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Ziraat amelesinin hakkını korumak 
için yeni bir kanun hazırlıyor. 

kom. ünistlerine yardım hareket etti. Faşistlerin liderle-
ri yakalandı. 

edeceğini söyledi. 
lfa.kumetçiler, asilere ka;şı zehirli gaz kullanıyor. 
~emi müdahale komitesinin dağılması muhtemel. 
41ekteb 
Dek• b ıta .. 
~t Alektebe gitmek, okumak iste· 
1~ heve i çok. O k:ıclnr çok ki 
~ ttleltteblerde yanm günlük ted
'ıı~~Yapnııığa mecbur kaldık. Ço
t\ ~ flnıız.uı bir kı nmıı öğleden 
dtt lıir kı mını dıı a)ıtİ ruektch· 

t~ea·"Yni öğretmcıılerlc okutmak 
•ııe haş\'urduk. 

•t•liAfekteL var \'C .?kuma~a ~e· 
't, 

8 
Çocuk fa:ı:ln.. Oğreınıeıı ıse 

~ Q azlığı şu \'eya Lu ıcdLirlo 
~ti 1~1Y•hildik. Mesela li 110 ders· 
~~Ilı lllcıaleği öğretınenlitı; olınıyırn, 
~ 1 

dit hilen yapma (l~reımen· 
~ lclifiye kalkıştık. Buna rağ
~ ~ ders aaatlerini öğretmenle 
'""nı~dık. Bugün hlilu mekteb· 
~ bır iki den Ea:ıti, boş ve 
\lıf 1llıeosjz geçiyor. Bu boşluğu 
'1ı 11"ınaoın çare i nedir? Ne ynp· 
~~ı ki okumak istiyen millet 

' •rı hu emellerinden mahrum 
' •eınlar? Bu; Külliir Bakanlığı· 
~2el'iode duraca~ı, itliyeeeği, 
' iyet vereceği bir oıevzudur. 
\ıelll. gördüğümüz, bildiğimiz şey 
~· tahsilin yanm yamalak 
~ an ibarettir. llalbukı; en 
~ tlaeınmiyet verilmek icabeden 
""-~ dereceıi de, bu ilk devre 
~dir. 

'-' ?.r,lı:tcb ı;tablan •e def terleri 

' Pahalıdır. O kadar pahalı ki 
~ dtrter ve kitab alı~·veri~inden, 
~ •ııa, haha kesesinden bol bol 

~~rılcr var. Fakut lıu palıalılık 
~ habıılannın büdcelerindc 

. ~,/•illan ralıncler açıyor. I(itab 
\defter tedarik cd~meınek yii· 
~ ,_ L -t çocuklarını mea.tc e gon· 

'ıl 11'rııeğe mecbur kalan aileler 
~~1ldir 
h· . 
L ır ~ocu~un cliude; okuyucııl!ı 

~ırı \·c knrıı lıynca~ı def terin 
~ \()k azdır. 

1 t<lcıı hu kitnLı lüks kay,larla 
~q 

'
1 .ı, uedcn bu def ter)cıi lüks 

~1•rla ynpıL )fiksek bir fintle 
~ Yllruı? Halbuki rnckteh kitab· 

~•lı~t def terleri çok ucuza mal 
~ •:ıttırılmaaı l6zım gclcıı bir 
~ ~. 1• O( \'e ö~rctme metnı olmalı· 

\ lltıuyn ve öı:Jlcnmiye Lu ka· 
\ 'ltıa t nıı, bir memlekette okuma 
~ttıınıe va ıtu;-ının hu derece 

~ (ılnıası ı;özümilze çarpın sı 
lt-leu büyük bir nok an ol· 
g,r,kı· '1i ır. 

\ ~.r kanunumuz nrdır. O 

t ~:~ ~a~eil ve tedris '?~ccani 
\ 1,, Urıdır. Ve ilk talısıh yap· 

ı•ıı h ş· aba ve ana ceza ~ö ür.,, 

· lttıdi bu kanunu ~öylere de· 
, "lıclt lazım geliyor: 

' it ., 
~tel> l~hııil ve tedris mecrant 

, ı}\tı Urıdir \'C Lu tahsili yaptı· 
~ ID6etısesder ceza görür.,, 

~le )'a? Okumak istiyen ço· 
llr k .. 
~ • o utmak ı tıyen ana 

tıı e"cud. l\lektcb de var, fa. 
"tet 1-be' llıen az ,.c yanm yamalak 
ı_hıl Yapılabiliyor. Üstelik te 

l> • hfldceeimn veremiyeceği 
e tJ •halı bir kitab ve defter 

~il 
u:rtlar altında ne okutan 

, ._ • ne de okuyan bir§ey 
~h de bu yaman pahalılığa 

1 P•ra11 yetitehilir! 

H. R. Öktem 

-Dün, Karadeniz boğazından 3 Rııs şilebi 
geçti. Kadınlar ela cepheye koşuyor. 

is", huriin ho~azdan 
.. yal rıız uç So\} et ~i

lt• bi geçmiı:tir. Bu şi· 

lcLlerin it;inclı· ne l>u· 
lundu~ıı mnlum df'. 
~ildir. 

Pnris 26(Radyo) 
M. Stnlin, rııd) o ilı· 

İ p:ın) ol halkımı Jıi. 
lııbeıı irııJ ı·ylı•digi 

nutkuııda, komünist 

fsp:ıuyol milletini SC· 

iômlaıııış ve demiş

tir ki: 
-Harhcı devanı 

ecl 'niz. Sovyet Rusya 
dnimıı sizinle beraber 
ve her zaman için 
sizlere yardıma ama· 

1 dedir. raJrıız rs DJİl· 
yon Jfos de~il, Lütün 
Jünyanın sizinle Le-

B · ·ı · b · . rahcr olduğunu &ÖV· 
ır mı ısle ır balırıyeli, sahilde mü- ı· h'l' · }' · • 

lı . . . ıyc ı ının. aşı s t 
ımmat getıren gemılere bakıyor uüşmanlarıınız malı. 

İstanbul :?6 {Hu usi) - 9 Sov. kCımdurJar. 
yet gemisinin mühimmat yülr.lü Madrid, 25 (A.A) - lMaılrid'in 
olduğu halde Kai-adenizden hareket elinde tek bir yol ka1ıııı~tır. Asiler 

Yugoslavya başvekili 
bugün lstanbul'da 

M. Stoyadinoviç parlak merasimle kar
şılanacak. Ankara' da küçük san' at. 

far sergisini açacaktır . 
Belgrad, 26 (Radyo) - Baş

vekil M. Stoyadinoviç ve re
fikası; bcrab..!rlerindc T ü ki
ye'nin Belgrad elçisi olduğu 
halde bu sabahki semplon 
eksprcsile lstanbul'a hareket 
etmiştir. 

M. Stoyadinoviç, istasyonda 
heyeti vekile, küçük nntant ve 
Balkan antantı elçikri tara· 
fından uğurlanmı~tır. Semplon 
e ·spresi saat 12,25 te Niş'ten 
geçmiş ve 13,30 da Bulgar 

- Sonu Sinci sagf a:la-

M. Metaksas Selanik bay 
ramı münasebetile mü

him bir söylev verdi. , -----------General "Adalar denizinin bir tarafında 
Türk'ler, bir tarafında biz kaldıkça clost
~~luk .ebediien yaşıyacaktırı-;;-n;di.-

Seldnik'ten bir görünüş. 
Belgrad, 26 ( Radyo ) - llkteşrin 912 de Yunan ordu· 

Dün Selanik'te 150 bin kişi- sunun Selin iğ' e girişini hatır-
nin önünde bir söylev veren latmış, o vakit ki ordunun 
Başvekil general Metaksas, 25 -Sonu 6 ıncı ıag/ada-

Heget reisi G. Osovialıim 
İstanhul 26 (H ıısusi) - Curııu· 

riyct"'bayraoıımızda lıulunma.k. iiıe· 
re memldceti mize gelen Sovyet 
tayyarecileriııden mürekkeh heyet, 
Lııgüu Ankara'ya hare.ket ctmiıtir. 

------
Sancak'ın is
tiklali mes 'elesi. 
Müzakerelere 
bayramdan son. 
ra başlanacak .. 

1stanbul, 26 
{Hususi) •• Frıın· 
u•, sefiri 1\1. 

Xiıkara'y; ğiı. 
mi~tir. 

İskenderun 
Sancak'ının is
tik.lali için mü· 
zakerelere, cu· 
muriyet bayra· 
mından son r a M. Ponsot 
Ankıırn'da başlanacaktır. 

izcilerimiz 
Cumuriyet 
abidesine ce .. 

' lenk koydular .. 
Ankara, 26 (Hususi) - Bu

raya gelen izciler, öğleden 

sonra Cumuriyet abidesine çe· 
lenk ko. muşlardır. 

Yarın (Bugün) geçid saha· 
sında bir tecrübe geçidi yap
lacaklır. 

Lorıdra, 26 (Radyo) -
Daily Herald gazetesi, 
Avusturya, Macaristan, Por
tekiz ile bazı cenubi Ame
rika devletlerinin de Al
manya'yı takibederek, pek 
yakında ltalya'nın Habeşis
tan' daki hakimiyetini tanı
yacaklarını bilwirmektedir. 

Londra, 26 (Radyo) -
Manşta müthiş bir fırtına 
vardır. Çok senelerdenberi 
böyle fırtına görülmemiştir. 
Birçok balıkçı gemileri ha
rap olmuştur. Kuvvetli bir 
yağmur yağmaktadır. Va
purların seferleri büyük 
mü~külcita uğramaktadır. 

Bükreş, 26 (Radyo) -
Bir şimendifer kazası ol
muş, Foksani'de çarpışan 
iki trende 6 kişi ölmüştür. 
Fazla ta/ıilit goktıır. 

Brüksel sokakl~ı, asker, jan
darma ve polislerle doludur. 

Brüksel, 25 (A. A) - ilk 1 · 
haberler: Belçika, Reksistle
rının ( Faşistlerinin ) nümayiş 
planları gizli tutulmuştur. Eski 
muhariblerin kral sarayı önün
deki geçid resminden istifade 
edecekleri söyleniyordu ve po· 
)isler, askerler harekete amade 
idi. istasyonlarda fazla kala· 
balık görülmemiştir. Hükume
tin sıkı tedbirleri, faşistlerin 
cesaretini hayli kırmışbr. An
cak umumi karargahlarında 
faaliyet fazla olmuştur. Ne 
olursa olsun, 250 bin kişiyi 
seferber edemiyecekleri anla
şılmaktadır. Jandarmalar yolu 
tutmuş, otomobil ve kamyon
ları bırakmamışlardır. 

Brüksel, 25 ( A. A) - Bu I 
- Sonu J inci _:alıiJ!!!e -::--- . Faşistlerin reisi Deırel 

~ontCiyanGnıın beyanatı ve 
neşredilen resmi tebliğe göre -
Alman - ltalyan görüşme 

sinin içyüzü nedir? 
ispanya. Habeşistan' da ticaret 

WÇ TMaa.., &'!f•---•-..a- - •---..• .w 

Avrupa medeniyetini müdafaa edecekler 
ve ltalya, Almanya'nın müatemlekedava. 
•ına aid dileğinde yardımda bulunacak. 

n o lll a, 25 
(A.A) - l\l. flit· 
1tı•.n Koni Ci· 
yanoya, 1ıalya· 
nın Habe~istan 

imparatorluğunu 

tam<lıgmı bil
dirmesi ruııtbu

atta büyük ııc· 

vinç uyan d ır· 
mıştır. Gazete· 
ler bunu hem 
siyaset, hem de 
moral bakımın· 
dan mühim bir 
hadise telikki 
ediyorlar. 

Yukarıda son müzakeratın geçtiii M. Hil
ler' in evi, aşağıda Alman w ltalgtu1 

hariciye nazırları konıışrıgorlar. 

Jurnale D'İtalya, bu euretle iki 
devlet münasebatınm tarııin edildi· 

Aini, hunun hila tereddltte bula· 
nan diğer devletlere dlriiat bir 

- Sona 3 ncü .ag/ada-

----~-------~----------
Güzel, heyecanlı ve macera 

dolu korsan romam 
Arkadaşlarımız M. Ayhan ve Faik Şemaeddln'ln 

ANADOLU için hazırladıkları bu bUyUk deniz 
romanı yak1nda ANADOLU sUtunlarmda bat 

hyacakbr. Her halde takip ediniz. 



' 

·yetin derdidir 
Bir nn:ı, gnzcte idnrelınn-;r;asıtasile hana bir mektub yazmı~. Ço. 

cuk terbiyesi hakkında benden fikir istiyor. 
Bugfin bir ana için, çocuğnnd:ıu milhim bir menu olamıyacağıuı 

çok İ)i bildWm için, bu suali hürmetle knrşılonm. Fakat bence moa'elo, 
bir anaya ce\ob v ·rilmekle bitmez. 

Bugün Türl.iyc'de aile mef lıumu içlude başlı haşınıı bir çocuk ter· 
biyesi meu:umuz, dahe ,]oğrusu derdimiz varılır. 

Ne anneler vaı ki, çocuklnnoı, geçenlerde de yazdığım gibi, hizmet• 
çilerin, dndılnno, mürebbiyelerin ellerinde hırakmıflardll'. Bazı çocuk 
ruhiyatı ve terbiyesi mütahnssıs!anoa göre ise, yavrular, ilk terbiyelerini, 
muhitlerinin ilk. akislerini üç ya~ına kadar olan zaman içindo alırlar, 
Halbuki iş:ıret ettiğim aiielerin çocuklannın hu ilk zamanlan, ana ihti· 
mnmı, hakiki ana terbiyesi, görüşü ve alakası içinde dt;,llil, hizmetçi, 
dadı \'e mürebbiye havası içinde geçiyor .. 

Keza, tanıdığım ne anneler var ki, istedikleri halde çocuklanna bir 
terbiye \'eremiyorlar. Çocuğu, bn~ bo~, kcn<li haline bırakıyorlar veya 
onun üzerindeki tesirleri, telkinleri ve terbiye tarzlan, tamamile (Gayri 
terbiyc\i) oluyor .. 

Bunun sebebini çok uzaklarda değil, Türk kızlarının kültür noksan· 
lığında nramalı),Z. Çoğumuz, "Asabidir, haşanJır, yahut çok uyu9uk ve 
atıldır vesairedir.,, diye diye o yavruyn, çocuk. ruhu ve terbiyeei bari· 
cinde neler yapmıyor, neler yaptırmıyoruz? Asabi ·görünen çocuğuna 
mütemadiyen tokat \'uran, yemek yimediği, süt içmediği için yavrusunun 
burnunu l!ıkıp ağzına lokma tıkı~tıran analar ne kadar çoktur. 

Bunlann sebebini tekrar edeyim: 
Cehalet! Yani, çocuk terbiyesi ve çocuk sağlığı hakkındaki bilgimi· 

ııin eıfır olma ı .. 

Haberler nasll aktarma 
edilir? 

Bir pire nasıl deve olur? 
Bir haber bir gaz .. teden öte· 
kine geçerken ne şek;" e 
bürünür? Bunun hakkında bir 
fikir edinebilmek için büyük 
harpta bir haberin bir mem
leketten ötekine nasıl geçtiğini 

Kölnishe Zeitung (Alman
ya) - Antverp'in düştüğü ha
beri gelince bütün kiliselerde 
çanlar çalınmağa başladı. (Ta
bii burada Almanya'daki çan
lar kastolunmaktadır.) 

Le Matin ( Paris ) - Köl
nishe Zeitung gazetesinde 
okunduğuna göre şehir istih
kamlarının zabtı üzerine Ant
verp 'teki Belçika papazları 
zorla kilise çanlarını çalmağa 
mecbur edilmişlerdir. · 

Times ( Londra ) - Maten 
gazetesinin Kolonya' dan aldığı 
haberlere göre, şehrin Alman
lar tarafından zabtı üzerine 
Antverp'te kilise çanı çalmıyan 
Belçika papazları işlerinden 
çıkarılmışlardır. 

Corriere della Sera (f talya)
Taymis gazetesinin Paris yo
luyla Kolonya'dan öğrendiğine 
göre Antverp şehrinin zabtı 
üzerine kiliselerinde çan çal
mayı reddeden zavallı Belçika 
papazları Alman'lar tarafından 
ağır hizmetlere mahkum edil
mişlerdir. 

Saime Sadi 

yid etmekteair. Bu hadise 
üzerine kiliselerinde çan çal
maktan imtina eden zavallı, 
fakat kahraman Belçika pa
pazları, ayakları yukarda, baş
ları aşağıda çanlara asılmak 
suretile cezalandırılmışlardır. 

Sulhta ve harpta basının 
kuvveti. - Florence Boeckel. 

·---·-··· ._., .... ,ou11utt 
telefonla tercUme 

Bilmem dikkat ettiniz mi? 
Negüs geçenlerde Milletler 
Meclisinde kendi dili ile bir 
nutuk söyledi. Btınu mecliste 
acaba kaç kişi anladı? 

Herkes. 
Cemiyette her dilden konu

şan birçok tercümanlar vardır. 
Bunların hepsi nutukları takip 
ve hatibin ağzından çıktığı 
gi9i derhal bir başka ahize
den neşrederler. isteyen bir 
mikrofonu kulağına koyar, 
nutku o lisanda kolaylıkla ta
kibeder. 

r 
1 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

261101936 
Bugünün &abııhı, herhangi bir 

te ehbüs için müsaid de~ildir; 
billıa 6a izzetinef: i alakadar eıle

ct'!k teşebbüsleri talik etmelidir. 
Öğleden sonrn ticari teşebbüsler· 
de muvaffakı)et ihtimali varılır. 
lş s.ıhipleri bugünii..ı gecesinde 
oldukç:ı sıkıntılı saaılcr geçire· 
cekler<lir. 

Le Matin (Paris) - Corri
ere della Sera gazetesinin 1 
Londra yolu ile Kolonya'dan 
aldığı bir haber, Alman'ların 
Antverp'i :zaptettikten sonra 
oradaki papazlara İkarşı bar
barca hareket ettikleri hak
kında verdiğimiz malumatı te-

Bugün doğaenk çocuklar, mü· 
tec is \'C faal olacnklnrdır. En 
fazla takrir \'eren meb'uslar bu
gün doğanlardan yetişecektir. Bu
gün doğnn çocukların eınai iş ve 
teşebbüslerde muvaffakıyetleri çok 

olur. Fakat gizli meyilleri çok ı 
büyüktür. 

\.. _) 

A Sineması 
Yarın matinelerden itibaren 

~ılıç A lan'm Tiirk atlılarile İslıim ordularına kumanda eden 
SAI~AHlDD1~1 EYYUB1 haçlı orduLıra nasıl galebe çaldı. 

' 

Ehli alip muharebeleri 
Türkçe eözlfl ~aheserler faheseri 

Duııu en ince teferruatına kadar bize göAterıne.ltte 
ve ishat etmektedir. 

Rejisör: Sesil B. de Mille 

Berat gecesi 
lzmlr müftülüğünden: 
LeyJei beratın önümüzdeki 

Cumartesi günü akşamı yani 
Pazar gecesi olacağım sayın 
ulusa bildiririm. 

İzmir müftüsü 
RahmBtul lah 

---------------------·---El ve ev işleri 
Bugün ':oplantı var 

Cl'.muriyet bayramı guun 
Ankara sergi evinde açılacak 
el ve ev işleri sergisi ile be
raber bir de kongre aktedile
cektir. Bu kongre için İzmir
den beş kişilik bir murahhas 
heyet, Ankara'ya gidecektir. 
Küçük san' atkarların ihtiyaç
ları üzerinde durmak ve hi
mayeleri için alınacak tedbir
leri tesbit etmek üzere bu 
gün saat birde Esnaf ve işçi 
birlikleri kurumunda bir top
lantı yapılacaktır. El ve ev 
işleri ile meşgul bütün san'at
karlarımız bu toplantıya işti

rakte serbesttirler. 

Tacirlerin zararı 
lktısat Vekaleti, Fransız 

frangı ile Çek kronunun kıy
metlerinde yapılan tenzilat 
münasebetile İzmir ihracatçı
larının zararlarını tesbit için 
ihracatçıların taahhüt konto
ratlannın birer suretini iste
miştir. Şehrimizdeki alakadar 
daireler, bu kontoratl<mn kop
yalaaını alarak Vekalete gön
dermişlerdir. ihracatçıların za-

- ------ ........ . "'~"""""··· 
kolaylık göstereceği tahmin 
ediliyor. 

Hisar vapuru bugün Urla T ahaf
füzhanesine gelecek. 

~~~~--~~~· 
Geçen hafta Bulgaristan'dan Vilayetimiz dahilinde iskan 

edilmf"k üzere gelmiş olan 1500 muh~c· · Menemen ve Çan· 
darlı kazalarına iskan edilmişlerdir. Mu. .:irlerden bazıları da 
Torbalı'ya sevk ve iskan olunmuşlardır. Bu muhacir kardeşle· 
rimize derhal arazi ve tohumluk dakıtılacaktır. ~ugün Hisar 
vapurile Romanya muhacirlerinden 1543 kişilik bir kafile Urla 
tahaffüzhanesine gelecektir. Muhacirlerin tahaffüzhanede ibate 
ve iaşeleri için her türlü tedbirler alınmıştır. Bu kafilede bu· 
lunan muhacirlerin sağlık muayeneleri yapıldıktan soı .. a Çeşme, 
Dikili ve Kemalpaşa kazalarında iskanlc. rına başlan, .:aktır. 

Tütün piyasa
sında neler var? -...• 
Çeşme' de müstahsil
ler ittifak ettiler .• 

Çeşme kaı.asında ve köyle
rinde bazı küçük tüccarlar, 
tütün müstahsilleri elinde bu
lunan iyi cins tütünleri müba-
yea elme~e kalkışmış ve kilo
suna 85-105 kuruş fiat vermiş
lerdir. Fakat bu tüccarlar, top
tan tütün mübayea etmiyerek 
iyi tütünleri toplamak istedik
lerinden ve henüz Amerikan 
tütün kumpanyaları piyasaya 
çıkmadıklarından ittifak ederek 
bu kumpanyaların piyasayı 
açmasını beklemeğe karar ver
mişlerdir. 

Tütün mıntakalarmdan ço
ğunda istihsal edilen tütünler 
.... _.... , __ ,, __ _ o ,. ·ı !'J'-- ..l-

Islatılan cevizler .... çuruyor --····· .. ·-----Memleket bundan .. .. zarar goruyor 

malıdır. 

Yirmi ieneılir dünyayı ban' 
yoluna götürebileceğini uman İıı· 
giltere artık hu ümidine veda et• 
mi~. nıuhnfazak8.nndan amele par· 
tisine kadar bütiln memleket siyasi 
kuvvetlerinin muvafakat ve tasvibi 
ile var kuvvetini silihlaomaya vet· 
mittir. 

Milyarlarca frank aarf ile "'1• 
cad3 getirdikleri baştan başa zırhlı 
:\lajiııo istihkılmlannın gerisinde 
htili kendilerini emniyette bulaıııı
yan Fransız'lar, sosyalistlerin riya· 
11et ettiği bir büklımetin te~bbiiıil 
ile büdcelerinin büyük bir kısırııııJ 
yeni istibkamlara earfeımeğe katar 
verdiler. 

Dünya ıanayiinin başında yıı: 
rüyen Almanp iki eenedenbô'l 
bütün kabiliyet ve enerjisini ei}tıb· 
lanma üzerinde teksif etmiştir. 

?ılusı;olini sebelıli eeLebsiz tıcr 
vesile ile "Selli milyonluk,, 1tııl· 
,•an ordusu nakaratını tekrarlayJP , 
durmaktadır. .

1 Banşa yalnız akidelerile deıı 
5 r· menfeatlarile de ba~lı olan ° 

yeller dünyanın en muazzam of' 

dueunu vücuda getirmi~lerdir. 
Dünyanın siyaset mihveri dii~e 

kadar milletler cemiyetinden geÇl' 

yordu. Bogün o mihver artık )-e

rinden fırlamış, "Emniyet,. bcs'' 
hında hiçbir milletin Cene\Te'f 
itimadı kalmamı§tır. 

hl 
.,. 

Al...-ıllan durduran bu e.iln 11 

ma yan~ının sonu nereye pde~' 
tir? Umumi bir harb felaketi tsı>' 
neclildiğinden çok ) nk.ın mıdır?. ~ 

İşte bugün herke in endişe •1 

birbirine sorduğu, eevab ara.ılıı' 
sualler bunlardır. • !-

• . . ,"' ... ' ~ . . ·. . - .... ~-- ,;~ ·. . ~ 

Urla, Seydiköy ve daha bazı 
yerlerde tütünler henüz tama· 
men denk haline konmamıştır. 
Tütün piyasasının Cumuriyet 
bayramından sonra açılması 
beklenmektedir. 

Türkofis Ankara merkezin
den şehrimizdeki alakadar
lara cevizlerimizin ihrecı hak
kında bir tamim gelmiştir. 
Bir takım köylülerin topla
dıkları cevizleri satılığa çıkar
dıkları sırada ıslattıkları ve 
bunun neticesi olarak hariç 
piyasalara yapılan satışlarda 

cevizlerin çürümesi ve küflen
mesi yüzünden Türk tüccar· 
larile dış memleketlerdeki 
tüccarJar arasında birçok hu
kuki ihtilaflar baş gösterdiği 
görülmüştür. Bazı köylülerin 
cihalet eseri olarak yaptıkları 
ı. •. L---1·-~ ,.::~:inrl .. n ihr.qcat
çılarımızın hays;yet ve şeref
lerinin ve milli mahsullerimi
zin de nefasetinin ziyaına se
bebiyet verdikleri anlaşılmıştır. 
Türkofis merkezi, bu çirkin 
har~ketin kat'i surette önüne 
geçilmesini ve lazımgelen ted
birlerin alınmasını bildirmiştir. 

Bana öyle geliyor lı.i bu 6ııl 
lerin cevabını bulabilmek. için bet 
§eyden evel bugünkü vıu:iyeti a~ 
ğuran scbebleri ve flmillcri ıııtJ 
dana koymak lazımdır. Kızılayın eli, ağhyanın göz· 

yaşını siler. 
~ ... . . , ,. -

·... . . 

Valimiz 
Buca'da Partililerle 
Hasbilıalde bulundu .• 

Vali Fazlı Güleç, dün Buca 
nahiyesine giderek Buca' daki 
Partililerle muhtelif işler üze
rinde hasbihallerd~ bulun
muştur. 

Konferans 
İstanbul siyasal bilgiler 

(Mülkiye) okulu profesörlerin-
den Abdülhak Kemal Yürük İzmir 
Barosunun davetini kabul ede
rek bir konferans vermek üzere 
İstanbul' dan şehrimize gel
miştir. Genç profesörün çok 
kıymetli olan konferansının 
mevzuu hukuka aittir. Konfe
rans bugün saat 16 da Adliye 
dairesindeki baro .salonunda 
verilecektir. Münevverler ve 
arzu edenler bu mühim kon
feransı <linliyebileceklerdir. 

lzmi .. , bu mühim, hukuki 
konferansı kaçırmamak la-
zımdır. 

Öğretmen tayinleri 
Bursa'nın Çekirge kazası 

eski öğretmenlerinden Münev· 
ver Akel:Bayındır merkez oku-

* * * Çekoslovakya rejisi Türki-
ye' den 1,200,000 kilo tütün 
sahn alacaktır. Bunun için bir 
heyet lstanbul'a gelmiştir. Bu 
Çek heyetinin yakında lzmir' e 
de geleceği haber alınmıştır. 

Taksitli bağlar 
Milli emlakten taksitle bağ 

satın almış olanların bağların-
dan başka haczedilecek şeyleri 
yoksa buseneki mahsullerinin 
beşte birinin taksit bedellerine 
mahsuben alınması vilayetten 
alakadarlara emredilmiştir. 

Torbalı'da bir 
Fabrika faaliyete geçti. 

Torbalı kazasında yıllardan
beri muattal halde duran 12 
çıkrıklı Pamuk çiğitleme fabri
kası, müzayede suretile tüccar 
Hakkı Balcıoğlu tarafından 
satın alınmış, faaliyete geçiril
miştir. 

Sıhhat müdürü 
Bir müddettenberi mezuni

yetle fstanbul'da bulunan şeh
rimiz Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürü ve belediye baş
hekimi doktor Cevdet Sarac 
oğlu fzmir'e dönmüş ve vazi
fesine devama başlamıştır. 
lsviçre'de yumurta kon

tenjanı kalktı 
İktısad Vekaletinden şehri

mizdeki alakadarlara gelen 
bir tel~rafta İsviçre hükume
tince yumurta ithalatına mevzu 
kontenjan sisteminin kaldırıl-

lu öğretmenliğine, Torbalı'nın 
Kizımpaşa okulu öğretmeni 
Baha Ôztürk Izmir - Karataş 
orta okulu Türkçe öğretmen
liğine, Gazi Terbiye Enstitüsü 
mezunlarından Refet, İzmir ilk 
tearisat müfettişliğine tayin 
edilmişlerdir. ... mış olduğu bildirilmiştir. 

Lekeli humma 
Karataş'ta şüpheli bir le· 

keli humma görülmüş ve la
zımgelen sıhhi tedbirler alın-
mıştır. 

Parti Asansor ocağı 
C. H. P. Asansor ocağının 

yıllık kongresi 3 lkinciteşrinde 
Asansor ocağı binasında ak
tedilecektir. 

Sergi /ilimleri 
Cumuriyet bayramında An

kara sergi evinde açılacak el 
ve ev işleri sergisi için fktısad 

Vekaletince hazırlaaırılmış olan 
filimden iki kopya şehrimiz
deki alakadarlara gelmiştir. Bu 
filimler, İzmir sinemalarında 
halka parasız gösterilecektir. 

Burnava 
haberleri. ··----Kızı/aya 600 aza 

kaydedildi 
İlbay Fazlı Güleç, dün Bur

nava'ya gelerek parti ve na
hiye heyetleri toplantısına n
yaset etmiştir, 

Kızılag lıaftası 

_Kızılay haftası münasebetile 
dün Burnava'da tören yapılmış 
ve parti binasının önünde top
lanan halk, mektepliler, bando 
ile Atatürk heykeline kadar 
gitmişler, çelenk koymuşlardır. 
istiklal ve cumuriyet marşlarını 
müteakib kamunbay Şefik, 

Kızılay hakkında bir söylev 
vermiş ve Kızılay'a yeniden 
600 aza kaydedilmiştir. 

ıu mes' el esi 

Yirmi sencdcnberi bü.ün cırııı· 
,.11 oıilleılerinin dıs sh'a etleri bt? 
I ,. " •f' 

milletler cemiyeti esası üzerine " 
tinad etmekte idi. Zayıf ol•011' 

kavi ol un her hükıimet Cene"1" 
de bir milletler cemiyeti bul°': 
Juğunu, eğer haksız bir taı1111 
u~rarııa bu ı:emiyeti teşkil edrJI 
bütün milletlerin ken<li imılnıll11' 

• tpf 
koşacakl:ınw ve eğer kendis• 
taarruza kalkışırsa bütün diin}' 111' 
karşıeında bulacağını zannediyor (t 
bütün he ablannı bu eeas üzerillde.9 
yürütüyordu. 

·ıı· 1şte bugün ııamlmıı ve kö1'il 
den yıkılmış olan bu e!as ,.e fıı:I 
itimaddır. 

't 
Habeşistan seferi gö terJJJİ:~ 

ki, milletler cemi)cti sudece Jıil' 
ho) ülıldır, ya~amak istiyen bir ııı Jı 
let Cenevre'ye değil, sadece J.efl ~ 
nefsine, kendi çocuklarının bil' 
lerine güvenecektir. 

. ~,iiıı 
Bır taarruz vuknunda bil ~ 

ınilletleriıı mütearrıza klllll cerlı 
alacaklarını emI't'dcn MilJctler ~ 
nıiveti nizamnamesinin 16 ıncı ıı1" 
de~ııin her türlü tatbik k:ıbili~ 
· J 'alil tın en mahrum olduğu J1nbc:1 • 

muharebesi esnasında mey<lanıı ~ 
masaydı Almanya kimseye b 11 <' 

Termeden kolay kolay (Ren);b' 
z:ısını işgale ce arct edemezdi. ...ı 

Almanya Rcu ha\'Zasını ifS~ 
edemeyince bugfinkü tnhamuıürl~ 

di· yüzde doksanı da Yukua gel01cı: ·~ıt 
Bugünkü huzursuzlu~uc " 

hal.iki sebebi! .. 
(f' 

Küçük milletler Ak\·aııı 41 
ruiyctine kar~ı hesleJikleri jıiıJl~cl 
tnmamile kaybetwiflerdir. JtHil~:w· 
Cemi)cti E.i temi iflas eln11'ısıt 
Onun yerine yeni bir eisteoı i};ll 

etmek l!izırndır. 
1
, 

1 iil 1,te Belçika bütan tıuıb ı tı''~ 
60 B.. 'ira sarfile Burnava

ya getirtilecek su için hazırla
nan planlar dün Nafıa Veka· 
Jetine gönderilmicıtir. Nafıa 
Vekaletinin tasvibirıden sonra 
tesisat münakasaya konulacak 
ve 937 senesinde tesisata baş
lanacaktır. 

rini inkar etmeyi, Umumi tııır lliıt' 
e\·clki bitaraflık vaziyetine ' {f 

meyi bundan dolayı kendi 01& 
atine daha muvafık bulınu~ıut· cııt' 

1~te Almanya ile İtalya 11~0ır 
dnki yakınlaşma son günlerde ,eJ 
<lan dolayı daha Lariz, clıılı:ı 
bir şekil almıştır. / 

- S ona 5 ıncı sahifede 

t 
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:] 
İnhisarlar '.idaresi tütün almağa_ :başlıyor. 

ükUmet, ziraat cimele inin hakkını 
orumak için de bir kanun hazırhyor 
ay atı ucuzlatmak için trenlerde yeniden tenzilatlı tarif eler 

Qfbik edilecek, yeni kanun, iş kanunu ile birlikte tatbik edilecek 
Ankara, 26 (Hususi) - Hükumetimiz, ha- Bu kanun, iş kanunu ile birlikte tatbik edile-

~tı ucuzlatmak için, trenlerde yeniden mü· cek ve ziraat amelesinin hakkını koruyacaktır. 
1ın tenzilatlı tarifeler hazırlamaktadır. inhisarlar idaresi mübagaata başlıyor: 
Ziraat amelesi hakkında kanun: lstanbul, 26 (Hususi) - İnhisarlar idaresi de 

. ~nkara, 26 (Hususi) - Hükumet, diğer Ege mıntakasında tütün mübayaasına başlı-
ıŞçılerin olduğu gibi, ziraat işçil<!rinin de çalış- yacaktır. Merkeze çağrılan inhisar ekisperleri, 
ıtıa tarzını gösterir bir kanun hazırlamaktadır. tekrar tesbit edilen mıntakalara gönderilmiştir. 

• ·~----~------~----.... ~ ....... ~ ..... ------~--__:__: __ ~ 
lzmir Limanı Hopey Vali- Ribentrop Lon-

1ı!Qnbuİıi;:nı mü- si öldürüldü. dra'ya geldi 
clur muavini geliyor. ·•·.. F ·1 ........ l ·1 
ı· istanbul, 26 (Hususi)-lzmir Hueiling' de komü- r.ansa ı e ngı tere-
. '~an işlerini tetkik ve tanzim nistler püskürtüldü. nın arasını açmağa 
ıçın lstanbul liman müdür mu- çalışacakmış! 
avini Hamid f zmir' e hareket Şanghay, 26 (A.A) - Dün Londra, 26 (Radyc') - M. 
etmiştir. 

Vekiller 
4vrupa'dan 
dönmüşlerdir .. 

İstanbul, 26 (Hususi} - Bir 
rliddettenberi Avrupa' da bu
~nan Dahiliye vekili Şükrü 
Saya, Sıhhiye vekili Refik 

1
.aYdam ve Ziraat vekili Muh-
ıs Erkmen bugün şehrimize 
~elınişlerdir. Vekillerimiz der· 

al Ankara'ya gideceklerdir. 

Heyetimiz 
'torna' ya hareket etti 
I lstanbul, 26 ( Hususi ) -
talya ile ticaret müzakerele
ti~de bulunacak olan heyeti· 
~ız, bugün Roma'ya hareket 
e miştir. 

700 şaki 
lf akumete 
dehalet etti. 
l' f stanbul, 26 (Hususi) 
h~nceli vilayetinde 700 şaki 
ukumcte dehalet etmiştir. Bu 

llııntakada yaşıyanlann kur'a 
olmadıkları kendilerine anla
lılrnaktndır. 

Trabzon'da 
il;, konserva 
FQbrikası kurulacak 
1-f·~stanbul, 26 (Hususi) -
k Ukiimet, Trabzon'da bir et 
h 0 nserva fabrikası ile soğuk 
l ava depoları kurmayı karar
aştırmıştır. 

4vusturya 
hariciye nazırı 
Dan Peşte'yc gitti. 
S ~eşte, 26 ( Radyo ) - M. 

1~ıt bugün tayyare ile saat 

öğle üzeri Hopey Valisi Y ang- Ribentrop bu akşam üzeri 
Yung Tai'ye bir suikasd ya- Londra'ya tayyare~ile gelmiştir. 
pılmıştır. Vali vücudunun muh- Karşılıyanlar arasında :hari-
telif yerlerine isabet eden kur· ciye dairesine mensup bazı 
şunların tesirile bir saat sonra müdürler de vardı. 
ölmüştür. Katil yakalanmış Fransız gazeteleri M. Riben 
ise de cinayetin sebebi daha trop'un meslek ve siyasetinin 
anl:ışılamamıştır. İngiltere ile Fransa'nın arasını 
Komünistler püskürtüldü açmak olacağmı3 yazmaktadır-
Şanghay, 26 (A.A) - Çin lar. Bu hususta muvaffak ol· 

menbalanndan alınan haber- mak üzere fazla cesaret ve 
lere göre, Hükumet kuvvetleri hadden aşırı hotgamlık lazım-
Kansun'un merkezi olan Lan- dır. M. Ribentrop'un bunların 
cu'ya 200 kilometre uzaklık- her ikisine de malik olduğunu 
taki Hueiling yakıninde ko- söylemeI...1:edirler. 
münistleri müdhiş bir hezimete Alman fevkalade sefiri ga· 

uğratmışlardır. 
zelecilere: 

- ingiltere ile siyasi teşriki 
Komünistler doğu şimale mesaiye çalışacağım. Hiler'ce 

doğru kaçmışlardır. cihanın felaket, bolşevizmin 
Yeni Çin tayyareleri cereyanının kuvvetlenmesinde-
Şanghay, 25 (A.A) - Şang- dir, demiştir. ----hay halkı tarafından Çin Milli 

müdafaasında kullanılmak üzere 
hediye edilen on avcı tayya
resinin dün akşam tevdi me· 
rasimi yapılmış ve bu mera· 
simde büyük bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. 

Bu ne iş? 
100 bin bomba 

bulundu? 
Liyon, 25 (A.A) -Yapılan 

bir araştırma neticesinde yan· 
gın bombaları ile el bomba
ları imal eden gizli bir teşeb
büs meydana çıkarılmıştır. 

Birçok sanayicilerin bu işle 
alakaaar oldukları anlaşıl
mıştır. Şimdiye kadar 100 
bin kadar bomba imal edil
miş olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Ziya Gökalp ihtifali 
fstanbul, 26 (Hususi) -

Bugün Halkevinde Ziya Gö-

kalp ihtifali yapılmış, merhum 
hakkında konferanslar veril
miştir. 

Havza'da 
Köylü tohumlarını 
makineden geçiriyor 

Edirne, 26 (A. A) - Edir· 
ne'nin Havza merkezindeki 
selektörler kurulmuş ve faali
yete törenle başlanmıştır. O 
civardaki köylüler tohumlarını 
makineden geçirmek üzere gel· 
meğe başlamışlardır. 

Kış sonuna kadar öteki ka
zalardaki makineler de kuru
lacak ve kurstan mezun olan 
makinistler işlerinin başına 
gönderileceklerdir. 

Katakulliyi 
öldüren mahkemede 

. de Viyana'dan buraya gel· 
~ıştir. Doktor Smit, hariciye 
akanı M. Dekanya: Avusturi: ve ltalya'nın Peşte sefirleri 
rafından karşılanmıştır. 

.. Doktor Smit Peşte' de iki 
Run kalacak ve mütcaddid ze· 
~atkla müzakeratta buluna· 
a tır. 

fBu akşam, M. Dekanya ta· 
t~ 1ndan M. Smit şerefine bir 
zıyafet verilecektir. 

Bir kam
yon devrildi 
1 Kisi öldü 15 

~ ' 

Çeşme kazasının Alaçatı 
nahiyesinde İstanbullu oğlu 
Katakulli Mustafa'yı öldüren 
Ali oğlu Kartal Ahmet, şeh
rimiz ağırceza mahkemesinde 
muhakeme edilmek üzere f z
mir hapishanesine getirilmiş
tir. Cinayetin sebebi, para 
mes'elesidir. Kartal Ahmet'le 
Katakulli Mustafa, Alaçatı 
Gençler birliğinde müsamere 
verdikten sonra hasılat hesa
bını yaparlarken ağız kavgası 
başlamış, Ahmet kamasını 
çekerek Mustafa'yi öldürmüş· 
tü. Ahmed'in muhakemesine 
yakında başlanacaktır. 

S Yarın amiral Horti doktor 
f· mit'i kabul edecek ve şcre-
ınke resmi bir ziyafet verile
~e r ır. 
ak Srnit, Peşte' den Çarşamba 

Şarnı Viyana'va hareket cde-
t,eL...· --.ur. 

kişi yaralandı. 
lstanbul, 26 (Hususi) - Met· 

ris atış mektebine gitmekte 
olan bir kamyon devrilmiş, 

içinde bulunan 35 yolcudan 
onbeşi yaralanmış, birisi de 
ölmüştür. Kazanın ne suretle 
vukua geldiği tahkik edilmek· 
tedir. 

Kepçe ile yaralamak 
Göztepe' de M. Bracy~ti'nin 

evinde oturan Mustafa oğlu 
Osman ile Mustafa oğlu Nu
man arasında kavga çıkmış, 
Osman kepçe ile Numan'ı 
başından yaraladığından tu· 
tulmuştur. 

Dünyaya bir bakış 

Gene ittifakı 
müselles mi? 

Alman - ltalyan görüşme 
sinin içyüzü nedir 

Avusturya-Alman uzlaşma
sını bir İtalyan-Alman uzlaşma
sının takib etmesi ittifakı mü
sellesin, Alman'ların tabiri veç
hile "Dreibünd,, ün canlanması 
mı demektir? 

Avusturya'nın çok küçük bir 
devlet olmasile Almanya'nın 
Avusturya üzerinde istila ve 
ilhak emelleri beslemesi böyle 
bir ittifaka eski ittifakı müsel· 
les kıymeti veremez, fakat bu 
günkü vaziyetin birinci ittifakı 
müsellesin kurulduğu zamanın 
ayni bir , şekil gösterdiği de 
aşikardır. Bu sebeple ittifakı 
müselles tarihine şöyle bir 
göz atmak faydalı olacaktır. 

• *. 1870-71 de, Versay muahe-
desi Alman vahdetini kur· 
muştu, fakat bu büyük siyasi 
eserin haliki olan Bismark, 
Sedan zaferile elde edilen 
yeni şeklin idamesi için itti· 
faklara mühtaçtıl Dirayet ve 
basireti kabili inkar olmıyan 
ilk zamanlar eski Prüsya, Avus· 
turya - Macaristan ve Rusya 
ittifakını yenilemeği düşündü; 

bu "Üç imparatorlar ittifakı,, 
Bismark'ın tabirile "Drcikai
serbünd,, sağlam ve garantili 
bir siyaset teşekkülü değildi. 

Bunun için İtalya'ya döndü. 
İtalya, 1866 Prüsya · Avus

turya harbı sayesinde siyasi 
vahdetini elde etmiş, bu neti
ceyi elde tutmak için Fran
sız'lardan hiçbir yardım um· 
muyordul Bismark ayni za
manda çarlık zaferlerini endişe 
ile takib eden ve kendi Slav 
unsurlan için çarlık siyasetini 
en büyük bir tehlike sayan 
Avusturya-Macaristan'ı kendi· 
ne bağlamak istedi. Ve, Viya· 
na' da 7 flkteşrin 1879 da Avus· 
turya·Macaristan hariciye ba
kanı Kont Andrassi'le Alman 
sefiri Prens Hanri arasında 

tedafüi ve gizli bir ittifak ak
tedildi. 

Gizli olmakla beraber bu 
muahedenin sulhün idamesi 
için aktedildiği ve cidden sulh
cuyane olduğu muhakkaktır. 
Çünkü o zamanki siyasi hu· 
dutların olduğu gibi munafa
zasından başka bir hedefi 
yoktur! 

Bu muahedeoin esas ve ru· 
hunu Çarlık Rusyası ve Fran
sa teşkil ediyordu: Muahede
nin birinci maddesi: "Akıtlar· 
dan birisi, her iki akıdın sulh
perverane arzularına rağmen 

Rusya'nın tecavüzüne maruz 
kalırsa her iki akıt bütün kuv
vetlerile birbirlerine yardım 
edecektir.,, şeklinde idi. 2 inci 
madde ise akit devletlerden 
biri Rusya'dan gayri bir dev
letin tecavüz ve taarruzuna 
maruz kaldığı takdirde diğer 
akit mütecaviz devlete yardım 
etmiyecek ve tamamen lehe 
bitaraf kalacaktır.,, demekte 
idi. Maamafih, mütecaviz devlet 
ile Rusya arasında ittifak veya 
askeri bir uzlaşma mevcut ol
duğu takdirde 1 inci madde 
kePdiliğinden meriyet mevkiine 
girecek idi. ., 

Bu ikili ittifak 20 mayıs 
1882 de üçlü oldu. Yani ltal
ya' nın da iltihak ile yakın 
tarihin -1915 senesine kadar 
haşmetle hüküm süren - itti· 
fakı müsellesi doğdu. V c ... 
Tecavüzü, mütehakkim istila 
hedefli bir bela oldul 

ltalya'nın bu ittifaka girme
sinin sebebi bile dikkate şa· 

---Başı 1 inci sahi/ede-
misal olacağını ve bu tanımaoın, 
Almanya·İtalya arasında çoktan baş· 
hyan iı birliğinin manalı bir tcza· 
hürü olduğunu, İtalya'nın da bil· 
mukabele Alman müstemleke di· 
leklerioi haklı bulunduğunu yaz· 
maktadır. 

Munib 25 (A.A) - İki devlet 
arasında bir muahede aktcdilmeyilı 
ancak müşterek bir beyanname 
neşrolunacağı ve hu konuşınalann 
kimsenin aleyhine matuf olmadığı· 
nın isbatına çalışıldığı sö}leniyor. 

Resmi tebliğde deniliyor ki: 
Görüşmeler sırasında mevcud 

siyaei, iktisadi ve içtimai mes· 
eleler, bilhassa iki devleti aliikadar 
eılen işler konuşulmuştur. Bu gö
rü~meler büyük bir dostluk içinde 
yapılmı;tır. fki lıiikılıuetin iş, sulh 
,.e ima~ bahiolerin<leki görü~ ve 
niyetleri arasında mevcud olan 
mut:ıhakat te!>hit edilmiştir. İki 
hııl.:u met bu gayelerin tahakkuku 
içiu temas halimle kalmağı karar· 
laştırmışlardı r. 

Berlin, 26 ( A.A ) - Nas· 
yonal Sosyalist Corres Pan
dance gazetesi, Almanya'nın, 
ltalya'nın Habeşistan impara
torluğunu tanımasının realist 
bir siyasetin diğer milletlere 
iyi bir esas vermesi demek 
olduğunu, bunun bir emri va
ki haline geldiğini yazmak· 
tadır. 

Münih, 26 (A.A) - Kont 
Ciyano gazetecilere beyana· 
tında, 

1 - M. Hitler ve Fon Nö
rat'la yapıcı bir sulh için ça· 
hşmağa karar verdiklerini, 

2 - Almanya ve ltalya'nın 
medeni müesseseleri müdafaa 
etmek üzere garbi Avrupa'ya 
aid garanti misakı temin et
meğe çalışacaklarını, 

3 -Tuna mes'elesini dost· 
ça halledeceklerini, 

4 - İspanya' da her yerde 
halkın müzaheretini görüb es· 
ki hükumetin anarşiste mukabil 
general Franko'nun sükun ve 
inzibat tesis ettiğine şahid ol
duklarını, 

5 - İspanya işinde ademi 
müdahaleye taraftar oldukla· 
rıııı ve lspanya'nın az zaman-

yandır: İtalya, Fransa'nın Os· 
manlı ülkesinde kazandığı ba
zı siyasi ve iktısadi mevkiler 
hasebile Fransa'ya kızmış ve 
mukabil siyasi kümede yer 
almıştı ve İtalya Osmanlı ül
kesinde bazı hukuka sahip ol
duğuna kani idil İtalya birisi 
Almanya, diğeri Avusturya, 
Macaristan'la akteddiği iki 
gizli muahedt- ile ittifakı mü
selleste yer aldı: Almanya ve 
Avusturya devletleri, Fransa 
tarafından tecavüze uğradığı 

zaman ltalya'ya yardım edecek
ler, İtalya da bir taarruz ih
timalinde bu iki devletin yar
dımına koşacaktı; fakat hususi 
bir protokol bu iki mukavele
nin hiçbir veçhile lngiltere 
aleyhine kullanıJamıyacağını 
tesbit ediyordu. 

Bu 7 Teşrinievvel 1879, 20 
Mayıs 1882 mukaveleleri 3 
Şubat 1882 senesinde neşr ve 
ilan edildiler. Ve 18 7, 1891 
ve 1897, 1902 senelerinden 
başka 5 Kanunuevel 1912 se
nesinde tecdit edildi. 

Arada, yani 25 Temmuz 
1892 de Avusturya ve Maca· 
ristan Romanya ile de bir te
dafüi ittifak akdetti; bu ittifakı 
11 ikinci Teşrin 1892 de Al
manya ve ltalya'da aynen ka
bul ettiler, bu suretle ittifakı 
müsellesin bir de zeyli mey
dana çıktı. 

da gene eski arazi ve müs
temlekesi ile milletler arasın
daki yüksek mevkiine dönme
sini istediklerini, 

6 - Almanya ve İtalya'nın 
esas aile ve milletlere istinad 
eden Avrupa medeniyetinin 
mülkünü bütün kuvvetleri ile 
koruyacaklarını, 

7 - Derhal kültür itilafı 
akdi müzakerelerinin başlıya
cağını, 

8 - Habeşistan'daki ticari 
münasebatın her iki tarafı 

memnun edecek şekilde dü
zeltileceğini söylemiş ve Al-

manya' da gördüklerinden hay· 
ran olarak dönmekte bulun· 
duğunu ilave etmiş ve: 

- Bu hayranlık hissi her 
şeyden evel Düçe ve Faşist 

İtalya namına kendisini selam· 
lamak fırsatını elde etmiş ol
duğum Führer hakkındadır . 

Demiştir. 

Roma, 26 (Radyo) - Kont 
Ciyano refakatinde Alman el
çisi bulunduğu halde tayyare 
ile buraya dönmüştür. 

Paris, 26 (Radyo) - Fran· 
sız gazeteleri, İtalya 'nın, bun· 
dan sonra Almanya'nın müs· 
temlekeler hakkındaki dilek
lerinde her suretle müzaheret 
edeceklerini yazmaktadırlar. 

/mparatorluiu japongada 
tanıyacak mı? 

Cenevre, 26 (Radyo) - Al
manya tarafından Habeşista· 

nm ltalya'ya ilhakının tasdiki, 
uluslar sosyetesi mahafilindc 

menfi bir tesir husule getir
miştir. Bu hareketi Japon

ya'nın da takibedeceği tahmin 
edilmektedir. 

Almanya'nın Adis-Aba
ba elçisi 

Berlin, 26 [Radyo] - Al
manya' nın sabık Adis-Ababa 

sefiri doktor Stron, Mareşal 

Graçyani'yt, Almanya'nın ltal-

yan imparatorluğunu tasdik 
ettiğini bildirmiştir. 

1870 · 71 Fransız - Prüsya 
harbinden sonra 1914 umumi 
harbine kadar Avrupa ve ci· 
han siyasetine hakim ol~n bu 
muahede tam tatbik edileceği 
sırada, ve Fransuva Jozef'in 
Sırbistan' a karşı açtığı harbe 
Kayser Vilhelm'in yardıma 

koştuğu anda ltalya tarafın
dan takip ve tatbik edilmedi; 

ltalya, Sırbistan ve Balkan
larda Avusturya imparatorlu· 

ğunun bu hareketini kendi 
siyaset ve istila hırslarına uy· 
gun bulmamıştı! 

ltalya bir müddet bitaraf 
durdu, sonra 24 Mayıs 1915 de 

Avusturya'ya, 28 Ağustos 

1916 da da Almanya'ya; otuz 

altı senelik müttefikleri aley
hine, muahede de ki hedefin 

tamamen zıddı olarak ilanı 
harbetti. 

• • • 
Bugünde aşağı yukarı aynı 

şartlar altında bir Almanya
ltalya-Avusturya ve Macaristan 
uzlaşması yapılmış ve yapıl
makta, fakat bu defa hedef 
tamamen tecavüz ve istiladan 
ibarettir! Bu uz!aşmanın da 
eski ittifakı müsellesten farkı 
ve hayatiyet cihetinden talihi 
yoktur; çünki bu defa çıban 
başı " Avusturya'nın Alman
ya'ya ilhakı n dır. 

F. Şemseddin Benlioğlu 
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R. Sosyalist kongresi dağıldı Stalin, Rusya'nın lspan 
a k cephesi yol kom.ünistlerine yar-

__ a_c_C!_k_t_ır_, _d_edi. •Arpa üz:;:,.~ı;,~,ı!":;alın dım edeceğini bildirdi. 
Harbiye nazırı, Fransız'lar için koyun sü- Fevzipaşa bulvarmda Se

Ianik bankası arkasında Yu-
TÜSÜ Veya karınca yuvasından yüksek vanoğlu hanında oturan hamal 

idealler vardır, dedi. Hasan oğlu Mehmed, istif 

--Başı 1 inci sahifede
üç koldan ilcrliyerelr :Madrid-'foledo 
ve .Madrid·Gupenıı şimendifer hattı· 
nı ke miflerdir. 

Toulou e, 25 (A.A) -Başvekil 
J\I. Leon Blum, bir nutuk iradede
rek halk cephesi hfikiımetiuin mu· 
\•af fuk olacnğını, Cumuriyct demok
rasisi ile proletarya Demokrasisi 
ve hilkOmct koalisyonunun, De. 
mokrn i usulleri haricine çıkmadan 
ve hfirriyot prensipleri dahilinde 
çalışıp muvaffak olduklarllll, Sos
yalizmin yer yiizün<le teessüsü tak· 
dirinde horbın imkansız, hattA 
tasavvuru gayri kabil olacağını, Av. 
rupa mes'elelerinin umumi surette 
Lokarno müzakerelerini genişlete· 
ceğini söylemiştir. 

Biorriız, 25 (A.A) - Radikal 
So yulistler kongresi mesaisini bitir
miş ve hazırl:ınnn k:mır sureti, 
Daladiyc'yc verilmiştir. Bunda, De· 

M. Daladige 
mokrasinin üesw'e :m olan hukuku· 
beşer iıeyannawesi mucilıiuce, mal 
ve mülk emniyeti namına fahril a, 
tezgtıb, çiftlik V4: dükldinlorı. ı~· 

gal edilmemesi ve Radikal aok
trinlerin aynen tatbiki, beynelmilel 
sulhun muhafazası, Sosyete ııaktına 
riayet edilmesi, milli müdafaanın 

tak,iycsi, umumi nizamın korun
ması, fe at cemiyetlerinin silahtan 
tecrit ile dağıtılmaıı, ı;osyal :ihli
liif lorın :mecburi hak.em usulü ile 
h:ılli, bütçe rnüvazenesinc çalışıl

ması i tenmcktc ve sonunda; 

-Radikal doktrinlerin pren
siplerini hükumetin faaliyeti 
dahilinde müdafaaya devam 
için, kongre, kabineye dahil 
Radikal mümcssillere itima
dını beyan eder. 

Biyariç, 25 (A. A) - Kong· 
rede müteaddit nutuklar söy
lenmiş, halk cephesinin de
vamı tebarüz ettirilmiştir. 

Harbiye nazırı M. Daladie 
nutkunda, kongre azalarının 
fikirlerinde ancak muans fark
ları görüldüğünü, kimsenin 
cebhenin dağılmasını isteme
diğini, bir hatibin komünist-

~kre hücumundan birşey anla
~adığını, burada ancak radi

kal programın konuşulması 
gerektiğini söylemiş, Avrupa
daki yeni mistiklere temasla 
demiştir ki: 

- Bizdeki mistik yoktur ve 
olmıyacaktır. Biz demokrat ve 
ferdiyetçi bir partiyiz. Fran· 
sız'Jar için koyun sfirüsü ve 
ya karınca yuvasından yük· 
sek idealler vardır. Hertürlü 
planlı ekonomi ancak bir sınıf 
veya partinin diktatörlüğüne 

müncer olacaktır. Bir müstah
sile istibdad değil, hürriyet 
vermek istiyoruz. Vazifemiz 
ekonomiye inkişaf \ıermektir. 
Memleketin sosyal kanunlar 
yüküne tahammülü için fabrika 
ve tezgahlarda çok çalışmak 
lazımdır. 

Kızılaya verecegın yardım 
parası, döner dolaşır gene se
nın iyiliğine harcanır. 

İtalyan 'lar 
Lekenti kasaba
sını işgal ettiler. 

• 

Adis-Ababa, 26 (Radyo)
Miralay Malta'nın kumandası 
altındaki ltalyan kuvvetleri 
Valaga'nın merkezlerinden Le
kenti'yi işgal etmiştir. Burada 
bundan birkaç ay evel bir 
f talyan heyeti katledilmişti. 

Filistin'de 
Arab'larJa in. 
giliz'ler uzlaştılar .. 

Kudüs, 26 (Radyo) - Sa
ıfıafas mıntakasında bir uzlaşma 
hasıl olmuş ve gece memnui-
yeti kaldırılmış, tevkif edilmiş 
olan bütün Arab'lar bırakıl
mışlardır. 

Yahudi muhaceretinin men'i 
hakkında henüz hiçbir karar 
verilmemiştir. ----

edilmi$ arpa çuvallarından 
birini sırtladığı sırada yıkıJan 
istifin altında kalmış ve vücu· 
dunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralı hamal, 
Memleket hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Ölümle tehdit 
Kemer' d.., Meydan soka

~nda Şaban oğlu Fuad, se· 
bepsiz olarak Mustafa oğlu 
berber Ahmed'e hakaret ve 
ölümle tehdit ettiğinden tutul
muştur. 

Bekçige hakaret 
lkiçeşmelik caddesinde Meh

med oğlu Kamil ile terlikçi 
Hasan, Hayım ve Şaban bir
birlerile kavga ederlerken bek
çi Mecid yetişerek kavgaya 
mani olmak istemiş ve Kamil 
ile Hasan bekçiye hakard et
tiklerinden tutulmuşlardır. 

Kumar 
Çukurçeşme' de Kamilpaşa 

caddesinde Ali Riza oğlu 
Refik, evine topladığı Faile, 
Hüseyin, Hasan, Haklıcı ve 
Bilal' a kumar oynatırken za
bıtaca tutulmuşlardır. 

Bir hükumet tebliğine göre 
Osturieli madenciler, Oviedo 
etrafındaki muhasara çenbe· 
rini tekrar kapamış, bazı Va
roşları işgal etmişlerdir. 

Asilerin Aragon ve Toledo 
cebhe<ilindeki hücumları da 
püskürtülmüştür. Hükumctçi· 
lcr cenupta Viliablanko isti
kametinde üç kilometre kadar 
ilerlemişlerdir. 

Layoruna, 25 (Radyo) -
Madrid üzerine yürüyen asiler 
.;etin muharebelerden sonra 
bazı mevkileri almıştır. Hü
kumetçiler 300 telefat vermiş
lerdir. Bu meyanda top, ma
kineli tüfek ve aralarında genç 
kızlar bulunan bir hayli esir 
bırakmışlardır. 

Birkaç asi tayyare, Madrid' e 
teslim olmak için beyanna
me atmışlardır. (30000) ka
dının Dahiliye nezareti binası 
önünde nümayiş yaparak şeh
rin teslimini istedikleri ve 
dağıtıldıkları söyleniyor. 

20 den fazla tayyare Mad
rid etrafındaki istihkamları 

bombardıman etmişlerdir. Hü-
Kogunları çiğnetmiş kiimetçiler bazı tayyare mey-

Karantina tramvay cadde- danlarını terketmişlerdir. Mev-
sinde Süleyman oğlu Ali ida- cud tayyareler, Akdeniz'le 
resindeki arabasına yoldan Madrid arasında muvasalaya 
geçen Hasan'ın iki koyununu tahsis edilmiştir. 
çiğnetmiş ve koyunlar telef Madrid, 25 (A.A) - Siyasi 
olmuştur. Arabacı tutulmuştur. mahafil, Rusya'mn komitedeki 

JJırsızlık hareketinden çok memnundur. 
Dolaplıkuyu'da Bayburtlu Bunlar, artık Rusya'dan ser-

sokağında Salih kızı Emine'nin beslçe silah alınıp vaziyetin 
bir karyola örtüsü ile bazı sür'atle düzeltileceğini ummak-
eşyası Seher ve Cemil taraf- tadırlar. Büyük bir faaliyetle, 
larından çalınmıştır, ikisi de yeni kumanda heyeti kurul-
zabıtaca tutulmuştur. maktadır. Merkez cephesi or-

Elbise çalınmış duları başkumandanlığına ge-
Birincikordonda 272 numa- tirilen general Rozos, askerin 

maneviyatının mükemmel olralı pansiyonda Sebastiyen 
/rlanda mil- oğlu Beneti'nin birtakım elbi· duğunu, bazı yollarda zorlu 

l muharebeler geçtiğini söyle-i yetperver leri sesi çalınmıştır. Hırsız aranı- miştir. 
Bolşevizm aleyhine yor. Londr.ıt, 25 (A.A) - Havas 
kararlar vermişlerdir.. Babasını yaralamış muhabiri bildiriyor: 

Dublin, 26 (Radyo) - lr· Karataş tramvay caddesinde Rusya'nın, başkalarının asi-
landa milliyetperverleri dün 50 Yusef oğlu 15 yaşlarında lere yardımı; nisbetinde, Mad-
bin kişilik bir miting yapmış- Muiz, babası Yusefi çakı ile rid'e yardım hususu;ıdaki ser-
lar ve Bolşevizm aleyhine ka- sırtından yaraladığından za- bestisinden acaba şimdiye ka-
rarlar vermişlerdir. lrlanda mil- brtaca tutulmuştur. dar istifade edilmemiş midir? 
liyetperverleri lspanyol milli- Fabrikada bir yaralama Londra, bununla meşguldür. 
yetperverlerine yardıma karar vak' ası lngiliz gazeteleri 30 Rus ge-
vermişlerdir. Şehitler' de miyankökü fab- misinin Barselon'a gitmek için 

Esrar rikası önünde Osman oğlu Akdenizden geçtiği şayialannı 
lkiçeşmelik'te Şerifali soka- Zeynel sarhoş olarak fabrika kaydediyor. Bunun tahakkuku 

ğında Hurşid oğlu Sami'nin makinisti Süleyman'ı bıçakla takdirinde vahim hadiseler 
üzerinde 20 santigram esrar sol koltuğu altından ve sağ çıkmasından korkuluyor. 
bulunmuş ve Sami yakalana- bileğinden yaraladığından bıça- Berlin haberine göre İtalya 
rak Adliyeye verilmiştir. ğıle tutulmuştur. ve Almanya'nın hareketi, Kont 
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mak mı istiyorsun!.. 

Onu yanaklarından defalarca 
öptü ... 

du. Epice parası birikmişti. 
Köyde maaşının ancak dörtte 
birini harcamıştı. 

Ayçiçeği doğruldu: 
- Sen değil, ben vere

ceğim .. 

39 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- iyi ettin de geldin. Val
lalıi kaç defa aklıma esti. Fa
kat körolası hastalık, dizlerim 
tutuldu bu kış gene... Yürü· 
yemiyorum ki.. Kötürüm gibi 

- imkanı yok Ayçiçeği. 
- Var, hem de görürsün, 

Lamia sokağa fırlamış, Ri· 
zan'ın boynuna sarılmıştı . Ôpü 
şüyorlardı. 

- Ne iyi ettin de geldin .. 
Annem de ;e~i~~inden--deli 
olacak şimdi... Daha demin 
seni konuşuyorduk. Annem; 

- istersen babana söyli
yelim, bize bir araba tutsun 
da gidelim! 

Diyordu. Rizan 'ın · annesi 
romatizmalı idi. Daha yeni 
kalkmıştı. Bir gaz lambasının 

aydınlattığı taşlığın ortasında 

yavaş yavaş ilerlemeğe çalı· 

şıyordu. 

Rizan'ı çok küçükten tanı· 
yor ve seviyordu. Onun ölen 
annesi ile kardeş gibiydiler. 

Rizan'ı görünce gözleri ya
şardı, kollarını açtı: 

- Gel yavrum, gel kızım 
gel! 

Rizan birdenbire çocuklu
ğunu hatırladı ve kendini tu· 
tamadı, hıçkırdı .. 

- Ağlama kız, deli, beni 
de şimdi çocuk gibi ağlat-

oldum.. Rahmetli annenle biz 
her kış bu illeti çekerdik.. O 
da bu illete gençliğinde yaka
lanmıştı, Ben de.. Bir kış her 
ikimiz, bir odada, tam bjrbu
çuk ay yattık ... 

Arabacı ve nefer, Rizan'ın 
eşyasını indirmişlerdi. Zaten 
bir battaniye ile kuştüyü yas
tık gibi bir minder, bir valiz, 
bir el çantasından başka bir
şey getirmemişti. 

Rizan ayağa kalktı. Yusuf 
ağaya parasını vermişti. Fakat 
bir de bahşiş vermek isliyor-

nasıl var!.. 

Nihayet Yusuf ağa her iki
sinden birer gümüş mecidiye 
almış, sevincinden, şükranın

dan birşey söylememiş. İki 
genç kıza uzun uzun bakarak; 

- Ne diyeyim kızlarım size .. 
Allah sizi meıs'ud etsin. Yav
rularıma söyliyeyim de dua
cınız olsunlar .. 

Demişti. Lamia ile Rizan 
yanyana oturmuşlar, l..!amia'nın 
annesi de karşılarına geçmişti. 

- Beybaban nerede Lamial 

Ciyano'nun ziyaretinde tesbit 
edilmiştir. Bunlar Madrid bü
kı'.imetinın iaşesine katiyetle 
muhalefet edeceklerdir. 

lngiliz'ler, Sovyet gemileri
nin bazı ecnebi harb gemile
rince araştırılıp araştırılmıya

ca~ını soruyor ve bunun mev· 
cut gerginliği azami hadde 
çıkaracağını düşünüyorlar. Mad
rid dü" se, İngiltere general 
Franko nükumetini, hükumet 
değil, muhPrib olarak tanıya
caktır. Tıpkı Habeş harbinde 
f talya başkumanda'lına yaptığı 
gibi .. . 

P.ortekiz'le münasebatın ke
silmesi, Madrid'ir, düşeceği 
hakkında Portekiz'Je bir ka
naat doğduğunu göstermek
tedir. 

Portekiz bu taktirde Fran
ko'yu tanıyacak, bir sefir de 
gönderecektir. 

Londra, 26 (Radyo) - Por· 
tekiz hükumetinin ademi mü
dahale komitesine verdiği ce
vab, garib bir ş~kilde yazıl
mıştır. 

Bu nota, doğrudan doğruya 
Sovyet Rusya'ya taarruz ve 
Rusya'yı Portekiz'de de isyan 
çıkarmak istemekle itham et
mektedir. Sovyet Rusya'nın 
Madrid sefiri M. Rozenberg 
beraberinde lspanya'ya 140 
dahili harb mütehassısı ve 
mühim miktarda sulan zehir
lemeğe mahsus zehir getir
miştir. 

Nota bundan sonra, Porte
kiz hükumetinin bitaraf tığını 
ihlal ettiği hakkındaki Sovyet 
ithamlarını reddetmektedir. 

Paris, 26 ( Radyo ) - M. · 
Delbos bugün M. Eden'le te
lefonla uzun bir mükaleme 
yapmışbr. Bu mükalemede, 
Rusya'nın bitarafhktan çekil
mesi ihtimali f üzerine noktai 
nazar tevhidine çalışılmıştır. 

M. Delbos, Rusya'nın bazı 
Fransız limanlarının Rusya 

! harb ve tic.ıret sefinelerine 
açık bulundurulması~ istediğini 
fakat Fransa'nın kabul etme-: 
diğini de bildirmiştir. 

Paris, 26 (Radyo) - Hü
kumete taraftar gazeteler Sov
yet'lerin Fransa' dan bazı li
manlar serbestisini istediği 
hakkındaki şayiaları tekzib et
mektedirler. 

Londra, 26~(Radyo) - İs-
panya işlerine ademi müda
hale komitesinin Çarşamba 
günkü içtimaı, komitenin if
lasını gösterecektir. Çünkü) 
Sovyet Rusya, Madrid' e yar-

- Beybabam dairede! Va
ziyet bozuk. 

- Ne gibi. 
- Bir Avrupa harbı başla-

mış.. Bizim de iştirakimizden 
korkuluyor .. 

- Yaaaaa... Halbuki köy
lerde hiçbir haber yok.. Her· 
kes işinde, gücünde. Ne yol 
var, ne muntazam bir telefon, 
ne gelen, giden, ne okuyan, 
ne de gazete!.. Köyler haki
katen çok zavallı .. 

Bir aralık Rizan'ın gözleri 
Ayçiçeği'nin parmağına ilişti. 

- A ... Nişanlandın mı 
sen U. ..... . !l? 

- Ayçıçeği başını eğdi ve 
kızardı: 

- Öyle! 
Annesi cevabı t:mamladı: 
- Evet kızım, Limia'yı bir 

jandarma zabitine nişanladık . 

Bu akşamki progra 
lstanbul radgosa 

2 12,30 halk musikisi, 1 ı 
havadisler; 13 plaklarla hf 
musiki. 

1 1 18,30 dans musikisi, 1 d 
monolog Hazım tarafın 9-0 

20 Mual1a ve arkadaşları, " 
Türk musiki heyeti; plaklB 
sololar; 21,30 stodyo or • 
trası; ajan~, borsa haberlef. 

dım için verilen kararları 
bul etmiyecektir. 

Burgos, 26 ( Radyo ) 
Madrid'ten alınan bir hab 
göre anarşist gençieri bir~ 
mayiş yaparak Azana ve ~ 
balero 'nun siyasetini te 
etmişlerdir . 

Burgos, 26 ( Radyo ) 
Madrid hükumeti ask& 
asiler Üzerine muhnik gaı~ 
mışlardır. Bundan başka 
lar tarafından Alkante 
Berselona mühim miktıt 
kimyevi harb vasıtaları ib 
edilmiştir. 

Paris, 26 (A.A) - Eko .. 
Pari gazetesi Madrid'i ın° 
faa eden komünist ve ao' 
şistlerin gaz bombaları ~t 
landıklarını öğreniyor ve 
habere göre bombaların bil 
bir kısmı Barselon yakınind 
Sent Andre fabrikalarında 
pılmıştır. 

Madrid, 26 (Radyo)- 8 
vekil, Madrid'in müdafs 
için kadınları da silah alt1 

davet etmiştir. 
Paris, 26 (Radyo) -Hs' 

muhabirinden: Nasyonalist~ 
Madrid'in zabtedileceğin 

emin bulunmaktadırlar. Arıcl 
şehrin nasıl alınacağı mes'el 
üzerinde durulmaktadır. fr~ 
ko, askerlerinin mümtaz 
radını feda etmemek İÇ 
ilerlemek taraftarıdır. Paytab~ 
bombardıman edilmeden :ıs ti 
için de, hükiimetçilere ~ 
mahreç açık bırakılmıştır. 

Valansiya yoludur. . lı! 
Nasyonalistler şiddetlı ~ 

muharebeden soı.ra şimal 
Alyaro kasabası ile RicBıt 
dağını zabetmişlerdir. 14 c 
muriyetçi telef olmuştur. f 
maide Navaldel MargiiS 

1 

vukua gelen meydan muhart' 
d d · el besin e e 265 cumur~)' ~ 

ölmüş, 23 kişi esir düşmuşl ~ 
Paris, 26 (Panyo) - Mt 

rid' deki genç anarşistler , 
toplantıda Larga Kaballero) 
şiddetle hücum etmişler, ye~ 
bir hükumet reisi istemişler~! 

Londra, 26 (A.A) - f ng1 ( 
heyeti ademi müdahale koıı1l 
tesine Sovyetlerin aşağıd~ 
- Sonu 6 ıncı sag/ada 

Fena bir genç değil. 0Jdukç$ 
güzel de. İyi bir aile çocıJf ( 
imiş... Yarın sabahleyin ge 
cek, görürsün. 

1 
Rizan Lamia'nm kulağı~ 

eğildi, birşey söyliyecek old 
Lamia'nın annesi doğruldu: ( 

- Anlaşıldı, sizi biraz b~1 
başa bırakmak lazım. H•Y.v, 
siz yukanya çıkın. Ben de h~ 
metçiye söyliyeyim, yeıııe ıı1 
yukarıya getirsin. Bu akŞ~ıı' 
yüzbaşı babayı beklemiyeld' 
artık. Misafirimiz var, o 
m3zur gorur. ~ 

iki genç kız başbaşa k9 
• 

dılar. Rizan'ın ilk sözü şu old~ 
- Seni tebrik edeyim fll' 
Lamia ayakta duruyor~ıı· 

Aynaya bakarak saçlarına br 
kaç parmak darbesi iliştir 

11 

omuzlarını silkti: 
- Sonu var _,,.,.. 
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Yazan: }an Kokto 7 
Kahire' den Port-Said'e,Süveyş'tenAden'e 

giden cehennemi yol üzerinde ... 
Bir şehirin haki

ki çehresini göste
ren semtlere giden 
yollar, bizi de kah
vehaneden kahve-
haneye sürükliye
rek, istediğimiz ye
re götürdü. Maal· 
tesef burada göbek 
atınak yasak edil-
mişi Burada ka
dınlar sokağı isken 
deriye'nin Komba- Tutankamen'in mumyası 
kir'ine hiç benzemiyor! Küçük, güzel balkonlu bir otel. Mağa-
küçük odalar, çoğu caddeye zalar gece açık; burası sıcak 
karşı bir bez perde ile örtül- memleketlerin antişambrı'dırl 
rnüş, küçük bir rüzgar, gelip Her cinstP.n insan, her çeşitten 
geçenlere Kleopatra'ya mahsus kıyafet... Sıcak, hakiki güneş 
binbir vaziyet gösterebiliyor! sıcağı hüküm sürüyor, ve Port-
Kahire' de kadın mahallesi işte Said'den başlıyor. 
böyledir. Sabahleyin, saat 9,30 da, 

Ertesi gün, 7 Nisanda ga- Süveyş kanalındayız. Süveyş 
tib bir araba ile müze'ye git- kanalı, tam bir Şarki 
tik. Bu araba bizatihi bir an- Kırmızı deniz, kapatılması 
tikal Kahire'nin maruf işvebaz mümkün olınıyan çirkin bir 
kadını Kontes Sala ölünce sıcağın hüküm sürdüğü bir 
arabası satılmış ve şimdi kira yer. Öyle bir hastalık ki, sanki 
arabası olmuş, amma hala eski hastalığın habercısi, veya ta 
süsleri üzerinde! kendisi. İnsan kendini daimi 

Müzede, en ziyade merak bir humma içinde sanıyor! 
edilecek, ziyaret edilecek da- Vapurun makineleri cehen-
ire, .. ölüler dairesi ,, dir. nemi bir oğultu ile işliyor; 

17 gaşında bir firaanl vapur cenuplara indikçe sıcak 
Tutankamen'in fevkalade artıyor. 

haşmet ve zenginliğinden bahs Aden, c~hennemlerin limanı 
lüıumsuzdur. Genç, 17 yaşında veya kapısı! 
bir firaun, öldükten sonra da 12 Nisanda Aden göıündii. 
lüks ve tantanalı bir hayat Yavaş yavaş limana yaklaştık. 
ısürüyor demektir. Şimal kutu- Çıplak Arab'lar, Somali'lilcr, 
bunda bir Brik'in senelerce küçük yelkenli kayıklarile cle-
buzlar arasında muhafaza olun- niz üzerinde dolaşıb duruyor-
duğu gibi kumlar arası.1da lar. Hepsi de abanoz kadar 
ınuhafaza edilmiş, eşyası, ara· •siyah. Hepsi de yağlı gibi.. 
baları, mücevherleri, elbisesi Fakakat ne çfrkin sıcak. Bir 
bize kadar mükemmelen gel- cehennem, cehennemler diya-
nıiştirl Sanki, yeniden hüküm rının limanı veya kapısı ... 
sürr.cek, yeniden evlenecek, ı 

mgiliz harb sefinelerinin, harb 
Yeniden düşmanlarile boğuşa· 
cak imiş gibi her şeyı yanında veya ticaret tayyarelerinin te-
Ve emrine hazır! laki yeri de burasıdır. 

1 T k h Şehir, zengin ve faaliyet şte.. utan amen sa nesi .. 
N h f B l içinderlir. Lüks otomobiller, 

b e tu a ·· u asır arca evel yüklü kamyonlar birbiri arkası 
ırakılmış eşyadan bir kıs-

rnında garib kuvvetler, uğur . gidib gelmekte! 
veya uğursuzluk kudretleri 
tasavvur edilmektedir. "Krallar 
vadi,, sinin misafiri, günleri
mize kadar olduğu gibi kala
bilmiştir. Fakat her şeyin 
2.amanla yok olacağı da mu
hakkaktır. Romzes, Sezostris, 
Kleopatra,:Sodom•ve Gomore,: 

b
l<artaja ve Is... AtlantidihID-;:
olmuş Mumyalar, mahvolmuş 

rnedeniyetler değil midir? 
T utankamcn salonları, diğer

lerini unutturan bir sürpriz 
demektir; eskil Mısır, firavn-
larm hayatı, sanki burada hala 
Yaşamakta. 

* * • 
__ Marina oteli, denize karşı 

ANADOLU 
--··--

-- Günlük siyasal gazete 
Salıip \'C haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 

-
Uınumi ne;riynt ve yazı işleri 

lrıtldiirü: Hamdi Nüzhet Çnııçar 

İdarPhanesi: -

C İırnir İldnci Beyler sokağı 
• Halk partisi binası içinde 

'l' Telgraf: 1zmir - ANADOLU 
clefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllı~ı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
y ~ancı memleketler için &enclik 

ahonc ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur 

~ -~ geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 
........:::;; 

ANADOLU MATDAASI.NDA 
'9 BASILMIŞTIR 

/ 

Kızıldeniz'de Somali' li 
bir kayıkçı 

Burada Major B. ile karşı
laşıyoruz. 25 Lehçe üzerine 
konuşan bu adam, Entellicens 
Servis'in burada gözcüsü. 25 
Lehçe ... Çok göı ünmesin. Hin
distan' da halen ve tam 258 
lehçe vardır. 
Durmağa vaktimiz yok. 
Yeni den denize çıkıyoruz. 
Hind denizinde hava; Bah-

riahmer' e nisbetle biraz daha 
serin. Deniz, Midilli açıkların
daki deniz gibi güzel ve mai .. 
Geniş, çok geniş bir denizde 
sade bizim vapur ve semada 
vapurun bol dumanları var ... 

- Sonu var-

Y akaladığ .. bu 
Adam kimdiJ'·? 

Manisa, (Hususi) - Mani
sa polisi, kendisine jandarma 
gedikli başçavuşu süsünü ve
ren Ahmed Yavuz müstaar 
namını da taşımakta olan Af
yonlu Etem oğlu Hakkı na
mında birini yakalamıştır. Bu 
aJam, birçok yerlerde çeşid 
çeşid dolandırıcılıklar yapmış, 
fakat Manisa'daki vaziyeti Ma
nisa polisinin gözü önünden 
kaçmamıştır. Kendisinin Ma· 
nisa Emniyet daire>inde esa
sen kaydı mevcud imiş. Tah· 
kikat neticesinde kendisine 
gedikli kıdemli başçavuş sü
sünü veren Ahmed'in meşhur 
bir dolandırıcı olduğu anlaşıl
mış ve meşhud suçlar kanunu 

Vak'anın kahramanı Baş 
çavuş kıyafetinde 

mucibince bugün müddeiumu· 
miliğc teslim edilmiştir. Hay-
ret edilen şu ki; bu adam, 
Manisa merkez jandarmasınd~ 
merkez inzibat başçavuşu ola-

rak bir ay kadar vazife görmüş· 
tür, tabii bu müddet zarfında 
da epiyce marifetler işlemiştir. 

Manisa Emniyet dirsktörü 
Taciddin'i ve arkadaşlarını 
tebrik ederiz. • Her Türk, dert ortağı Kızıl- ı 
ayın üyesidir. 

• Harp var mı? 
-Başı 2 inci say/ ada

Frnıı,.a ile Sovyetlcr bımun 

iı;in Lirlıirlcrinı• hiraz <laha fazla 
sok ulııı:ık lüzumunu his!ediyorlıır. 

Küçiik itilaf Lıınuu ic;iıı hirıız 

dalın pcrc;iıılt·~ti ''C gene buıııııı 
ic;iıı Balkan antantına dogrıı daha 
esaslı bir şekilde yaklaşmaya haşfaılı. 

Son siinlcrde Akdeni.ı'de hı:· 

Jirnıiş olan muhtelif hareketleri 
ıloğuran hep bıı endi~elcrdir. • 

Görulüyor ki Avrupa }eni bir 
nizııına ılogru gıcliyor. Oauu iı;in 

bu niznıu taınnnıile lıeliril.ı dle 
tutulur vazih bir mal.ıivet alıncaya 

kadar ve 
0

nihnyet lıerk~si bir harb 
felaketi karşısında kimleri yanında, 
kimleri karşı ıudn bulacağını sara
hat ve kat'iyctle tayin edinceye 
kadar Avrupa'da bir Umumi harb 
zuhur etmek ihtimali yoktur ve 
olamaz. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Buğdaycı/ık 
İzmit, 25 (A.A)-Adapazar 

tohum ıslah istasyonunda üre
tilen ve bire otuz verebilecek 
kadar verimli bir buğday tipi 
olan "bindane adlı,, buğday
dan vilayetimizce 31,000 kilo 
tohumluk alınarak ilin buğday 
yetiştiren mmtakalarmdaki köy· 
lüye dağıtılmağa başlanmıştır. 

Altınordu takımı 
----------~-------"---"------

K. S. K. ı 6-llyenerek 935-36 
şampiyonluğunu kazandı. 

Dün Halk sahasında 935 ~ 
936 senesi likinin son müsa
bakasına şahid olduk. Olduk
~a kalabalıktı. Fakat temiz 
ve nezih bir arkadaş olan 
Ferid dünkü oyunu güzel ida
re edemedi ve milnakaşalara 
meydan verdi. 

Milli küme teşkilatile vakit 
geçirecegımız yerde hakem 
mes' elesini halle çalışsak her 
halde daha doğru olur. Aksi 
takdirde uçuruma düşen spo
rumuzu, Milli küme teşkilatı 
yapsak değil, milyonlarca para 
sarfetsek gene yürütemeyiz. 

yirci kalıyorlardı. Bu suretle 
daha tecrübeli muhacimlere 
malik olan Altınordu takımı 
Mazhar'm ayağından ikinci sa· 
yısını çıkzsrdı. K. S. K. lılar 
canlandılar. O Sırada lehle-. 
rine bir penaltı ·oldu. Fakat 
hakem görmedi. Penaltı mü· 
nakaşası olurken Aitınordu ta-
kımı hücuma geçti ve ofsayd 
vaziyetinden bir sayı daha 
kazandı. K. S. K. itiraz etti. 
Yan hakemler karıştılar. Fa
kat hakem kararından dönme· 
yince K. S. K. takımı da sa
hadan çekildi. 10 dakika son
ra tekrar oyun başladı ve Al
tınordu takımı gol sayıları ı 
altıya çıkardı ve oyun bu su
retle 6 - 1 Altınordu lehine 
ııihayete eriyor. 

Bu oyundan evel Buca -
Göztepe takunları karşılaştı

lar. Zevksiz ve lıey~cansız ge
çen bu oyunu da Göztepe'li
Jer 2 - O kazandılar. 

Altay 
Altınordu 
Cumuriyet bayra
mında karşılaşacak. 

İzmir'in lik şampiyonu olan 
Altınordu ile, şild şampiyonu 

Altay takımları 29 teşrinievel 
Cumuriyet bayramında bir 
kupa maçı yapacaklardır. Maç 
Halk sahasında oynanacak ve 
her iki takım da P.n kuvvetli 

Belçika Faşist 
lideri yakalandı. 

- B111ı 1 inci 40.lıif ede -
sabah Belçika faşistleri hare
kete geçmişler, hadiseler çık
mış, faşistlerin lideri M. Leon 
Deglel ile 40 kişi tevkif edil-
miştir. Öğleden evel eski mu-

. haribler, Kral ve Başvekil hu
zurunda geçid resmi yapmışlar, 
bunu faşistlerin hareketi taki-
bctmiştir. Faşistler meçhul as· 
ker iibidesi etrafında toplan
mışlar, Sosyalistler de mukabil 
bir harekete geçerek, 

- Berlin'e gidinlı, Sizin 
yeriniz oraaıdır1 

Diye baykırmağa başlamış· 
!ardır. Bu esnada karışıklıklar, 
çarpışmalar olmuş, tevkifat 
yapılmıştır. Sokaklar askerle 
doludur. Halkın toplantılarına 
meydan verilmemektedir. Fa
şistlerin yeni nümayişleri ve 
kanlı hadiseler beklenmekte
dir. Faşist lider, nümayişi ida
reye. giderken evinden çıkınca 
yakalanmıştır. Ondan eve) evi· 
nin balkonundan bir nutuk 
söylemişti. Faşist ve Ayan 
azası Kont Grun da yakalan· 
mıştır. Faşist nümayi{ıne an· 
cak birkaç bin kişi ;ştirak 

edebilmektedir. 
Brüksel, 26 (Radyo) - Bü

tün sokaklar ve kôşebaşları, 
asker tarafmchn tutulmuştur. 
Brüksel' de örfi idare ilan edil-
miş gibi bir vaziyet vardır. 
Mone mt ydanında raksist\erle 
komünistler arasında büyük 
bir müsademe olmuştur. Rak
sistler ve zabıtadan birçok 
mecruh vardır. 

Hükumete mensub gazete· 
ler, dünkü gütıün raksistler için 
ademi muvaffakıyet günü ol· 
duğ'unu yazma1mıdırlar. 

Bu oyunda Altınordu takı
mı tam kadrosunu muhafaza 
ediyor. K. S. K. Takımı ise 
Melih'dcn Şevket ve Hik
met'ten mahrum olarak oynı
yordu. Oyun Altınordu'nun. 

Karşıyaka haf hattında kırılan 
akınla başladı. K. S. K. mu

kabil akını da netice vermedi. 
Nihayet Altınordu güzel kom
binezonlarla sık-sık K. S. K. 
kalesini ziyarete başladı. Ne
tt:kiın 5 inci dakikada küçük 
Kenıal'in kornerden ortaladığı 
topu Said kafa ile ağlara taktı. 
Bu golden sonra K. S. K. ta
kımı daha canh oynamıya 

başladı. Fakat muhacimleri 
mütemadiyen flrsatları öldii
rüyordu. K. S. K. ın tevali 
eden hücumları ,arasında 20 nci 
dakik<!da Hidayet şahsi gay
retile 1akımına bcıabcrliği te· 
min etti. Devre bu suretle 
pürüzsüz 1·1 berabere bitti. 

ikinci devre başlar başla
maz Altınordu'lular daha .ağır 
basmağa başladılar. Altınordu 
takımı tam manasile K. S. K. 
kalesine yüklendiği halde K. 
S. K. muhacimleri oyuna se· 

kadroları ile çıkacaklardır. 

r 
Yarın 

' Van~erveld Bolşevizmi ter
cih ediyor 

Milli kUma hakkında 

Suad"' Yurdkoru'nun · bir 
yazısı, yarınki sayımizdaf 

'- .J 

Yugoslav başvekili İstanbul'da. 
-Başı Tinci say/ada

hududuna - dahil olmuştur. 
M. Stoyadinoviç Sofya' dan 

geçerken Bulgar başvekili M. 
Köse İvanof ile de görüşe
cektir. 

İstanbul, 26 ( Hususi ) -
Dost ve müttefik Yugoslav
ya'nın kıymetli Başvekili Dr 
Milan Stoyadinoviç, yarın şeh 
rimizde bulunacak ve parlak 
merasimle karşılanacaktır. 

Hariciye Vekaleti kalemi 
mahsus müdiirünün riyasetinde 
bir heyetimiz, M. Stoyadinoviç'i 
hudutta karştlıyacaktır. He
yet te Yugoslavya'nın Ankara 
sefiri de biılunmaktadır. Baş

vekll'in şehrimizde bir gece 
kalıp kalmıyacağı henüz belli 
değildir. 

Ankara, 26 (Hususi)-Mem
leketimizde ilk defa olarak 
kurulan küçük San'atlar ser
gisini, bir cemile olmak üzere 
Yugoslavya Başvekili M. Sto
yadinoviç açacaktır. 

Belgrad, 26 (Radyo) - M. 
Stoyadinoviç'in Ankara seya· 
hatinden bahseden Vereme 

0 azetesi başmakalesinde diyorki: 
M. Milan Stoyadinoviç bu 

gün Ankara'ya gidiyor. M. 
Stoyadinoviç, Belgrad'ı defatla 
ziyaret etmiş olan Dr. Rüşdü 
Aras'a iadei ziyaret için, 
dost ve müttefik Türkiye cu
mur-iyetinin asri hükumet mer· 
kezine gidiyor. Türkiye - Yu-

goslavya arasındaki dostluk 
münasebatı, iki hükumet rica
linin samimi görüşmelerine 
zemin teşkil etmiştir. Yugoslav 
milleti bu ziyaretten büyük 
sevinç duymaktadır. 

Türkiye, Büyük Önder Ata
türk' ün başkanlığında muaz
zam bir terakki d~vresinde 
hulunuyor. Büyük Dahi, ;'rog
'"amını seri adımlarla kuvve
den file çıkarmaktadır. Dün· 
yanın en müthiş iktısadi şera
iti altında, Büyük Önder, mil
letini iktısadi sahada muvaf
fakıyetle ilerletmektedir. 

Türk - Yugoslav dostluğunu 
kuvvetlendiren başka bir amil 
de vardır. 

Yugoslav milleti, harptan 
sonraki tarihinin en acıklı dev· 
resinde canlı bir vesikaya ma
lik bulunuyor. 

Türkiye'nin asil ve samimi 
dostluğu, kral Aleksandr'ın 
feci ölümünde görülmüştür. 
Bu hadisenin, belki o acile 
kafi derecede göze çarpmamış 
olması muhtemeldir. 

Kralın ölümünü müteakib, 
Türkiye Cumurreisi Atatürk'ün 
gönderdiği telgraf, bir nezaket 
eserinin fevkindeydi. Bütün 
Türkiye, Atatürk'ün kardeşinin 
ölümünde matem tutm~tu. 

Müteveffa kral, daima mü
teyakkız bulunması lüzumunu 
def' atle söylemişti. Son on gün 
zarfında zuhur eden vak'alar 

Brüksel, 26 <{.A.A) - Bel
çika sosyalist kongresinde M. 
Sbaak ile M. Vanderveld'e 
arasında şiddetli bir 'ihtilaf 
çıkmıştır. M. Vanderveld' e: 

- "Faşizm olmasın da ne 
olursa olsun,, diye haykır

mıştır. 

M. Spaak şu cevabı ver
miştir: 

- "iki ş1ktan biri. Ya Deg
relle yahut hükumet.,, 

M. Vanderveld'e mukabele 
etmiştir: 

- "Eğer faşizm ile bolşe
vizınden birini ihtiyar etmem 
icabedecek olursa, Bolşevizmi 
tercih ederim. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
farı ve elektrik tedavisi 
fımir - Birinci beyler: ~okağl -
Elhamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

mühimdir. Hatta Avrupa'nm 
ımlhü kaybetmesi bile muhte
meldir. Küçük milletler. bir
birlerini tutmak mecburiyetin
dedirler. Dahili vaziyeti saye
sinde Türkiye, ecnebi devlet
lere karşı büyük bir nufuz ve 
prestişe sahiptir. Anl ıra' daki 
temasların Balkan sulbü müsa
lemetinin t~minine ve Balkan 
paktının takviyesine büyük 
faydası dokunacağından emi
niz. Başvekilimiz Türkiye' de 
birkaç gün kalacak ve aziz 
Türk milletinin Reisi Atatürk'ü 
görmek şerefine de nail ola

caktır." 
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M.. ,.1 etaksas /zmir harici askeri satın alma ilanları İzmir Üçüncü mmtaka tapu 
lYl! OOPSA sicil muhafızlığından: . 

Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: Birinci Aziziye mahalleS~ 
Se/dnik 'le bir Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat tabak Ahmet sokağında es~' 

k l d • Kilo tutan teminat şekli 92 yeni 94 sayılı bir bab ha· nUtU SÖy e l. Üzüm satu;ları: Un Gaziemir 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 10 ne Hüseyinaki oğlu Hasanııı 
--• .. • • • Ç. Alıcı K. S. K. S. Un Aydın 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 11 uhdesinde ise de tapuda kat· 

-Baştara/ı 1 inci sayfada- 1075 Üzüm kuru. 11 21 50 Un Tire 100,000 11500 865 Kapalı 13/ 11/936 Cuma 16 dı olmadığı ve bu kere keıı; 
kumandanı veliahd Kostanti· 910 M. J. Taran, 11 18 Un Söke 24,000 2760 207 Açık 13/11/936 Cuma 15 disinin 329 senesinde vefa 
nin ismini anınca şiddetle al- 743 K. A. Kazım 14 50 17 25 Un Ödemiş 24,000 2760 207 Açık 13/11/936 Cuma 16,30 etmiş balunmasına binae~ ~a: 
kışlanmıştır. 697 F. Solari 13 50 17 50 Arpa Burnava 90,000 4500 338 Açık 12/ 111936 Perşembe 15 risi oğlu Hüsnü işbu yerın ın 

Burada harb ettiğimiz, dün- 592 A. R. Üzüm. 12 50 15 Arpa Tire 48,000 2400 180 Açık 12/ 11/936 Perşembe 16 . tikalini ve satışını istediğin· 
yanın en kıymetli orduların- 389 S. Süleyma. 10 50 18 1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup cins miktar ve mahalleri yukarıda yazılı un ve arpa· den bu yer hakkında tasa; 
d b. 'd S · .. · l' 338 Alb t' 11 19 50 k l ruf iddiasında bulunan var an , ırı ir. özimu soy ıyen ayra ıca. lar hizasında gösterildiği şekillerde münakasaya onu muştur. b'r 
Bacvekı'l, nutkuna co"yle de- 133 Y. f. Talat 12 17 50 2 M"' k l h' l d .. "ld'v · h'l 12/ 13 2 · · t · /936 d l kt vesaiki tasarrufiyelerile 1 

'it 'it - una asa arı ıza arın a gosterı ıgı veç ı e ve . ıncı eşrın a yapı aca ır. likte ilan tarihinden itibare 
vam etmiştir: 261 Ş. Riza halef. 15 23 3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. onbcş gün zarfında f zınir 

-" Böyle bir ordu ile harb 182 H. Alyoti 13 19 4 - .Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. üçüncü mıntaka tapu sicil nlll' 
meydanına çıkmış olması, Yu- 143 inhisar ida. 8 75 11 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde, yazılı vesikalarla muvakkat hafızlığına veyahut mahallinde 
nan ordusu için ebedi bir şe- 123 H. Güneş 11 25 12 75 teminat makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarfla yapıla- berayı tahkikat gidecek tapu 
ref teşkil edecektir. Yunan 102 Jiro ve şüre. 13 625 13 625 caklar için teklif mektuplarını bir saat evvelinden Burnavadaki Askeri satın alma ko· sicil memuruna müracaatları 
ordusunun, Türk ordusuna 100 Beşikçi oğlu 15 19 50 misyonuna vermeleri. 27 31 4 10 974 ilan olunur. ~ 

karşı olan o vakitki saygısı, 24 P. Paci 15 50 1178 50 -D-a-im_A_ı_Encümen riyasetinden·, 
şimdi de devam etmektedir. 48 J. Kohen 16 50 
Adalar denizinin bir tarafında 37 J. Gozden 12 25 14 Bedeli muhammeni Yeri Cinsi No. 
Türk'ler bir tarafında da biz 32 Ş. Remzi 19 21 Lira k. 
bulundukça, bu dostluk ebe· 25 Vitel 15 15 75 00 Karantina tramvay caddesi Dükkan 447 
diyen yaşıyacaktır." 20 J · Tara. mah. 13 7 5 14 25 İdarei Hususiye akaratından olup Karantina' da l kain eski 

M. Metaksas, 4 Ağustos 936 6024 Muhasebei Hususiye ~ube binası kiraya verilmek üzere 10 gün 
da kral jorj'un himayesinde 297593 müddetle temdiden artırmaya çıkarılmıştır. 
başlıyan ve halk tarafından 303617 isteklilerin ihale günü olan 5/11/936 , perşembe günü saat 
tasvib edilen rejimin daima incir satışları: 10 da depozito makbuzlarile Daimi Encümene müracaatları. 
devam edeceğini, komünizmin Ç. Alıcı K. S. K. S. 27 29 31 2 979 
daima ezilmeğe mahkum oldu- 762 İzzi ve Ali 7 50 15 
ğunu söylemiş: 184 B. S. Alazra. 7 50 13 

- Kara, hava ve deniz kı
taatımız bir taarruza intizar 
etmemektedir. Memleketin asa· 

148 A. H. Nazil. 7 50 11 25 
100 Albayrak ti. 10 50 10 50 

66 O. Eğli 8 75 12 75 
yişini ve istiklalini temin için 65 J. Tara. mah. 9 50 12 50 
hazırlanmaktadır. 38 K. A. Kazım 6 75 6 75 

D · · M k 25 s· 38 A. Muhtar 9 50 14 .,.,.~_.~', ,,, ~ emıştır. eta sas, ı- •"'~' ,.:,,,.,,, ;"... ."":; ı 
rinciteşrin 912 ile 25 Birinci- 34 H. Şeşbek 7 50 7 50 ~ •• ,,..· ~~, 
teşrin 916 nın tarihi günler 31 A. Lofont 7 50 10 50 '''""".,' \ ~.\W'C"'O-• .. 
olduğunu ve Yunanistan'ın is- 11 Koope. itti. 12 75 12 75 ~ 111pt11"' ::f 

7 M J T 11 11 t. 
I fi" 1/f/fl'f/ 1 _....,.., - ı 

tiklalini 912 de kazandığını · · aran. / i~ ")//P·ı" \'~~~;. · 1 

söylemiştir. 1484 ~ VU' 
Bugün, bir torpido ile Se· 151864 PiYANGO 

lanik'e gelen kral, merasimle 153348 11t.I 
karşılanmış, öğleden sonra bü- Zahire sahşları: / / ~ . 
yük geçid resmi yapılmıştır. Ç. Cinsi K. S. K

5 3
· s

7
.
5 

• .A ~,-• A 1 v R Jl '"~'( C: 
Bütün Yunanistan, Selanik'in 360 Buğday 5 25 .ıit W W ••• P .4-~J 1' J-

~u:;.luş gününü kutlulamak· ~~ :~~=muk 
45

4 ;; 4: 75 2,. •,... rı(}~J;.ı T 'VAR. : 
----------~--------~ ....................... , , 

9 :(1 Kl/111 ~ lrla~ 
a: ~~ ~ t so ,,,, 

Stalin'in beyanatı. 
noktalarda ademi müdahale 
itilafı ahkamını ihlal etmiş 
olduklarını bildirmiştir : 

1 - Stary Bolchevik adın
daki Sovyet vapuru 18 ilkteş· 
rinde Cartagena'ya 18 tayyare, 
15 tank ve 300 sandık silah 
ve mühimmat çıkarmıştır. 

2 - Campache adındaki 
lspanyol vapuru 15 gün evel 
Cartagena'ya Sovyet menşeli 
toplar, tüfekler ve mühimmat 
çıkarmıştır. 

3 - Kruchtchev adındaki 

Sovyet vapuru 19 İlkteşrinde 
Alicante'ye 85 kamyon çıkar
mıştır. 

Diğer taraftan 7 llkteşrinde 
üç İtalyan tayyaresi IMayorka 
adasına inmiş ve bir ltalyan 
gemisi de oraya silah ve mü
himmat çıkarmıştır. 

Nihayet f ngiltere hükumeti 
Anvers'ten Barselon'a harb 
malzemesi nakletmiş olduğu 

iddia olunan Bramhil ismin
deki İngiliz gemisi hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

Rus gazetelerinin ithamları 

ilan 
Ahmetli köyü muh. 
tar lığından 

1-Ahmetli nahiye merkezin
deki mektebe bir yatı pavyo
nu yaptırılacaktır. 3999 lira 
97 kuruş bedel keşifli olan 
bu pavyonun keşifnamesi, ha
ritası ve şartnamesi Ahmetli 
köy odasındadır. İşbu pavyo· 
nun inşası açık eksilmiye kon
muş olduğundan şartnameyi ve 
keşifnameyi görmek istiyenle
rin köy odasına müracaatları. 

2 - Eksiltmeyi iştirak ede
ceklerin kanuni % 7,5 pey ak
çası veya banka mektubu ib· 
raz etmesi şarttır. 

3 - İhale lkinciteşrin ayı
nın 15 inci günü saat 15 de 
Ahmetli nahiyesi merkezinde 
yapılacağından tarihi mezkur
de taliplerin Ahmetli nahiye
sinde bulunmaları ilan olu-
nur. 27 31 4 - 8 

l 
........ llll!!!!.111!11111 ........... 

Doktor 

1 
Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 

~ : t:li ~ -ı:so ,,, 
4 : ~~ ' ~,50 // 
• : (1 ~ "1.,50 ~~ 
6: // ~ s // -• 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen 
paran heba olmamıştlr. Hem yüzlerce vatandaşım
zı zengin etmiş, !ıem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 9/11/936 pazartesi günü saat 

15 te İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık 
suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin 

gayri menkuller hizasında yazılan rpiktarda muvakkat teminat 

vermeleri ve işe girmeğ~ manii kanuni bir halleri olmadığına 

dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta 

komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Bayındır 

istasyon yazıhasinden ve komisyondan parasız alınır. 

1 - İzmir Kemer istasyonu yolu bekleme salunu dahilin
deki büvet satıcı barakası muhammen kira bedeli 150 lira 
muvakkat teminat 1125 kuru~tur. 

2 - Bayındır istasyon binası içinde 8 harita No. lı büfe 

kahvehane muhammen kira bedeli 180 lira muvakkat 1350 
kuruştur. 27 31 968 

~ .. 
Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satı~ yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir znmnu<ln dürüstlü~ü ile s:ıyın miişterilerinin aluknlanoJ 

kazanarak (f zmir)e yarnşu hir 9cki1Je gı>niJetilıniştir. 

Kültür Bakanlığının kitnplnn ile çıkan eserleri günü gilnüne takip 
eder ve bütün müşterilerine sunar. Ahmcll Etim:ııı Kitııp Evi 1z· 
mir'in yegane ldtnp ve kırtasiye deposudur. Hariçten ip:ırişler sür'at· 
]1' gönderilir. 

lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

-~ 

/zmir belediyesinden :!at on altıda açık arttırma i!e 

1 H 
ihale edile .... ktir. iştirak içın 

- ava gazı fabrikasın- -~~- k 
da mevcud kok kömürlerinden otuz:üç buçuk liralık muva . 

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

2 - Peştems:lcılarda 104 

lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 22 25 27 3 927 

Deri ve Tenasül Hasta
lıkları Mütahassısı 

st~ _ ~ Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 .................... 

sayılı deponun bir senelik ki- İzmir ikinci icra memurlu· 
rası seksen beş lira bedeli 

ğundan: 
muhammenle başkatiplikteki 
şartname veçlıile 6/ 11/936 Buca'da istasyon civarında 
cuma günü saat on altıda Aşağı mahallede Lokanta so· 
açık arttırma ile ihale edile- kağında 25/29 No. lı evde 
cektir. İşt;rak için altı buçuk oturmakta iken halen ikamet· 
liralık muvakkat teminat mak- gahı meçhul Kristyano Ruso 
buzu ile söylenen gün ve sa- karısı Elize Ruso mirasçıların· 
atta encümene gelinir. 

dan kocası Kristyano Ruso 
3 - Halimağa çarşısında 

yeni yolda 4 sayılı dükkanın oğulları Cilberto Kristyanoı 
bir senelik kirası otuz beş Günido Bernardo, Flaviyo 
lira bedeli muhammenle baş· Ruso, Kristyano kızları f nes, 
katiplikteki şartname veçhile Viyoletta Jozetta taraflarına: 
6/ 11/936 cuma günü saat on Tasfiye halinde bulunan 
altıda açık arttırma ile ihale Elzear Gifre'ye olan borcu· 
edilecektir. iştirak için iki yüz 

nuzdan dolayı ipotekli Bucad'a 
altmış beş kuruşluk muvakkat 

Moskova, 26 (Radyo) - lz
vestiya ve Pravda1 Londra' daki 
ademi müdahale komitesini 
faşist taraftarlığı ile itham et
mektedirler. Buna delil olarak 
Rus notasına ehemmiyet ve
rilmemesini ileri sürmektedir
ler. Bu gazeteler, Rusya'yı 
şu andan itibaren bütün taah· 
hütlerinden kurtulmuş addet
mektedirler. 

• Merkez hastanesi kulak şefi 
ikinci Beyler sokağı ha

mam karşı~ı No. 41 
Muayenehane Tele.: 3686 
Ev ·• : 2505 

teminat makbuzu ile söylenen Aşağı mahalle Lokanta soka· 
•llllllllUlllllfllllllllllllhı. Doktor .. ıf lllllllllllllllllllllllllllll gün ve saatta encümene geli- ğında 25/29 No. lı eve yeminli 

Hergün 3 • 6 a kadar has- ' = - üç ehli vukuf tarafından 4500 
talarını kab~l eder. _ _ A. Kemal Tonay _= nır. - 4 - Metre murabbaı yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

Ki. ral 1 k Ev =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı- yirmi beş kuruştan dört yüz 936/2142 No. lı dosyada mev

Hayvan h11sız.lığı Köprü tramvay durak yerin-
Torbalı kazasının Eğerci de 681 numaralı ev kiralıktır. 

köyü mer'asından Hüseyin oğ- Evde her türlü tesisat ve konfor 
lu Nuri'nin iki at ve bir kıs- mevcuttur. Görmek için Köprü 

rağı çalınmıştır. Hırsız aranıyor. bakkalı bay Ahmed'e müracaat 

;; Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak Laşın<la 30 sayı· =: kırk bir lira seksen sekiz ku- cut zabıt varakasını tedkik ve 
:= lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak~am saat 6 a kadar =: ruş bedeli muhammenle 58 
--- hastalarını kabul eder. · =: l d bir diyeceğiniz varsa söyleme· 

sayı ı a anın 353,5 metre mu-
- ltlilracaat eden hastalara yapılması Hizımgdcn sair tahlillit ve - bb l niz için icra ve iflas kanunu· ra aındaki 18 sayı ı arsası 
- nıikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza -- b k l k k nun 103 üncü maddesi mucİ-:= görülen Pnomotorak.s muayenehanesinde oıuntazaman yapılır. := aş fıtip i te i şartname veç-
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111• hile 6/ 11/936 cuma günü sa- cince keyfiyet tebliğ olunur. 97 .................. __________ _ 
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telli S erco W. F. H. VAN-
r lir Acentası Der ZEE & CO. 
AL NEERLANDAİS V. N. 
l~UMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 
el SSES~, pa~u~u .. 16/teş- "ATHEN,, v~puru 26 ilk 

de gelıp yukunu tah- teşrinde beklenıyor, 3 son 
t sonra BURGAS, VAR- tcşrine kadar ROTTERDAM, 
~ KôSTENCE liman- HAMBURG ve BREMEN için 

~ın yük nlacaktır. yükliyecektir. 
01rdon,, vapuru 21/teşrin- ''MİLOS,, vapuru 29 ilk 
den 25/teşrinevvele ka- teşrinde bekleniyor, HAM
l<OTTERDAM, AMS- BURG ve ANVES'ten yük ç.· 
AM ve HAMBURG li- kacaktır. 
tı içi "k ı kt "MANISSA,, vapuru 11 son 
lY n yu a aca ır. teşrinde bekleniyor, 15 son 
. SSES,, vapuru 4/ t~- teşri ne kadar ROTTERDAM, 

}.den 9/teşrinsaniye kadar HAMBURG ve BREMEN için 
tRDAM, ROTTER- yükliyecektir. 

, ."e HAMBURG liman- ARMEMEN_T_H-. -SCHULDT-
Çın yük alacaktır. HAMBURG 
~TES,, vapuru 16/ikin- "MARfTZA,, vapuru 22 ilk 
ilden 21/ikinciteşrine ka- teşrinde bekleniyor, ROTTER
~MSTERDAM, ROTSER- DAM ve HAMBURG için yük 
• Ve HAMBURG liman- alacaktır. 
Çin yük alacaktır. "AUGUST LEO~HARDT,, 
SKA ORIENT LINIEN va~uru 11 son teşrınde bek-

\tfl<iN " " .. lenıyor, ROTTERDAM ve 
b·. GLAND motoru HAMBURG için yük ala-
'tınciteşrinde beklenmekte caktır. 
~GROTTERDAM, HAM- AMERiKAN EXPORT LINES 
G 1 BREMEN, COPEN- "EXMINSTER,, vapuru 30 

~ 1.E, ve ISKANDINAV· ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
"1ınanları için yük alacaktır. YORK ve BOSTON için 
vlLAND AUSTRALIA yük alacaktır. 

.. LINE "EXHiBITOR,, vapuru 14 
ALHENA vapuru 6/ikin- son teşrinde bekleniyor, NEV-
tinde beklenmekte olup YORK ve BOSTON için yük 
NSIPALLE AUSTRAL y A alacaktır. 
't't:NI ZELAND · · "k "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 

kt ıçın yu teşrinde bekleniyor, NEV-

SE;VICE MARITIME YORK içi? yük alacaktır. 
"EXAMINER,, vapuru 14 

-s ROUMAIN ilk kanunda bekleniyor, NEV-
.. ÜÇEAVA,, vapuru 20 YORK için yük alacaktır. 

1.ııcj teşrinde gelip 1/21inci "EXAMELfA,, vapuru 26 ilk 
ı['11de PiRE, MALTA, MAR- teşrinde bekleniyor, NEV-

'y A ve CEZAIR için yük YORK iç~n yiik alacaktır. 
,, ktır. AMERICAN EXRORT LINES 

9 11\L~A_ JULIA,, vapuru PiRE T ARiKILE SERi 
~2 ıncıteşrinde MALTA, SEEERLER 
arı Si~ Y.A :,e CECAİR li- "EXCALiBUR,, transatlan-

ları ıçın yuk alacaktır. tik vapuru 23 ilk teşrinde Pl-
,,ZE.GLUGA POLSKA RE'den BOSTON ve NEV-

tjt l~WANT,, motörü l/ikin- YORK'a hareket edecektir. 
~Şrındc beklenmekte olup "EXETER,, transatlantik va-
~ VERs (Doğru) DANTZIG J'Uru 6 son teşrinde PlRE-
~k GDYNIA için yük ala- den BOSTON ve NEVYORK'a 

Itır. hareket edecektir. 
landaki hareket tarihlerile "EXCAMBİON,, Transat-

~"lunlardaki değişikliklerden lantik vapuru 20 son teşrin~e 
"terıta m • ı· t k b l t BOSTON ve NEVYORK a u es u ıye a u e mez. h k d k · •ha f l f .1A • • FRA are et e ece tır. 
~~ az a ta sı at ıçm • Sefer müddeti: 
Ilı .. lLI SPERCO acentalığına PiRE _ BOSTON 16 gün 

NEDK Mi NA 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 

• ALGERİAN" vapuru 30 
birinci teşrinde gelip 4 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 

Glasgow için yük alacaktır. 
Birinci kordon Rees binası "FLAMINIAN,, vapuru ikin· 

Tel 2443 ci teşrin ibtidasmda Liverpool 
LONDRA HATTI ve Svanse'adan gelip yük çı-

" AD JUT ANT" vapuru 28 karacaktır. 
birinci teşrinde gelip 29 bi- "THURSO,, vapuru 15 
rinci teşrine kadar Londra ikinci teşrinde Londra'dan ge-
için yük alacaktır. lip yük çıkaracak ve ayni za-

" ANDALUSIAN,, vapuru manda Liverpool ve Glaskon 
2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci için yük alacaktır. 
teşrine kadar Londra ve Hull Tarih ve navlunlardaki de-
için yük alacaktır. ğişikliklerden acenta mes'u· 

LIVERPOOL HATTI liyet kabul etmez. 

Gümrük Muhafaza taburu lzmir Komutanlığı ilanları 

S t 1 k • d Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
8 in ma OmlSYODUD an: 1 - Mst. M,. kıt'aatının ihtiyacı için (735500) kilo linit 
1 - lzmir gümrük muhafaza alayı birinci tabur karargah maden kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

efratının gündelik ihtiyacı için 30 • 40 adet ekmek ihalesi 6/11/936 cuma günü saat on rltıda kışlada 
askeri evsafa göre on buçuk ay miıddetle açık eksilt- Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu bedeli (7335) liradır. Ve ilk me suretile münakasa. a konulmuştur. 
teminatı (551) lira (62) kuruştur . 

2 ihalesi 6/11/936 Cuma günü saat 14 de Gazibulva- 3 _ Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
n'nda Ziraat Bankasl ittisalinde 6/3 sayılı apartıman 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler Ticaretodasında kayıtla 
üst katında gümrük muliafaza taburu satın aima ko- olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetind,~-
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis- dirler. 
yonda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki . ve 
3 - Ekmeğin beher adedi için 9 kuruş 25 santim fiat üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıka-

tahmin edilmiştir. 
larile ilk teminat ve teklif mektuplarım ihale saatm-

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun iki ve iiçüncü madde-
dan en az bir saat evel komisyona vermeleri ilan 

lerinde ve şartnamesinde yazılı vesiknları ve muvakkat olunur. 21 27 31 5 911 
teminat makbuzlarile birlikte komisyonumuza müra- ' -~-~:.::.:.:.::..::.. _____ __::...:......::.:.......::..:.....;:;_ ______ _ 
caatları. 23 27 31 4 944 Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Mit. Mv. kıt'aları ihtiyacı olan 253600 kilo linit ma-

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur 
. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

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

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

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

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

üçüncü maddelerinde ve şartname&inde yazılı vesika
larile muvakkat teminat mektup ve1 a makbuzlarile 
birlikte belli günde saatinden evel komisyona müra-
racaatları. 21 27 31 5 910 ---M. M. V. satın alma komisyonundan: 

1 - l'eh<'r çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan yüzbin çift 
erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

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

yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 6380 lira fiat 

biçilmiştir. 
lltacaat edilmesi rica olunur. PiRE. NEVYORK 18 gün 

'Telefon: 20041200512663 DEN NORSKE MiDDELHAVS -~----~--~~~-~--~--ı 
ij~lli L. LINJEN. osLo lzmir vilayeti daııni encüme-

3 - ihalesi 30 /10/ 936 tarih cuma günü saat 15 te Ça
nakkalcde Ms. Mv. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

c en lnes "BOSPHORUS,, motörü Dİnden: Limited 24 ilk teşrinde bekleniyor, 
Ji D f E P P E, DUNKERK, ve 

ela aınburg - Bremen, Rotter- NORVEÇ limanlarına yük 
li llı--Amsterdam ve Anvers alacaktır. 
~llıa~la.n için her ay munta- "SARDINlA,, motörü 1!> 

Ilı ıkı sefer yapacaktır. son teşrinde bekleniyor, Di-
l ~en, lskandinav ve Baltık EPPE ve NORVEÇ limanla· 
~anları için doğru Konşi· rına yük alacaktır. 

4 
ento ile eşya kabul eder. JOHSTON W ARREN LINE 

11glc .Egytian Mail LTD LIVERPOL . 
• "DROMORE,, vapuru 24 ılk 

lıne teşrinde olup ayni gün BUR-
g~arsilya ve 1skenderiye için CAS, VARNA, KÖSTENCE, 
~ tonluk "Cairo City,, va- SULINA, GALAÇ ve BRAİ-
~ru her ay Pireden munta- LA'ya gidecektir. 

Ce~~n iki sefer hareket ede- S.A. ROY ALE HONGRO· 
lır. İSE DE NAVİGATlON 

'tolcu fiatinde tenzilftt: DANUBiENNE-MARITIME 

d Pire-Marsilya seyahat müd- BUAPEEST er 1 75 saat SERVİCE MARiTIME 
Ilı Po, l·Sait ~e lskenderiye li- ROUMAIN BUCAREST 
tanlan için "VELOS,, vapu· "DUROSTOR,, vapuru 28 
l~ her hafta pazartesi günü saat ilk tc~rinde bekleniyor, KôS
t de muntazam Pireden ha- TENCE, SULİNA ve GALAÇ 
~:ıet edecektir. Yolcu ve eşya ve GALAÇ aktarması olarak 

ul eder. BELGRAD, NOViSAD, BU-
~oi azla tafsilat için Pasaport DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
~· cu salonu•karşısında Lokal VIYENA ve LİNZ için yük 
lJıı. binasında. No. 168 alacaktır. 

fllt.unr Deniz Acentah~ı Vapurların isimleri gelme 
a Limited tarihleri ve navlun tarifeleri 
Centasına müracaat olunması. bakında bir taahhüde girişi-

Telefon : 3171 lemez. Telefon No. 2008 2008 

ldarei hususiyeyc merbut d<"vair ve müessesatı resmıyenı. 
senelik ihtiyacı olan 502500 kilo kok kömürünün mübayeası 
15 /10/ 936 gününden itibaren bir ay içinde pazarlık suretile 
eksiltmeye çıkarılmı.;ır. Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere 
her gün M. hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksilt· 
meye iştirak edeceklerin de encümeni vilayetin toplandığı her 
pazartesi ve perşembe günleri saat 10 da iepozito veya bank 
mektubu ile vilayet daimi encümen.ne müracaatları ilan 
olunur. 23 26 27 29 934 

r Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidcsinde en büyük 
ikraıniyeyi kazanan 147 41 numaralı bilet, 1 doğrudan doğ-
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ha· 
yileai, 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 şöhre alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu k<" ide 
biletlerini de satı~a çıkardığım ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek 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 

Hayri Ak Dölek 

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

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

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

biçilmiştir. 
3 - ihalesi 30 1101 936 tarih cuma günü saat 10 da 

Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden b!r saat evel te.ninat akçeleri olan 
750 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele· 
rindeki vesaikle bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 13 17 22 27 800. 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon kıtaatı hayvanatmın ihtiyacı için ka-

pah zarftan pazarlığa geçilen 780840 kilo yulafa pa· 
zarlık gününde istekli çıkmadığından 10/11/936 salı 
günü saat 15 te son pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Yulafın tutarı 27329 lira 40 kuruş olup muvakkat 
teminatı 2049 lira 70 kuruştur. 

3 - Şartnamesi pazarlığın yapılacağl levazım amin ği satın 
alma komisyonunda 137 kuruş mukabilinde verilir. 

4 - isteklilerin belli gün ve saatta kanunun iki ve üçüne·· 
maddelerindeki vesika ve teminat makbuzları ile ko· 
misyona gelmeleri. 949 

SIHHAT BALIKYAGI 
orveçya hıılık)ağlarının en holisidir. Şerbet gibi itilir, 2 defa üzülmü~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bı1~durak Düyük Salep~ioğlu ~aw ka1111ındı 
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1937 n1odel Chevrolet ve Olds

mobil otomobil ve kamyonları 
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...... obil mutlaka ve mutlaka 

Yapısı olma ı r. "GENERAL MOTORS,, dünyanın en i i, en kuvvetli, en slğıam 
otomobillerini yapan büyük bir müeasesedir. 
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