konmuştur. Gazetelere, 
umumi siynsete, milli, [iktısadi 
mes'elelerc aid mevzular hak
kında direktif verilmiştir. 

Ruzvelt muameledir. Bazı yerlerde de 
asabiyet ve heyecan vardır. 
Araplar İngiliz askerinin ha
simane manevralarından şika-

Gene kazanmak 
sevdasırı da 

Vaşington, 24 ( Radyo ) 
M. Ruzvelt bir nutuk irad 
ederek: 

- 1933 tenberi idareyi 
c: imde bulunduruyorum. Mu
haliflerim o gün ile bugünü 
mukayese ederlerse bu müddet 
içinde neler yaptığımı görürler 
ve anlarlar, demiştir. 

yetçidirler. 

Toledo'nun 
müdafii 

Madrid, 24 (Radyo) - Bu
gün halk mahkemesi toplan
mış general Joze Moskardo'yu 
idama mahkum etmiştir. Bu 
general Toledo müdafiidir. 

güzarı; 

- Sefirimizin 
kat'i bir karar ve 
hiyetinde telakki 
zımdır. 

tahriratını 
kanun ma
etmek la-

Demiş ve garib bir intiba 
bırakmıştır. Gazeteler bu cüm
lenin manasını sormaktadırlar. 
Tali komite saat 10 da top· 
lanmış ve Rus murahhasları
da hazır bulunmuştur. 

Komitenin müzakeresinde 
bilhassa Alman-Rus tezlerinin 

çarpışması görülmüş, Alman 
murahhası Von Bismark, Rus 
ittihamlarını red ile mukabil 
tenkitlerde bulunmuştur. Rus 
sefiri tahriratmda; Rusya'nın 

Madrid hükumetine yardım 

hususunda faşist devletler gibi 
hareket serbestisini ,muhafaza 
ettiği yazılıdır. Bu cümle pro
testo edilmiştir, Tasrihi isten· 

miştir. Buna mukabil reis İn
giliz Lord Plimut bir liste 
çıkararak Rusya'nın 15 gün 
evel bir vapurla Kartaca li-
manına Top, mühimmat ve 
silah, Bolşevik vapuru ile Bar-

.selon limanına kasalarla bom-
ba, mitralyöz ve otokar, Kro· 

serit vapuru ile Alikant lima· 
nına da mühimJTiat ve otokar 
çıktığını bildirmiş ve komite 
riyasetine vesaik geldiğini ilave 
etmiştir. 

Londra 24 (Radyo) - Adc· 
mi müdahale tali komitesi 
toplanmış, iki buçuk saat mü
zakere etmiş fakat hiçbir ka
rar vermemiştir. 

İçtima çarşambaya talik 
edilmiştir. Rus sefiri, tali ko
mitede Almanya ve Portekiz 
aleyhine ittihamda ısrar et
miştir. Maamafih Rusya'nın 

komiteden çekilmiyeceğini de 
söylemiştir. 
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vspanya işlerine ade"! müdahale mes'elesi 

Sovyet beyannamesinin 
Mussolini söylüyor -

'da 7 
ar Otobüs kazası 

Kemer' de Kocatepe soka
ğında oturan şoför muavini 
Mehmed idaresindeki -:>tobüsü 
Ali oğlu Cevdet' e çarptırmış, 
sol bacak ve kolundan ha-

metni ÇOk mühimdir. Buakşamkiprograft1 
lstanbul radyosu 

Anlaşmanın filen ölmüş olduğu ve kurban Öğle: Saat 12,30-14 ha~· 
•• 

"Uluslar sosyete~i göz boyamali
tan başka birşer.y yapamaz.,, 

sayısının gittikc, e kabarmasına sebe- dis, plalC neşriyatı, hafif wıı· 
siki. 

biyef Verildiği bildirildi. Akşam: 18,30 dans, 19,~ 
ispanya' daki dahili harbin kı- konferans, 20 saz, 20130 M{o 

...,,.. ___ _ 
Mussolini, zeytin dalının ar~asında f,ekiz 

milyon süngü bulunduğunu da söyledi. 

f ifçe yaralanmasına sebeoiyet 
verdiğinclen tutulmuştur. 

Esrar · bulundu 

Moskova, 24 (A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: kısaltılarak bu harbde telef nir Nureddin, 21 plak, 21, 

stüdyo orkestrası, 22,30 AjaJ15 

ve borsa havadisi. Bolonya, 24 (Radyo) -
M. Mussolini tayyare ile ve 
arkasından General Vale de 
gelmiŞtir. Mussolini Faşist mi· 
lislcrine mahsus çavuş clbi-

• • • • 1• 
sesı gıymış ım . 

Dino Alfiyeri ve Staraçi, 
General Vale Mussolini ile 
birlikte Viktor Emanoel mey
danına girmişlerdir. Mussolini 
ve arkadaşları belediye dai
resine giderek şu nutku söy
lemiştir: 

- Buraya son gelişimden 
itibaren on sene geçmiştir. O 
günden bugüne kadar ruhla
rımızda değişmiş hiçbir şey 

yoktur. Söyliyecek, tenkit ede· 
cek bir nokta varını dır? Ben 
kendimde o günü ruh ve he
yecanını buluyorum. 

Bugün dune nisbetle daha 
mağrur ve kuvvetliyiz. Faşist-

liği üç devire taksim etmel/- M. Mussolini 
yiz. Birinci devir: 1928 den yaşamaktadır. Faşizmin on 
1929 Senesine kadardır. Bu dördüncü senesinde sulh ala-
müddet içinde halka doğru meti olan zeytin dalını yül{-

lsmetpaşa bulvannCla Ab
dullali oğlu Hüseyin'in üzerin
de 12 parça esrar bulunmuş 
ve Hüseyin tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

Çalarken 
AJsancak'ta sabıkalı Demir 

Ali; Fehmi'nin cebinden yan· 
kesicilk suretile para çalarken 
yakalanmıştışr. 
Kadına karşı 

t zorbalığa kalkışmış 
Alsancakta Celal Bayar cad

desinde Osman oğlu Halid, 
iki yıldanberi birlikte yaşadığı 
ve iki aydanberi de ayrı bu
lunduğu metresi Semiha'ya 
rastlamış, birlikte göfürmek 
istemiş, reddedilince çakı ile 
Semiha'yı başınaan yaralamış
tır. Halid, zabıtaca tutulmuştur. 

Yaralanmış • 
Kemeraltında Taflan gazi-

nosunda fazla içki içen Ab
dullah oğlu lbrahim Mezar
lıkbaşından evine doğru gi
derken arabaya bineceği sı
rada düşmüş ve başından 
yaralanmıştır. 

Hırsızlık 

indik; l 929 Şubatında hükıi- seklere kaldırdım ve 15 inci 
met ve kiliseyi birieştirdik. 60 sene içinde de, bu alamete 
Senedenberi hükumetle • .. ..;e dikkat edilmesini istiyorum. Basmahane şimendifer istas
dargın ve ayn idi. Bu, çok Bu sulh dalının arkasında 8 yonunda çalışan Ali oğlu Ha-
büyük bir mes' eledir. milyon süngü vardır.,, lil, zabıtaya müracaatle üç 

ikinci devre 1929 dan 1934 " l tt ğ d b' "Siyah gömlekliler, bana gun eve ya ı ı vagon an ır 

senesine kadar olan devirdir gösterdiğiniz hüsnü kabulden ceketi ile ar!Cadaşı Abôullah'ın 
ki korporatif faşist idaresinin çok müteşekkirim. Bu sene, bir takım elbise ve Mehme-
tesisi devresidir. Bu müddet İtalya imparatorluğunun bi- d'in bir celCetinin çalındığını 
içinde Libya'yı işgal ederek "d' O - · d şikayet etmiştir. Hırsız aranı-rıncı senesı ır. numiız e 
sahilden 1000 kilometre içe- halledilecek büyük mes'eleler yor. 
riye kadar girdik, tarihi bir vardır. Fakat bunları da lehi- 59 Lira çalmışlar 
maziye malik devietin tevessü mize halledeceğiz. Konak önünde lsmail karısı Mü-
ve y~amak hakkı çok bü- zeyyen'in 59 lira paras·nı ça-

" Size izah ettiğim ruh, top-
yüktür. Bunun için Habeşis- lan Ömer, Fatma ve mürüvvet 

larımmn arkasındaki ruhtur. 
tan'ı yedi ayda beş harb ve- tutulmuşlardır. 
rerek kazandık. Sulh ve harb, bizim için ay- Ansızın ölmü, 

Bu harbte du .. şman cephede nidir." A 19 .. .. d yın uncu gunu te avi 
değı·ı, fakat 50 devlette ı"dı·. Mussolini'nin nutku mutaa b 1 I , için otomo i le zmir e geti-

uıuslar Sosyetesı·, go··z bo- alkışlarla karşılanmıştır. . .1 kt 1 Ç , . K n me e o an ~şme nın o-
yamaktan başka bir iş yap· londra'da (20) vacık köyü mektep muallimi 
mamış ve yapamaz. Şimdi ,,... d Hüseyin'in baoası 63 yaşında 
askerl.mı'z bu"yu"k go"llere kadar 1. ayyare yan r.. Ah d b·ı · · d · 1 me , otomo ı ıçm e ö -
ilerlemiş bulunmaktadır. Londra, 24 ( Radyo ) müştÜr. Yapılan muayenesinde 

Diğer bir kuvvetimizde ha- Broklin hava karargahında Zatürrieden öldüğü anlaşıl-
yali Habeş hükumetini ara- büyük bir yangın çıkmıştır. mıştır. 
maktadır. Temizlikte, işgal Tayyare hangarlarında bulu- Cami'de hırsızlık 

ispanya işlerine ademi mü-· 
dahale komitesinde Sovyetler 
birliği delegesi olan Londra 
büyük elçisi Maiski komite 
başkanı Lord Plymoutha aşa
ğıdaki beyannameyi vermiştir. 

" Devletlerin ispanya işle
rine ademi müdahale hakkın
daki anlaşmasına iştirak et
meyi kabul ederken Sovyeller 
birliği hükumeti bu anlaşmıya 
akitler tarafından riayet eelile
ceğini ümid ve binaenaleyh 

... -=mill!liııılliiıiıiıiiiil!illlıiiiıllliıi.m 
Çocuklar ne yapmışlar 
Kemer caôdesinde 10 ya

şında Salih ve 9 yaşında Ka
zım, seyyar terlikci Bohor'un 
bir çift terliğini çaldıklarından 
tutulmuşlardır. 

Kız kaçırma 
Sey<liköyü'nde Atıfbey ma

hallesinde Keskin Hasan kızı 

Asiye, ayni köyden Mümin 
oğlu Mehmet tarafından kaçı
rılmıştır. Tahk:ıkatta Asiye'nin 
kenar rızasile kaçtığı anlaşıl
mıştır. Fakat yaşı 18 i doldur
madığından tahkikata devam 
ediliyor. 

Nara atmak 
0demiş'in Kaymakçı löyün

den Mehmed oğlu Hasan sar
hoş olarak nara atmış ve za
bıtaya hakaret etmiştır, Hasan 
tutulmuştur. 

Ölümle tehdid 
Halkapınarôa şayak fabri

kasında amele İbrahim, Meh
med 'i döğerek ölümle tehdid 
ettiğinden zabıtaca yakalan-
mıştır. 

Döğmek 
İkiçeşmelik'te yüzbaşı Ha

sanağa sokağında Mustafa, 
övey babası Mehmed'i de döğ-
düğünden tutulmuştur. 
Dinamitle bir eli 
Parçalanan adam .• 
Çeşme kazasının Zeytinli 

köyünde Ali oğlu Hasan, de
niz kenarında dinamitle balık 
avlarken elinde tuttuğu dina
mit patlıyarak sağ elini bile
ğinden parçalamıştır. Yaralı, 

Memleket hastanesine getiril-
miştir. kadar seri olacaktır. nan (40) tayyareden (20) si Çorakkapu camiinde namaz 

Bu şehir ki faşizmin merkez yanmıştır. Beş tane Torist tay- kılan Yusuf'un öir çift ayak- Eve taarruz 
ve beşiği olmuştur; burada yaresi de yananlar arasındadır. kabısını çalan lbrahim oğlu Ödemiş'in Hacıimam ma-
cihanlar ve denizler aşırı yer- Brüksel, 24 (Radyo) - Bü- Bahri tutulmuştur. haJlesinden Hüseyin oğlu Meh-
Iere maksadımızın ancak sulh tün kamyon ve otomobille}i Kumar med sarhoş olarak 55 yaşla-
olduğunu söyliyeceğim. zabıta şehir haricinde durdur- Basmahane istasyonu amba- rında Nakiye'nin evine taarruz 

11 1929 danberi yiiz binlerce makta ve şüpheli kimsele~i rında Mehıned ve Niyazi ku- etmiş ve kadını dövdüğünden 
kadın ve çocuk sefalet içinde tevkif etmektedir. mar oynarken tutulmuşlardır. tutulmuştur. 

:~Bl'.!r:.o:ııEr::::::~22~"Ec:.ti?!ı~~ıe:~ım:ı~~-. ........... İİlllmiiiımiİlllılm. ..... ..,..... ew+-e 
Rizan teşekkür etti ve yü- Hiç gittiniz mi o taraflara? 

rüdü. Arabacı kendisini bek- - Yok'. Gitmedim .. 
liyordu. Ona hiçbirşey söyle- - Şimdi görürsün.. Öyle 
medi. kahvehaneler vardı ki her ak-

olanlar miktarının azalacağını 

tahmin etmekte idi. 
Halbı '·i şimdiye kadar ge

çen de .! göstermektedir ki 
anlaşma akit taraflarıP birkaçı 
tarafından sistematik bir şe
kilde çiğnenmiş, esiler silahla 
techiz edilmiş ve akit taraf
lardan biri olan Portekiz' de 
asilerin başlıca iaşe ve techiz 
üssü olmuştur. 

Buna mukabil meşru İspan
yol hükumeti kendisine karşı 
yapılan boykot dolayısile İs
panyol milletinin müdafaası 
için lazım olan silahları ecne
bi memleketlerden satın almak 
imkansızlığına maruz kalmıştır. 

Asilerin lehine olarak an· 
!aşmanın ihlalinden doğmuş 
olan bu müstesna vaziyet an
laşmanın maksadlarile hiçbir 
şekilde kabili telif değildir. 
Bu anormal vaziyet f spanyada 
dah'.ili harbm uzaması ve kur
ban adedinin çoğalmasını in
taç etmiştir. 

Anlaşmaya muhalif hareket
lerin biran eve} durdurulması 

için Sovyetler birliği delegesi 
tarafından yapılan teşebbüsler 

komitenin yardımına mazhar 
olmamıştır. Asilerin en mühim 
techiz süsü olan Portekiz li
manlarını kontrolü hakkındaki 
son Sovyet teklifi de komite 
tarafından müsaid bir şekilde 
karşılanmış ve komitenin bu
günkü içtimaı ruznamesine 
bile geçirilmemiştir. 
Anlaşma bu suretle her- . 

hangi bir manadan tamamile 
ari yırtılmış bir kağıt parçası 
olmuştur. Binaenaleyh anlaş

ma filen ölmüştür. Gayri ihti· 
zari olarak :ıaksız bir hare
kete iştirak edenlerin mev
kiine girmek istemiyen Sov
yetler birliği hükumeti ha
dis olan vaziyeti için ancak 
bir tek hal çaresi görmektedir. 

lspaayol hükumetine lspan
pa dışmdan silh satın almak 
gibi bütün dünya hükumetle
rinin malik olduğu bir hakkın 
tekrar yerilmesi ve anlaşmaya 
iştirak eden devletlere lspan
ya'ya silah satmak veya sat
mamak serbe.stisinin bahşe-
dilmesi ve ispanya meşru hü
kumeti ve lspanyol milleti 
aleyhine olarak hadis olan 
vaziyetin mes'uliyetine daha 
fazla tahammül etmek i.ste-

öyle değil mi yal 
- Evet, haklısın .. 
Tilkilik kahvehanelerinin 

önünde araba durdu. Ağaçla-

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Hakikaten güzel bir kadın· 
cağızdı bu. Yavrusu da se
vimli birşeydi. Rizan ne söy
liyeceğini şaşırmıştı. 

mişsin. Keşke o üç herifin 
ayakları kırılaydı da bu tarafa 
gelmiyeydiler. Benim bil~ yü
reğim kalktı alimallah.. İkisi
nin kılığına bakma! Medrese 
çömezidirler. Öbürü, yeni gel
miş hovarda bir katib.. ister
sen buyur, bir kahvemizi iç .. 

Araba yola girdi ve sen· şam bu semt halkı orada top-
deleye sendeleye ilerlemeğe lanırbr .. Kibar, efendi, zengin, 
başladı. Atlar oldukça sür'atli okumuş insanlar .. Yüzbaşı bey 
gidiyorlardı. de mutlak oradaki kahveha-

Arkada kalan hadiseyi hiç nelere çıkar. 
düşünmek istemiyordu. Yalnız 

rın altı hıncahınç dolu idi. Ha
kikaten burada kılığı kıyafeti 
düzgün birçok insanlar ohıru
yor, kimi konuşuyor, kimi ga
zete okuyor, kimi tavla, iskam-

- Vak vahi 
Diyebildi. 
- Buralı değilsin galiba! 
- Hayir köyden geliyor, 

lzmir' e geçiyorum. Arabacım 
bir kahve içeyim, demişti. 
Ben de Urla'yı görmek iste
miş, buraya kadar gelmiştim. 
Keşke gelmiyeydim. 

- A, neden gelmiyecek-

- Yc,k, teşekkür ederim. 
Arabacım bekler. İzmir'e geç 
kalmak istemem .. 

- Yal.. Sen bilirsin kızım; 
haydi güle güle .. Allah nazar
dan saklasın seni! 

lımir'de ışıklar yanmıştı. 
şunu anlamıştı ki, her yalnız, Araba, Reşadiye'den ağır ağır 
her genç ve güzel kız veya hükumet civarına doğru yü
kadının peşinde şahlanmış ih- rüyordu. 
tiraslar yürürdü ve bir gölge Sokaklar müthiş bir kala-
gibi onu takib ederlerdi. balıkla dolub boşalıyordu . Bun-
Akşam karanlığı çökerken ların çoğu Yahudi idi. 

İzmir' e girmişlerdi. Arabacı Yusuf ağa başını arabadan 
- Yüzbaşının adını işitirim. içeriye uzattı: 

Evi nerede? - Hanım kızım -Dedi- İz-
Diye sordu. mir'in en iyi yerinde Rumlar-
- Tilkilik'te ımış.. la Yahudiler otururlar. 
- Jyi yerde. Orası eski iz- Niçin öyle? 

mir'in en iyi mahallesidir.. - Bilmem.. lstanbulda da 

bil oynıyordu. Arabacı yerin
den indi ve bir gm sonla ko-
nuştu. Garson, Karşı sokağın 
içini tarif etti. Sonra, sokağın 
ağzında görünen bir neferi 
işaret ~rek; 

- İstt. -Dedi- bu yüzbaşı 
Nail beyin neferi! Tam kar-
şınıza çıktı. 

Arabacı nefere seslendi: 
- Evlad bel Si~e misafir 

getirdim. Yüzbaşı b .y evde mi? 
- Değil, fakat misafiri ha

ber vereyim, dur ieliyorum .. 

---•+-----
Belçika F aşisl' 
leri Brüksel'e 

geliyorlar. 
Brüksel, 24 (Radyo) - Rr 

kistler Brüksele gelmekte dr 
vam etmektedirler. Pöpl gaı.r 
tesi bu hareketi tenkid ,t 
mekte ve Kanun hadleri geÇ' 
tiğini yazmaktadır. Bu gaıe' 
teye göre Rekistler Ahn80 

tezviratı ile liareket etmekte' 
d irler. 

Brüksel, 24 (Radyo) - R~ 
kistler lideri Leon Dogrcl Be 
çika' nın belli başlı şehirleril'I' 
de ve dokuz yerde TeşrirıisS' 
ninin birinde içtimalar bat.ı~ 
lamış fakat bunlar hükuıtle 
tarafından yasak edilmiştir. ~ 

Brüksel, 24 (Radyo) - ~ · 
Leon Degrel: 

- Hükumet aleyhimde bir 
ordu toplamıştır. Yarın (P•: 
zar günü) Rekistler haki~ 
mevcudiyet ve kuvvetlerİll1' 
idare edenlere düşmanlığıll1 

gösterecektir. 
Bclçika'yı yeni adamlar idare 

etmeliı:lirler. . 
"Taraftarlarım tarafından hıÇ 

bir hadise çıkarılmıyacaktıt·•' 

Demiştir. 
Liyej, 24 (Radyo) - Zabıt~ 

yedi yabancıyı silah kaçakçJ 
lığı ile tevkifetmiştir. 

miyen Sovyetler birliği hlİ~ 
kfüneti şimdiden bildirınj, 
mecburiyetindedir ki ye 
lıkteşrinde yapm1ş oldu~ 
beyanat mucibince kendisin111 

ademi müdahale anlaşmasıll~ 
bu anlaşmıya iştirak eden dr 
ğer akit tarafından daha faıl• 
bağlı telakki edemiyecektir. p ,. 

Lizbon, 24 (Radyo) - ~d 
tekiz hariciye nezareti, Madrı 
hükumetine, siyasi münasebet· 
leri kestiğini bildirmiş ve por 
tekiz maslahatgüzarı da sar 
selon'dan ayrılmıştır. . 

Roma. 24 (Radyo) - 011
1
' 

tet Pres haberlerine göreı 
Rusya'nın notası, komitedell 
ayrılmak için bir vesiledir.,,..-

Rizan arabadan sıçradı ~e 
neferin pesisıra, uzaktan yı;· 
rüdü. Nefer kapıyı çaldı ~e 
misafir geldiğini haber verd1

• 

Kapıyı Lamia açtı. Rizan onll
11 

sesini duyuyordu: 
- Misafir mi? Kim 015

' 

acaba? ~i 
Rizan'm karanlık sokaktB 

siloetine bakıyordu .. 
bll' - Buyurun efendim, 

yurun ... 
Annesi içeriden sordu: 
- Kim imiş Lamia! 
- Bilmem k; anneciği111•• 

Hele yaklaşsın da göreli[Jly . 
Rizan çok müteheyyiçti. 'ı 

vaş yavaş yürüdü. Ve Bir~, 
yaklaşınca Lamia keskin bl 
çığlık attı: ~i· 

- Rizanl.. Kardeşim, 
zancığıml 

- Sonu "ar _,. 

e 
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* * Kahire'nin tiyatrolara hasre-
dilmiş kısmı... Burada neler 
yok. Lüks eldivenli, nazik, na
rin elli güzel ve modern ka
dınlar; elleri kınalı, etli geniş 
elli F atma'larl.. 

Paris melodramları yıldızları 
burada büyük afişlerle ilan ve 
arzedilmektel Amerikan filim
lerinin afişleri herşeye, hakim. 

- Sonu var-

Denizli'de 10 saniye 
süren zelzele 

Denizli, 24 (Hususi) -Dün 
gece saat 24/50 de şehrimizde 
şiddetli bir zelzele olmuş, 10 
saniye kadar sürmüştür. Halk, 
korku içinde gece yarısı ya
taklarından fırlıyarak sokak
lara dökülmüştür. 

Davas'ta 
Tütün ve hububat 

çok iyidir. 
Davas, (Hususi) - İlçemi

zin maarif memuru Rıza Or
han Çal maarif memurluğuna 
tayin edilmiş, yerine de Bul
dan' ın Narlıdere baş öğret

meni ismet gelmiştir. Davas 
hakimiyeti milliye mektebi baş 
öğretmenliğine Reşad ve onun 
yerine de Şakir tayin edilmiş
lerdir. 

Çiftçilerimiz tütünlerini ka
lıplamaktadır. Yüzde yetmişi 
hazırlnnmıştır. Tiitiin tüccarla
rından Nihad ve Herman kum
panyası memuru Celal geldi
ler onlar da mahsulü tedkik 
ettiler. Mahsulün nefaset ve 
miikemmeliyetinden çok mem
nun oldular. Cumuriyet bay
ramını müteakip mübayaa baş
lıyacaktır. ilçenin diğer hubu
batı da çok güzel olduğundan 
köylülerimiz ümid içindedir. 

• ' I } • Savaşta, barışta ve memle-
ketin felaketli anlarında mille
tin ve ordunun yardımcısı olan 
Kızılaya layık olduğu hürmet 
ve muaveneti ifa et... 

MAHKEMELERDE: 

Yapıcıoğlu · cinayeti. 
~~~~~'--"--------------

Dünkü celsede şahid Şinaşi vak'a esl)a-
sında gördüklerini söyledi 

Yapıcıoğlunda Köprülü'lü 
fsmail'i bir kavga neticesinde 
bıçakla yaralıyarak öldürmekle 
maznun Saraç Cafer oğlu Ha
lil ile Hafız Ali matbaasrnda 
makinist Nazif haklarında' 
muhakemeye diin aA"ırcczada , 
devam edilmiştir. Dinlenen şa
hidlerden Şinasi, hadise günü 
birkaç. arkadaşı ile birlikte 
Topaltında Giri<lli Mehmed 
Ali'nin kahvesinde oturmakta 
iken Şehidl:ğe gitmeğe karar 
verdiğini, fakat öğle vakti ye
mek yimek iç\n eve gittiğini, 
biraz geciktiğini, Ahmed'in, 
kendisini almak üzere eve 
geldiğini, birlikte gidip kah
vede oturduklarını, o sırada 
iki kişinin yerde yattığını ve 
suçlulardan Nazif in de elinde 
tuğla mı, taş mı oldt]ğunu 
pek fark edemediği bir ci
simle yerde yatanlara üç adım 
uzakta dururken elindeki tuğ-
layı attığını, tuğlanın Halil' e 
isabet ettiğini, maktul lsmail'in 
ayağa kalktıgmı söylemiş ve 
demiştir ki: 

- Nazif o sırada bir bı
çağı iki def'a İsmaile sapladı, 
fakat lsmail yaralandı ml, ya
ralanmadı mı, göremedim, Na
zifin bıçağı nereden aldığını da 
göremedim. Bazı şahitler daha 
dinlendi, muhakeme başka 
güne bırakıldı. 

Çapa ile öldürmüş 
Kemalpaşa kazasının Çam

beli köyünden Muharrem ça
vuşu öldürmekle maznun lb
rahim oğlu Süleymanın mu
hakemesine, dün ağırcezada 
..!evam edilmiştir. Şimdiye ka
dar arandığı halde hasta 
olduğundan dinlenemiyen şa-
hit jandarma karakol kuman
danı Ahmed onbaşı, dünkü 
celsede dinlenmiş ve demiş
tır ki: 

- Muharrem ça\'uş, yaralı 
6'arak karakola geldi ve "Be
ni Sülcyman'la Ömer vurdu." 
dedi, yarasını ehemmiyetli 
zannetmedim, ancak yaralı, 
ihtiyar bir adam olduğundan 
yprasının tesirile bayğın bir 
h,alde idi. Omcr'i çağırdım: 

- Süleyman, çapa ile bu
nun başına vurdu. Dedi, tah
kikat neticesinde de bunu tes
bit ettik. 

Muhakeme, kararın tefhimi 
için başka bir güne bırakıl-
mıştır. 

Yangın 
Güzelyalı' da Şabanzade çık

mazında Remzi kızı 13 yaşın
da Kadriye, Apti kızı F eriş-
te' nin bahçesine girmiş, ve bir 
kibritle kağıd ve odun par
çalarını tutuşturarak yangın 
çıkarmıştır. Kadriye tutulmuş
tur. Y angm derhal söndü
rülmüştür. 

Ralımi Balaban 

·İngiliz Kralı 
Anavatan filosunu 
Ziyaret edecek ... 

Londra, 24 (Radyo) -Kral 
sekizinci Edvard ilk defa ola· 
rak önümüzdeki ayın 12 v'!ya 
13 ünde krala mahsus Vik
torya And Alber y ltı ile, ya
nında Bahriye Bakanı Sir 
Samoel ! 1oar ve am;ral Şatan 
olduğu halde anavatan filosu
nu Portlan'da ziyaret ede-
cektir. 

Mıntakavi sistemler 
İstanbul, 24 (Hususi) - Bu

günkü Cumuriyet gazetesinde 
Yunus Nadi, mıntakavi emni
yet sistemlerinin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmekte ve bu sis
temin Milletler cemiyetinin en 
emin sistemi olduğunu yaz
makta, Ahmed Emin Yalman 
da Tan gazetesinde Celal Ba
yar'm beyanatırıt tahlil etmek

tedir. 
Yugoslavya'da bağcılık 
Belgrad, 24 (Radyo) -

Ziraat Nezareti mütehassıslar 
encümeni, bağcılık nizamna
mesini hazırlamışlardır. 

İzmir tramvay ve 
elektirik şirketinden: 

$ebeke ameliyatı dolayısıle 
cereyanın 27 /10/1936 da saat 
9dan 15 e kadar Fc.ikpaşa, 
Tilkilik, Namazgah, Kemer, 
Karakapu, Yapıcıoğlu, Nu
manzade sokakları ile mücavir 
sokalarda kesileceğ. sayın 
aboneleremizce bilinmek üzere 
ilan olunur. 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

bakkalı bay Ahmed' e müracaat 



Yazan: Cemal 
Ahmed Umar 
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Şu işin baş tarafında ala

kası olmak itibarile birkaç 
söz de bana düşüyor. Lakin 
böyle mühim birşey görüşü· 
lürken insanın bütün yapılan
lardan haberi olmalı bütün 
neşriyatı takip etmeli verilen 
kararları öğrenebilmelidir. Ne 
yazık ki benim bu defa bun
ların çoğundan haberim yok. 
Üç buçuk sene kadar spor 
işlerile uğraşmadım. Teşkilatta 

nizamnamede birçok değişik· 
likler oldu. isimler değişti. 
Onun için ortaya atacağım fi. 
kirlerde bir pot kırarsam bir 
az mazur görülmemi yalvara
cağım. 

Bir defa milli küme işi biz· 
de öyle zavallıdır ki muhak
kak bir kavgadan sonra or
taya çıkt.ır. Buna sulh alameti 
deyip kendimizi biraz teselli 
edebilirsek te lstanbul' dan gay
ri şehirler için bunun biraz 
daha dikkatli olarak takip edil
mesi lazımdır. Yazının yuka
rısında ilk cereyanın Fener -
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ls
tanbul !ikinden çekilmesile çık
tığını söylemiştim. Bu defaki 
de İstanbul' daki küme ihtilaf
larından doğdu. Şu iddia ve 
görüşümde haklı olduğumu 

zannediyorum. Çünkü ikisi de 
gizlenemiyecek şeylerdir. Fa
kat ben; nereden çıkarsa çık· 
sın milJi kümenin kurulmasına 
taraftar olduğum için bu de· 
faki teşebbüs hakkında dü· 
şündüklerimi söyliyeceğim. 

1 - Milli kümenin en ileri 
gitmiş şehirlerin kulüplerinden 
teşekkül etmesi lazımdır. An
cak bunun organizasyona mani 
olmaması şarttır. Bugün yapıl· 
mak istenildiği gibi lstanbul
dan dört kulüp iştirak ederse 
bir Ankara veya İzmir takımı 
lstanbul'a gidince dört maç 
çıkarmak mecburiyetinde kala
caktır ki bunun imkanı yok
tur. Futbol oynamağı san'at 
ittihaz etmiş olan profesyonel 
takımlar bile bir şehirde dört 
maç yapınağı kabul etmezler. 

2 - Bizim takımlarımızı 

teşkil eden futbolcular ama
tördür. Bunlar senede bir defa 
lstanbul'a bir defa da Anka
ra'ya [Gayet kısa bir zaman 
için] belki gidebilirler. Lakin 
böyle dört maç yapmak İçin 
yapılacak bir seyahatin çok 

amma pek çok zorluğu vardır. 
3 - lstanbul, İzmir ve An

kara' dan üçer kulüp olursa 
hiçbir sızıntıya meydan veril
miyeceği gibi seyahat müddet
leri de kısalmış ve maçlar im
kan dahiline girmiş olur. [İs· 
tanbu!'un bugünkü şerait da
hilinde futbolda lzmir ve An
kara' dan yüksek olduğunu ka
bul etmez değilim. Fakat milli 
küme teşekkül edince bu şe
raitin mahfuz bulunacağını da 
kimse iddia edemez.] 

4 - F,ederasyon -nıali hu
susat hakkında ne düşünmüş
tür bilmiyorum. Fakat geçen 
defaki gibi şehirler hasılatı 
bu organizasyondan hariç tu
tulursa bu işin de olmıyaca
ğına sened verdim. O zaman 
bu açığı ancak tahsisat kapa· 
ya bilir. 

oslav a b 
kiye'yi z· 

-Başı 1 inci say/ada-
-Balkan antantı Cenevre' deki 
gibi güçlüklerle dolu olmıyan 
sağlam bir küçük Milletler 
cemiyeti olarak telakki ede
biliriz. 

Dr. Stoyadinoviç harici si
yasette bu esas fikirlerle meş· 
bu olarak Türkiye'ye hareket 
etmektedir ve Türkiye' de Dr. 
Rüşdü Aras'ın mükerrer ziya
retlerile başlamış olan Türk, 
Yugoslav milletleri ar&sındaki 
iş birliğini Türk devlet adam
larile daha ziyade inkişaf et· 
tirmek fusatını bulacaktır. 

Şurasını da tebarüz ettirmek 
isteriz ki doktor Stoyadinoviç 
dost memlekete parlamentoda 
galib ve bütün memlekette 
yapılmakta olan belediye in
tihaplarında galib olmak!_an 
mütevellit hususi bir memnu
niyet hissile hareket etmek
tedir. 

Dr. Stoyadinoviç bir buçuk 
senelik hükumeti esnasında 
mükemmel bir meharetle ve 
evelce düşünülmüş tarzda mer
hale merhale hareket ederek 
Yugoslavya'yı s rsıntısız de
mokrasiye rücu ettirmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Belediye seçimleri neticesi: 
Dr. Stoyadinoviç' e milletin 
müzaheretini getirmiş ve Dr. 
Stoyadinoviç hükumdinin Yu
goslav halkı efkarı umumiyi!
sine tamamen tetabuk etmekte 
olduğunun delilini vermiştir. 

Meb'usan meclisinin başına 
yeniden hükumet partisi aza
sından Stefentiriç gelmiştir. 
Bu zat son zamanlarda başka 
bir Türk gazetecileri grubunu 
meb'usan meclisi namma ka
bul ederek kendih:rine Türk 
Yugoslav dostluğu fikrini ha
raretle anlatmış olan Stefenti
riç'tir. 

Bu suretle mühim mikdarda 
zayıflamış ve inkisama uğra
mış olan parlamentodaki mu
halefet artık ciddi bir muha
sım te~kil etmemektedir. 

Buna mukabil merkezi Zag· 
rep'te olan parlamento harici 
muhaldet gittikçe daha artan 
bir emniyetle Stoyadinoviç 
Korosec ve Spaha partisini 
Sırp Hırvat anlaşması biiyük 
eserini paktlarda vücuda ge
tirecek bir unsur olarak te
lakkiye başlamıştır. 

Parlamentodaki galebesile 
Dr. Stoyadinoviç dost Türk 
elçisi Ali Haydar Aktay ile 
birlikte Ankara'ya giderken 
kendisine vazife bildiği büyük 
işte milletin tam selahiyeti ile 
gitmektedir. 

5 - Saha mes' el esi de der
hal göz önüne gelir. lstanbul
da bu maçlar nerede oynana
caktır. Orada kurum emrinde 
bir saha yoktur. Yapılacak 
maçların hasılatından saha his
sesi diye ne miktar ayrılaca
ğını evelden bilmek Ankara 
ve İstanbul kulüplerinin hakkı 
olacaktır. 

6 - Hakem işi de bu işin 
başlangıcında düşünülmelidir. 

Şimdiye kadar ihtilafsız itiraz
sız neticelenmiş futbol maçları 
diğer çeşidinden çok azdır. 

7 - Bu yaztda mekte;'liler 
mes' desinin de bu iş]e karış
tırıldığını okumuştum. Bu iş 
çok geniş bir mevzudur. Böyle 
birşey biz ortaya ntabilirmiyiz 
kimse dinler mi bilmem. Yal
nız bu işle hiç alakası yoktur 

Ankara, 23 (A.A) - Ulus 
gazetesinin Belgrad muhabiri 
Yugoslavya başbakanının An
kara seyahatinin manası ve 
ehemmiyeti etrafında gazete· 
sine gönderdiği bir telgrafta 
şunlan bildirmektedir: 

Yugoslavya başbakanı Dr. 
Stoyadinoviç bir hafta müd
detle ismet lnönü'nün misafiri 
olarak Türkiye' de ka1mak üzere 
ayın 26 ında Belgrad'dan ha
reket edecektir. Bu seyahat 
Dr. Stoyadinoviç ile refikası
nın Türkiye Cumuriyeti ile 
doğrudan doğruya ilk tema
sını taşkil edecektir. 

M. Stoyadinoviç'in Türkiye
ye gitmek üzere Belgrad'ı bü
yük bir memnuniyetle te:ket
mek üzere bulunuşu sebepsiz 
değildir. Belgrad'ın Ankara'ya 
bu doğru selamını bütün Yu
goslav milleti ta kalpten tas
vip etmekte bulunduğundan 

Dr. Stoyadinoviç tamamen 
emindir. 

Bütün Yuğoslavya hisset
mektedir ki Balkan sulhunun 
asıl binası milletlerinin büyük 
kumandanları sıfatile birbirle
rinin ellerini sıkan iki büyük 
devlet reisinin Boğaziçinde vu
kua gelen tarihi telakkileri 
dakikasından başlar. 

M. Heriyo 'nun 
nutku. 

--Başı 1 inci sahifede
rckPıi de hundan doğmuştur. 

Belçikn hariciye bakanının ba
na •·llabeşistıın'ı düşünelim!,. De· 
diğini hiç unutnmıyacağım. Uluslar 
so&yetesine sadakat beyan eden elli 
d~vlet llabeşistau'ı kurtnramadılar. 

Küçük milletler, hu vaziyet karşı
sında endi,eye ılü~müşlcrdfr. 

Biz de dikkat etmeliyi7. Büyük 
ve küçük Lirçok milletler FraD6a· 
ya dostturlar, ~imdiden icabeden 
tedbirleri almalı ve llüyük Ilritan
ya ile iyi uzlaşm::ılıyız. Büyük Bri· 
ıanyanın do tluğu Fransa için el. 
zem ve kıynıeılidir. 

Fransa'yı tecri<l etmek ic;in 
çalışmaktadır. Bundan da nıak!lad 
Rusya'ya taarruzdur. Almanya, ~ar· 
ki Avrupa'Ja dostlarımız oltluğuuu 
bilir; Biııaen:ıleyh ~arki Avrupa'ya 
arkamızı çeviremeyiz. Almanya hu· 
kuk müsavatını tanıdığımıza göre, 
Fransa ve İngiltere ile müzakerata 
giri~eLiliriz, Biz, Fransa'nın Al· 
manya ile anlaşahilece~i knnaa· 
tindeyiz. 

Umumi lıarptan sonra dogan 
devletler bugün cihan siyasası mü· 
nzenc;;inde mevki ,.e kıymet ha· 
ricidirler. Fraıı ıı ne hariçle cc de 
Jabil<le harlı istemiyor. l\foksad ve 
Jıedcfimiz memleketimizde denıok· 
rasi esaslan dahiliııılc sükiın ve 
in ti zamdır. 

Londra, 24 (Radyo} - Roy
ter ajansına göre bugün F ran
sa 'da Biyariç'te radikaller 
kongresinde kabinenin vaziyc.ti 
tedkik edilmiştir. 

kabinenin istifası veya suku
tu ihtimalleri karşısında halk 
cephesinin vaziyeti münakaşa 
edilmiştir. 

M. Heryo nutkunda İspan
ya' da olduğu gibi Fransa'da da 
dahili bir harb çıkmasına mey
dan verilmemesini teklif et
miştir. 

Cebhede ölen Yugoslavlar 
lstanbul, 24 (Hususi muha

birimizden) Selanik'ten 
bildiriliyor: Büyük harbte Sela
nik cebhesinde ölen Yugos
lavya zabit ve askerleri adına 
Selanik'in zeytinlik mevkiinde 
tesis edilen mezarlığın yanın

da dikilen abidenin açılma 
merasimi yapılmış ve mezar
lığa. kemik bakiyeleri kon-
muştur. 

, . ... 'l"' ~ 
~ ~ ı ,.i' 

,. 
.... ~ 
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Yi 
70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 

2 Litrelik " 100 " 
iHTAR : Küçü!. ~:~~fer 10, L !iyük şişe!er 15 kuruşa geri alınır. 

'' 
Pa • 

rı 

En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. ____ ,. m-•- ---

E VLERİNİZİN TABANLARINI 

OzUm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

734 Jiro ve şü. 12 75 
512 İnhisar ida. 8 25 
382 H. Alanyalı 11 625 
346 Vitel 12 50 
337 M. j. Taran. 11 75 
313 Ş. R. halef. 15 25 
266 A. R. Üzüm. 10 50 
260 H. Alyoti 16 25 
253 O. kurumu 11 75 
205 Beşikçi o. 14 
209 K. A. Kazım 14 25 
135 D. Arditi 14 25 
103 S. Süleymn. 20 
85 Albayrak ti. 9 50 
66 Koope. itti. 13 50 
27 Kap. Ömer 13 50 
14 J. Kohen 16 50 
12 Yemişçi En. 17 25 
3 S. Bayzit 18 50 

4262 
293328 
297590 

incir satlşları: 
Ç. Alıcı K. S. 

1020 izzi ve Ali 7 75 
579 A. H. Nazilli 6 75 
638 Tütsü ile te. 7 

K. S. 
18 75 
11 75 

VAPTIRINIZ 

er· den 

öğrenci babaları 
A Kitap Ev· 

Lisclcı le orta \'e ilk okul kitaplarının eat1ş yeridir. 
fi 

n a er 
13 Kısa bir 11:amondn dürüEıtlüğü ile sayın müşterilerinin alukalannı 

16 625 kaxnnarnk {İzmir)e yara\ır bir şckilJe genişletilmiştir. 
20 75 Külıiir Bakanlığının kitnplan ile çıkan eserleri günü gününe takip 

19 50 
eder \ 'C bütün mii~tcıilerinc sunar. Ahmed Eıiman Kiıııp Evi İz· 

13 50 
mir"i n ycgune kiıap ' e kırtasiye deposudur. Ilnriçten siparişler sür'at· 
le gönderilir. 

17 50 lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Tele/on (2535) 
21 
~ ~ 5o ~ııııııımı 111111111111 ııııııı.. D 0 kt 0 r ,1111111111111111111111111111111 

21 15 = ema o ay ~ . 20 50 = . ~ 
19 -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ 
18 _ llasınahaue istasyonu karşısındaki dibek sokak bıışında 30 l!nyı· ~ 

18 
=: lı ev ve muayenehanesinde sahalı saat 8 tlen akşam sanı 6 n kadar ~ = hnstnlnrıuı kaLul eder. ~ 

19 - l\lürııcant etlen lıa talara yapılması liizımgelcn sair t nhlilat ve ~ 
17 25 = nıikroskopik mıınyenderi ile veremli ha talara yapılnı:ısına ce\'!8 ~ 
18 50 = ııTttffill(!ıııfiljfili"lttllı11111 lıiüiiiiılttlıilıliılıHlıiı"Te'i;/;~n, 1:l;~s uumı; 

276 H. Şeşbeş 
125 L. Alharal 

44 A. Muhtar 
17 Ş. Remzi 
9 S. Ergin 
2708 

149156 

10 
7 25 

12 50 
11 75 
13 50 

10 Zahire satışları: S 
12 Ç. Cinsi K. S. K. S 
13 50 2117 Buğday 5 25 5 93~5 
11 75 50 Ton Arpa 3 625 3 6 5 
13 50 57 Burçak 4 ıt375 4 43~5 

41 M. darı 4 25 4 sO 
18 Nohut 5 50 5 



251101936 ... _____________________ ANADOLU-----------------~--- Sayfa 7 ~ 
Ll·se ve Orta okulları sa- lzmir KomutanlıJ11ı ilanları Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

5 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 253000 ) 

al k • b k Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: kilo yulaf satın alınacaktır. " ma OmlSYODU 8Ş an . 1 - Ankara garniıonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları 2 - Yulafın beher kilosuna (5,50) kuruştan ( 13915 ) lir:ı 
tıJıdan,• . olan 48000 kilo sabun 6 / ikinci teşrin/ 936 cuma fiat biçilmiştir . . 

giinü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 3 - İhalesi 28/10/936 tarih Çarşamba günü saat (15) de 

Cinsi Miktarı 

' ~b kumu (lstanbul 60 ton 
. &ne malından 

c:: ... ~ -·a E -~ t: ...::1..., 
·- cıı- ~ ~ :g 

ı.. ..c ..... '° ·-cu ~ c:: ~ ~ E 
..ı::scu E- ::ı" cu ,.. -=:' -
~ c: .ııı::: 

L. K. L. K. L. K. 
10 00 600 00 45 00 

saat dak. 
15 00 

~~etenden dahili 205 takım 4 25 871 25 65 35 15 15 
ah kım yeleksizdir 
~kı reçine iş elbise 205 takım 4 50 922 50 69 19 15 30 
~ rn. yeleksizdir 

sıyah iskarpin 205 çift 4 75 973 75 73 04 15 45 
~re çivisiz postal 205 çift 3 75 768 75 57 66 16 00 

R'e San'at okulu ihtiyacı için mevcut nümunelerine göre 
11;aıc olan yukarıda nicelikleri yazılı beş kalem ihtiyacın 
~- 1?36 salı günü lznıir hükumet konağında Kültür direk· 
\j~§ii dairesinde yukarıda gösterile11 ihale saatlarında açık 
\~~ ile ayn ayrı üsterilecektir. İstekliler nümunulerle şart
~ t erı görmek üzere tatil günlerinden başka hergün saat 
~e kadar Kültür direktörlüğüne, ihale gün ve saatında da 
~ ~kka~ teminat alıtları ile Kültür direktörlüğünde toplana· 
)~nıısyona müracaatları. 16 21 25 31 

~İr ili daimi encümeninden; 
1tısj Adet Muhammen fiat Tutarı 
d-ıye 170 Düzinesi 11 Liradır 155 85 h~I 

~, llıasası 1 12 " 12 00 
Ya dolabı "Etejer., 2 18 " 36 00 

1 203 · 85 
Is ~ir 1Ik okulları için yukarıda c!ns ve miktarı yazılı eşya 
~t ~. müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen be
\ Rore 15 lira 50 kuruşluk teminatın Hususi ıdareye yatı· 
~i as~ lazımdır. ihale 2/11 /936 tarihine: tesadüf eden pazar
~i~Unij saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 
~~ ~ .. nümune ve hususi şartnamelerini görmek üzere her 

l\Ultür direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. 

b' 16 21 25 30 823 

~Yoğlu Vakıflar direktörlü
'"llden: 
~ (Satılık arsalar) 
~o hziçinin en kıymetli ve şerefli mevki inde halen kömür 
Öe;.su. olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
~ «etı Pey parası 
l~si I<. Lira K. 

S 00 1095 00 Boğaziçi kuruçeşme mahallesinde kuru 
çeşme caddesinde eski 105, yeni 119/ 2 

5a harita No. 2-3242 metre murabbaı arsa 32 50 ı d 1190 00 Bağaziçinde kuruçeşme maha le ve ca -
desinde eski 105 yeni 119/3 2 harita 

~ No. h 3533 metre murabbaı arsa. 
~llaUtuçeşmede bir taran tramvay caddesile mahdut deniz 
'l)rıı~nd~ kain sahilhaneden müfrez ve yukarda mu~ammen 
)~ıl tlerıle mahalle, sokak ve harita numaraları ve mıktarları 
~lk halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a arsa sırf 
~ l' olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı 7arf usulile 
lt, lb 'Vvel/936 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmış· 'l aleleri 4/T. sani/936 tarihine müsadif çarşamba günü 
~ı~S te Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde komisyon önüde 
\fı~ takhr. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
~b ~ına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde ycdibuçuğu 
~ ~nde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muh· t' tfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel komis
'ııla tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi 
~~a~ istiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti mezkure 
~at kalemine miiracart eylemeleri. 20·25-30-3 870 

('lanisa vilayeti daimi encü
~llinden: 

....._ Turgutlu - Manisa yolunun 7 + 430 - 17 + 436 mcı 
kilometreleri arasında şose inşaatı 32346 lira 89 ku· 

~ ruşluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 
....._ Bu işe ait fenni şartname, eksiltme şartnamesi muka

velename, projesi ve keşifname 162 kuruş mukabilinde 
3 Manisa nafia müdürlüğünden alınabilir. 

....._ Eksiltme 5/111936 Perşembe günü saat 11 de Manisa 
~ Vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
S ....._ Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 ....._ Muvakkat teminat mikdarı 2426 lira iki kuruştur. 

......._ Eksiltmeye gireceklerin Nafia vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası ve 1936 yılına ait Ticaret odası vesi· 
kalarını ve muvakkat teminat makbuzlarını kapalı 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfların ihzarında 
müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine 

) riayet rtmeleri şarttır. 
... Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 

5/tı/936 Perşembe günü saat 10 na kadar vilayeti 
daimi encümeni reisliğine vermeleri ve posta ile gön
dertceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü madnesine 
riayet etmeleri şarttır. 860 

t'riücellit Ali Rıza 

2 - Şartnar.ıl!si her gün komisyonda parasız görülebilir. Çanakkale' de Mst Mv. satın alma komisyonunda ya• 
3 - Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat teminatı pılacaktır. 

1620 liradir. 4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 
(1044) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü madde· 4 - İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve· 
lerindeki vesaiklc bir saat evel komisyona müracaat 

sikalarla teklif ve teminat mektuplarını havi zarflannı etmeleri. 13 16 21 26 803 
belli giin ve saatten bir saat evveline kadar Ankara 

Levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. Jzmir harici askeri satın alma ilanları 
18 22 26 31 832 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 1 - Çanakale Mevki müstahkem birlikleri için evsaf ve 
1 Pazarhkla alınmasına karar verilen yüz elli ton Hint• şeraiti bağlı beş adet baskül satın alınacaktır. 

yağının pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 2 - Beşyüz kilo tartan İngiliz (Averi) markalı baskülün 
2 Muhammen bedeli yüz ikibin altıyüz kırk Öeş lira beherine dörtyüz lira fiat biçilmiştir. · 

olup ilk teminat parası altı bin üçyüz seksen iki lira 3 - Taliplerin 28/1. teşrin/936 ç.arş!lmba günü saat onbeşte 
yirmi beş kuruştur. yüzelli liralık teminatı muvakkatelerile Çanakkale Mst. 

3 - ihalesi 11 1111 936 perşembe günü saat 14 tedir. Mv. satın alma komisyonuna müracaatları. 10·15-20-25 

4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenle 515 ku- Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
ruş mukabilinde Milli müdafaa Vekaleti satın alma bedeli 21500 lira olan 25000 kilo sadeyağı, 26/101936 tari· 
komisyonundan alabilirler. hine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ~e 3 üncü alınacaktır. 

maddelerindeki vesikalarile pazarlık gün ve saatinde Muvakkat teminatı 1612 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko-
Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komisyonuna gel· misyondan hergün parasız verilir. 
meleri ilan olunur. 25 1 6 11 973 isteklilerin 2490 sayıh kanunda yazılı vesikalarla birlikte 

teklif mektuplarını be!li gün ve saatten bir saat eveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

~~----------~~~----~~------------------~ Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıt'aları için pazarlıkla kırk dört ton askeri 

evsafta un alınacaktır. ihalesi 27 /10/ 936 salı günü 
saat 10 da kışlada satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

2 - Beher kilosuna on bir kuruş altmış santim fiat tahmin 
edilmiş olup teminatı yetmiş altı lira elli altı kuruştur. 

3 - Unlar ihaleniı. tasdikini müteakib üçgün zarfında kıt'a
lara teslim edilecektir. 

4 - isteklilerin Ticatet odasında mukayyet olduklarına dair 
vesikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale 
saatinden evvel komisyona müracaat etmeleri ilan 
olunur. 972 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 259000 ) 

kilo yulaf satın alınacaktır. 1 

2 - Yulafın beher kilosuna (5,50)ikuruştan ( 14245 ) lira 
fiat biçilmiştir. 

3 - ihalesi 28/10/936 tarih Çarşamba günü saat 10 da 
Çanakkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 isteklilerin ihaleden bir saat evcl teminat akçaları 
olan (1069) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evci komisyona 
müracaat etmeleri. 13 16 21 26 802 

Mst, Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst· Mv. in göstereceği yerde 3660 lira bedel keşifli 

' bir tesis açık eksiltme suretilc münakasaya konmuştur. 
2 İhalesi 27 /Birinciteşrin/ 936 salı günü saat on be~te 

lzmir' de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 27 4 lira 50 kuruştur· 
4 - Şartname ve geşifnamesi her gün komisyonda görü

lebilir. 
5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 

9 14 20 25 763 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 6916 lira 14 kuruş 

bedel keşifli bir tesis kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 27 / Birinci teşrin/ 936 günü saat on altıda 
lzmir' de kişlada Müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılaçaktır . 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 518 lira 72 kuruştur. 
4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir . 
5 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikalarını ve bu işi yapabileceKlerine dair İzmir 
Nafıa 'en heyetinden ihaleden laaical sekiz gün evel 
alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona göster· 
mek mecburiyetindedirler, 

6 - Lksiltmeye iştirak edecekle 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

9 14 20 25 766 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 8434 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 26880 lira olup ilk inanç pa

rası 2016 liradır. 
3 - Şartnamesini almak ist;· anler 135 kuruş mukabilinde 

M. M. V. satın alma kvınisyonundan alırlar. 
4 - ihalesi 27 /10/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mektuplımna M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

11 26 11 25 340 

10 15 20 25 1883/742 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktar ve Tahmin bedeli Muvakkat teminat 

ölçüsü Lira Kr. Lira Kr. 
Sığır eti 98725 Kilo 32085 .63 
Koyun eti 5000 " 2175 00 3021 67 
Kuzu eti 1 v353 " 6028 26 
Yukarıda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

muvakket teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek, 27 /10/936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile alı· 
nacaktır. 

Şartnamesi 201 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
verilir. 

f steklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka· 
dar Kasımpaşsda bulunan komisyon başkanlı.Şına vermeleri. 

11 17 21 26 1909/771 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ-
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
yileri, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın-
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edi!ecek olan biletleri vaktında gönderme· 
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini ·tedarik et
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 

lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Ragri Ak Dölek 

Istanbul üniversitesi Rektör
lüğünden; 

Teşrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hiiiyen 
Marazi teşrih 
Umumi emraz 
Farmakodinami 
1 inci dahiliye 
2 " dahiliye 
1 ,, hariciye 
2 " hariciye 

Kadın ve doğum 
Kulak ve buğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıklrı 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
idrar yolları 

Tıp fakültesinin yukanda yazılı laburatuvar v~ kiliniklerinde 
19 asistanlık açıktır. İsteklilerin fakülteye baş vurmaları. 

25 30 3 7 2412/965 

Istanbul üniversitesi Rektör
lüğünden; 

Tıp fakftltesi klinikleri için hasta bakıcı mektebinden dip· 
!omalı altı hemşireye ihtiyaç v~rdır. 

istekli olanların Fakülteye baş vurmaları. 
25 30 3 7 2413/964 

Kültür Lisesi 
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 istiycnlerin derhal 
Kültür Lisesi direktörlü" üne u ramaları. 



~Sa~a8 ANADOLu ......................................... .. 

lzmir lise ve orta okullar sabn alma komisyonu başkanlığından : 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

C 1 N S 1 

Ekmek (Birinci nevi) 
,, " " 
" " " 

Beyaz teneke peyniri 

" il ,, 

Un böreklik Ayvansaray 

,, " " 
Lüks makarna 

,, " 
Yumurta 

u 

10 
11 
12 Koyun eti (Mevsiminde 

13 
14 

kuzu eti) 

" 
" 15 Dana eti 

16 " 
17 ,, 

,, ,, 
u " 

18 Zeytinyağı (Birinci nevi) 
yemeklik 

19 " " " ,. 
20 Kaşar peyniri birinci nevi 

" " 
,, 

" 
Şehriye 
Sade yağı (Urfa) 

,, ,, " 

21 
22 
23 
24 
25 Süt (Mevsimlerinde koyun 

ve inek südü 
26 ,, il ,, 
27 ,, " " " 
28 Yoğurt ,, ,, 

" 
" " il " 29 

30 
31 

" ,, ., '' 
Kuru uzum (Çekirdeksiz 
12 No.) 

32 ,, ,, " 
33 Süzme incir 
34 Pirinç (f osya) 

" il 

Toz şeker .. " 
Mercimek iyi cinı .. 
Pirinç unu 
ince tuz 

" " 

" 

Miktarı Beher kilo Tutarı Muvakkat 
azı 

kilo 
57666. 
14500 
15000 
3250 
800 

3510 
500 

2830 
300 

79000 
20000 
14366 

2500 
3000 
6650 
2000 
1500 
2400 

300 
650 
150 
100 

7500 
800 

5400 

1500 
2000 
4500 
1000 
2500 
710 

çoğu 

kilo 
84000 
17500 
25000 
4170 
1000 
4500 
700 

3400 
700 

94000 
22000 
17200 

4000 
3500 
8200 
3000 
2000 
2970 

500 
790 
250 
130 

9200 
1200 
7100 

3000 
2500 
6000 
2000 
3000 
850 

adet 
,, 

fiyatı 

Kuruş S. 
9 75 
9 75 

10 50 
30 00 
30 00 
15 00 
15 00 
23 00 
23 00 
1 10 
1 10 

35 00 

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

45 00 
55 00 
55 00 
24 ()() 
80 ()() 
80 00 
12 50 

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

Lira K. 
8190 00 
1706 25 
2625 00 
1251 00 
300 00 
675 00 
105 00 
782 00 
161 ()() 

1034 00 
242 00 

6020 00 

1400 00 
1225 00 
2050 00 
750 00 
500 00 

1336 50 

225 00 
434 50 
137 50 

31 20 
7360 00 

960 ()() 
887 50 

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

teminatı 

Lira K. 
614 25 
127 97 
196 88 
93 83 
22 50 
50 63 

7 88 
58 65 
12 08 
77 55 
18 15 

451 50 

105 ()() 
91 88 

153 75 
56 25 
37 50 

100 24 

16 88 
32 59 
10 32 
2 34 

552 00 
72 00 
66 57 

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

ihale şekli 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, " 

" " 
" ,, 
" " 
" " ,, ,, 
" ,, 
" " 
" " 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

il " 

" " 
,, " 
" 
" " 

" " 
,, ,, 

" " 
" ,, 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" ,, 

" " 
il " 
" " 
il " 
" il 

" " 

ihalenin 
Tarih ve günü 

5.11.1936 Perşembe 

" " 
" ,, 
,, ,, 
" ,, 
" " 
,, " 

" " 
" " 
,, " 
,, " 

10.11.1936 Salı 

" " 
" " ,, il 

,, ,, 
., il 

" " 

,, ,. 
,, ,. 

" " 
J, ., 

12.11.1936 Perşembe 

,, " 
" ,, 

" il 

" 
,, 

" il 

" il 

" il 

" 

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

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

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

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

200 300 22 00 66 00 4 95 " " il " 15,50 
400 600 14 ()() 84 ()() 6 30 " ,, " " 16 

8250 9700 23 00 2231 00 167 33 17.11.1936 Salı 13 " ,, 
1000 1500 23 00 345 00 25 88 ,, " ,, ,, 13, 10 
6400 8100 26 50 2146 50 160 99 " il ,, il 13,20 
2000 2500 26 50 662 50 49 69 ., ,, ,, " 13,30 
260 340 10 ()() 34 00 2 55 ,, ,, " " 13,40 
150 200 10 00 20 00 1 50 ,, ., ,, ., 13,50 
100 170 20 00 34 00 2 55 " ,, ,. " 14 

2000 2380 5 00 119 00 8 93 il ,. " " 14, 10 

Doktor • 

Ziya Gök 
Kulak, Burun, ~ 

mütehassı11 

Merkez hastanesi k 
ikinci Beyler sokafı 

marn karşısı No. 41 
Muayenehane Tele. : 
Ev 
Hergün 3 · 6 a kadar 

talarını kab~iııiır._1111'.!'m 

lzmir belediyeıi 
1 - Hava gazı fab •• 

da mevcud kok kömürl 
yüz tonu beher tonu 
dört liradan iki bin döıl 
lira bedeli muhammenle 
kitiplikteki şartname v 
6/11/936 cuma günü 
altıda açık arttırma ile 
edilecektir. lstirak içi 
seksen liralık muvakkat 
nat makbuzu veya b 
minat mektubu ile 
gün ve saatta encüme 
linir. 

2 - Peştemalcılarcla 
sayılı deponun bir sen 
rası seksen beş lira 
muhammenle başkati 
şartname veçhile 6/1 
cuma günü saat on 
açık arttırma ile ihale 
cektir. lşt:rak için altı 
liralık muvakkat teminat 
buzu ile söylenen gün "' 
atta encümene gelinir. 

3 - . Halimağa ça 
yeni yolda 4 sayılı dü 
bir senelik kirası otuı 

lira bedeli mubammenlt 
kitiplikteki şartname 
6/11/936 cuma giinü 
altıda açık arttırma ile 
edilecektir. iştirak için i 
altmış beş kuruşluk mu 
teminat makbuzu ile SÖ 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 " 300 500 5 00 25 00 1 88 ,, ,, ,, ,. 14,20 nar. 
43 Çay (Harmanlanmış iyi cinı) 68 77 350 00 269 50 20 22 ,, ,, ,, ,, 14.30 4 - Metre murabbaı 
44 Domates salçası 1300 1600 12 00 192 00 14 40 ,, ,, ,, ,, 14,40 yirmi beş kuruştan dört 
45 11 11 150 200 12 00 24 00 1 80 ,, ,, ,, ,, 14,50 kırk bir lira seksen sekil 
46 Kuru soğan 5200 6650 3 25 216 13 16 21 ,, ., ,, ,, 15 ruş bedeli mubammenl0 

47 11 
" 500 800 3 25 26 00 1 95 .: ,, ,, ., 15, 10 sayılı adanın 353,S mette" 

48 Kuru horoz fasulya 2500 2950 9 50 280 25 21 02 ,, ,, ,, ,, 15,20 rabbaındaki 18 sayılı 
49 " ·' " 700 1000 9 50 95 00 7 13 ,, ,, ,, ,, 15,30 başkatipliktcki şartname 
SO Nohut 700 1050 10 00 105 00 7 88 ,, ,, ,, 11 15,40 hile 6/11/936 cuma güna 
.51 " 300 500 10 00 50 ()() 3 75 ,, ,, ,, ,, 15,50 at on altıda açık arttırd 
.52 Patates sarı cins 7550 9000 5 50 495 00 37 13 ,, ,, ,, ,, 15,55 ihale edilecektir. iştirak 
53 " .. " 700 1000 5 50 55 00 4 13 ,, ,, ,, ,, 16 otuz üç buçuk liralık Jll 

S4 Zeytin tanesi (Tirilya) 920 1200 30 00 360 00 27 00 ,, ,, 19.11.1936 Perşembe 14 kat teminat makbuzu ile 
.SS u •· " 150 200 30 00 60 00 4 50 ,, ,, ,, ,, 14,10 lenen gün ve saatta ene .. 
56 Kok kömürü yerli 165000 210000 2 35 4935 00 370 13 ,, ,, ,, ,, 14,30 gelinir. 22 25 27 3 
.57 " " " 30000 35000 2 35 822 50 61 72 14 40 

50 " " " " ' lzmir inhisarlar Başmü 
58 Meşe ataç kömürü 5300 7500 4 337 50 25 32 ,, ,, " " 14,50 o 15 tünden: 
59 Meşe odunu 23000 32500 1 5 487 50 36 57 ., ,, ,, " Alsancakta depomuzda 
60 Sabun (Çamaıır için iyi cins) 4076 5226 35 00 1829 10 137 19 ,, ,, ,, ,, 15,10 
61 .. " " " 300 500 35 00 175 00 13 13 " ,, " " 15,20 cut 8319 kilo kınnap 
62 Çamaşır sodası 2920 3750 6 00 225 00 16 88 15,30 lannın ihalesi on gün 

" " " " mışbr. Muhammen bedeli 
63 Zirediz lave küçük fındık 28000 35000 1 05 367 50 27 57 " ,' ,, " 16 su 20 kuruştur. lstekl' 

maden kömürü. 
Not: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, lzmir merkez yatılı okullan mir hükumet konağında Kül· retodası vesikalarım ihaleden maddelerinde yazılı belgelerle gul~~üli::;~~~~u~=c~!d 

19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, müşterek ihtiyaçlarıdır ve tür yardirektörlüğü odasında bir saat eveline kadar mak- muayyen gün ve saatlarda ko· " 
37 39 42 45 47 4S 51 Karşıyaka Ôl-rretmen okulu- toplanacak komisyonumuzda buz mukabilinde komisyon · b ı ğümüzdeki komisyona , , , , , , , .5 mısyona aşvurma arı. leri. 962 53, 55, 57, 61 sıra numaralı nun ihale şekilleri ile ihale ta· yapılacaktır. başkanlığına vermeleri. 4 - Her cins yiyecek ve I••-------": 
"ht' B rt k l rih, gün ve saatları ve temi- 1 - Kapalı zarf usulü ile 2 - Açık eksiltmelere gi- k k .. .1 k 
1 ıyaç uca 0 a 0 u una yapılacak eksiltmelere gire· recekler teminat alıtlan ve ya aca ayn ayn usterı ece · 
aittir. nat miktarları yukarıda her ceklerin 2490 sayılı arttırma, ikametgah senedi tir. Şartnameleri görmek isti-

2, 14, 17, 27, 30 sıra nu· erzakın hizalarında gösterilen eksiltme kanununun 32, 33, 3 - Yabancı teb'a ile şir- yenler tatil günlerinden başka 
maralı erzaklar Karşıyaka kız İzmir yatılı okullarmm 1936 34 üncü maddelerine uygun ketlerin kapalı zarf ve açık her gün saat 12 kadar Kültür 
öğretmen okulu ihtiyacıdır. finansal yılı yiyecek ve yaka- olarak yapacakları teklif mek: eksiltmelere gireceklerin 2490 direktörlüğünde muhasebe ma-

Diğer numaralı erzaklar da cak ihtiyaçları eksiltmeleri iz- tupları ile ikametgah ve Tica· sayılı kanunun 2, 3 üncü sasında görebilirler. 25 30 4 
......................................................... 1 ......................................... .. 

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

lzmir liman işletme müdürlü
ğünden: 

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 
lzmir vilayeti daimi encüme

Dr. Demir Ali ninden: 
Kamçı ojlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
-ıar.-ve~ elektrik tedavisi 
İzmir ·lBirinci beyler sokağı • 
Elhamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

1 - 1939 lira 71 kuruş keşif bedelli Eşrefpaşa hastanesi 
ameliyathane yapısı 20 gün müddetle açık eksiltmiye konul

duğundan isteklilerin 2490 say: lı yasaya göre hazırlıyacakları 
teminatlarile birlikte ihale günlemeci olan 9 lkinciteşrin 936 
Pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

2 - Keşif ve projelerini ve .;artnamelerini görmek ve bilgi 
edinmek istiyenlerin bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 

895 

zmir tramvay 
elektrik şirketin 

Cumuriyet bayramı 111 
sebetile 28, 29 ve 30/ t0/1 
gecelerine mahsus olmak 
yapılacak asgari 500 ' 
harici donanma tenviratı 
sarfedilecek cereyan, 1 
cak tesisatın takalı 
riyet bayramından evel 
riren şirkete bildirilmek 
kilovat saatı 12 ku 
faturalanacaktır. . 

Bu vesile ile, herbaPI' 
kaza ihtimalini ortadall 
dırmak üzere donanlll1 

viratı ameliyatının bük 
tanmmıt enstalitörlere 
nlması ve bu tesisat• 
allik fenni abkiaı• 
edilmesi lüzumu ihtar 

2' 


