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!_ürk - Yugoslav dostluğunun yeni 
~ir tezahürü karşısında bulunuyoruz 

Müttefik Yugoslavya'nın 
rsayın başveki~i geldi. 

Donanmamız 
Berut'da Fransız 
Filosunu da 
Ziyaret edecekmiş. 

lstaııbul, 27 ( Hususi ) -
Donanmamızın Malta' dan dö
nüşte, Berud'a giderek Fransız 
Akdeniz filosunu ziyaret ede-

Daima hız 
ve hamle .. 

M. Stoyadinoviç: "Türk _ Yugos- _c_eğ_in_i A_r_ab_g!!!:t_el_er_i y_az_ıy_or_. 

Bir hamle Ye lıız kasırgası 
içindeyiz. Milli savaş; bu knyna.,ma 
Ye coı ma harek,.tJerinin, hu lı:ıın· 
le ve hız tufJuıuın başlaogıcıdıı. 

lav dostluğu Balkan milletlerinin G. Ali Hik
ilerlemesine amil olmuştur,, diyor met'in beyanatı. 
Bugün Atatürk tarafından kabul edilecek Olimpiyadlarda faz-

ı tanbul 27 (Husu i) - Do'it [ f d•/ d• 
- Bır, nerede sona erecek? ve müttefik Yugo~luvya'ııın sayın a para Sar e l me l 
- Bu hızın ve hawlcııiu 11011u, lıoşvekili doktor Mitin Stoyndino· lstanbul, 27 ( Hususi ) -

tıcu, Lucağı yoktur; ebede kadar ''İç, bu sahalı memleketimize gd· Türkspor kurumu Başkanı ge-
devam edecek. Şuııdan ötürü ki: miştir. 

neral Ali Hikmet beyanatta 
Yll§amnk, hfır ve müstakil yaşama" llnriciyc \'ekillcti kalemi malı-
inı·y bulunarak, olimpiyadlarda faz· oruz. ııus müdiirü \'c protokol konsolosu 

On altı yıldır durmak, Jinlen· .M. Sto) nıliııoviç'i Jıudu,ldan kıır~ı· la para sarfedildiği iddialarını 
ınck bilmiyen bir çalışına hayatı lamı' \'c kr.nıli ine ··IIoş gelıliııiz!,.: reddetmiş ve Rusya' daki son 
yaşıyoruz. Bu hayatı tam kurtulu- Dt!mişlerdir. mağlubiyetlerin, bazı yerlere 
tunıuza kadar idame ettireceğiz. Doktor ~tiluu Sıoyaılinoviç"i konacak oyuncu bulunmama-

- .Milleılere tam kurtulu~ mu· e;rtiren husu i cmı, sab:ıhlcyin sııat sından ileri geldiğini söyle· 
lı:adder midir? clokuzda Sirkeci garına girerken, 

Denecek. Cevabı var: dost ba~bakno, binlerce halk tara· 
miştir. 

- Milletlere tam kurtulu~ aa· fmdan alk1şlıınmı~tır. İstasyon, 
adeti mukadder de~lse hız ve Türk.Yugoslav bnrraklarile donan· M. Ruzvelt 

ıPayitaht dağlarında muharebeler oluyor. 

Franko, 48 saat zarfında 
Madrid'in teslimini istedi --Beynelmilel sendikalar komitesi, Madrid 

hükumetine yardıma karar verdi. 

Milis kuvvetler, asilere karşı müdafaada 
Madrid, 27 (A.A) - Hü· rek hakim tepeleri zaptcttik

kumetin bir tebliğinde, Astu- leri, asilerden 600 kişi öldüğü 
ries maden amelesinin Ovi· bildirilmektedir. 

edo' da kahramanca çarpıştık- Argon cephesinde hükumet 
ları, şehre hakim Estamplera kuvvetleri ilerlemiştir. Şimalde 

hamle delum edecek. Uğraşacağız, mıo lmlunuyor, bando, Türk-Yu· 
didineceğiz ve Lehemııhal köle bir goslav mili~ marşlarını ı;alıyor<lu. 
Xllillct olmamağa çalışacağız. Bu çalı.\ Dost hükQmet reisi, trenden 

Amerika donanması. _d_a_ğı.,..n_d.;,.:ıa~i-si_le_ri-=m=ag=" l=ı'.ip==ed=e=-==-=S=on==u--:':-:3=-n-cü_sa_y_fi_a_d_a-__ 

~ı§ta ölmek mi nr; öleceğiz, eziyet euince, kendi ini kar§ılanıağa gel· 
nıi var; dayanacağız, yorulmak mı miş bnlunau İstanbul valisi Mu· 
Var, .katlanacağız. - Sonu Sinci sayfada- M. Stoyadinoviç 

Yurdun her kö§c ve bucağı 
Çelik yollarla örülüyor; daha da 
oreceğiz. Harab yunluu yüzü ma
Xllureleıle gülüyor; daha da gülecek, 
Konya'dak.i bir yurddaş bir saniye· 
llin içiude İıtaııbul'daki, İzmir'deki, 
Dalıkeair'dcki bir yurddaşile konu· 
••biliyor; onu Mekaik:a'da, Britan· 
)'ada, Paris'te tahıildc bulunan oğ· 
lu ile de konuoturacağıs. 

Zamanı tayyarelerle kısaltaca• 
~. dünyanın bir ucundan öbür 

Ucuna kadar konu§mayı telefon· 
larla mümkün kılacağız, şehirleri 
gün geçtikçe yeııileftire('e~iz, hula~a 

keııdilerio<lcu ı;eridc kalmıı oldu· 
~unmz milletler licviveeine, refahı· . 
ııa, varlığına kavu~arağız. 

Bu hamle \e hız dıılg.ılarını 

~n l'rl kaynlar par~alayaıoıyacak, 

Ve Lizi hiçbir scd YC mania ilerle· 
ıncktcn ulıko) amıyııcııktır. 

Çıılışmıyanlnrın, ilerle mi yenle
l"in akibcıini bize; zehirli gazlar ve 
nıerhuınet nedir lıiluıİY< n nıotör· 

lcrJc hot,durulıın za~allı 'Habcş"liler 
Sö terdi. 

(llitler) in iıeyaz kakülü kaba· 
logının alt...udao, ve (Mussoliui) niu 
loınurcnkh ııüskiilü kalpagının ils· 

•ünden dilnyııya tehditler savurur· 
ken ellerimizi \'C kollanmızı bağ· 
la)ıh oturamayız! 

Yolda ileri, orduda ileri, kül
liirde ileri, saıı'atta ve fabri•a La· 

caıı '>O~ahmak tn ileri, ruhları taze 
tuıruaktn, ) urdu korumak, güzel· 

le§tirmek, imar etmek ve milleti 
diri, uyanık, daima nyakta tutmak 

~azifclcrinde ileri gi<lcceğiz. Bu 
ılcri gPdi~tir ki bıı ) urda müstem-

leke diye bakmak, bu milleti esir 
~Üriisü hııline koymak hevesini 

Lcdemek i6tiyen gözlere mil çeke

Cek \e kafalara tokmak olacaktır. 

Hızımızın \'C himlelerimizin 
kaynağı tükenmez bir deryadır. Bu 

kaynak Türk milletinin kahiliye· ,. . 
ını, sarsılmaz varlığı ve yenilmez 

kudretidir. Du kııynaklnıı, Lu kabi
liyeı ve kudretinden bizi kana·kana 

istifade ettirenlerin günlrrinde ya· 
''Yoruz. Ne sırtımız yere gelir, ne 
ue haoımız öne eğilir. 

Metris çiftliğinde atış· 
tatbikatı yapıldı. 

1 

Yeni subayların idare ettiği himaye ate
şinde piyadeler muvaffakıyetle ilerlediler 

İstanbul 27 (llu· 
ıuei) - Dilo, Metris 
çiftliğinde, topçu atı~ 

mektebinin -19 • uncu 
kursunu bitiren su· 
baylar atı~ tııtbikııtı 

yapwı~lnrdır. 

Tatbikatta, Sov· 
~·eı hanı hl'yeti ile 
ecnebi <leTlcıler ate· 
~enıiliterlcri <lı~ lul7.lr 

Jmlunınuşlor ve atıo· 
lnn büyük bir ııJiika 

ile takib e!nıişlr.rdir. 

1 Suhny i\tııza f for ınrn· 

rita üzerinde, bir er· _ 1 

fındau haı.ırlııuau lı:ı· 

1 
U.uılıarb sııban Frnn· Kahraman topçularımız 

1 
~ızca olarak ate,eıııiliteılcre ızahat Jogru ilerlemelerde ıuu\·af fıık ol-

vcrıııi~tir. Yeni )Ctişen euha)lurımızın mu,lar, hedefe 400 nıctıe kudur 
cıniı )erine hiı; ıanıma<lıkları kıt- yaJdaşnbilıni~ler<lir. 
olar verilmişti. Kalıraı.ıaıı piyaılcleri· Tuılıikattun eonra }{us heyeti· 
miz, topçu ateşi lıiıııayeeinde yürü· ne ve ecnclıi atı•şelt·re Lir öğl~ 
yüş )&pıııış ve ınefruz hedeflere ziyafeti verilmiştir. 

İspanyol asiler de komünizm 
'aleyhine cephe alacaklarmış .. 
1 Ribentrop hastalıkların 

en müthişidir, dedi. 
Londra, 27 (A.A) - Al

manya' nın yeni Londra büyük 
elçisi M. Ribbentrop dün bu
raya ggelmiştir. Yaptığı beya· 
natta ezcümle demiştir ki: 

"Almanya büyük Brilanya
nın dostluğunu arzu etmekte· 
dir. Ve zannediyorum ki lngiliz 
milleti de Almanya'nm dost-

Daima dik bir bakı~la, daima 

llçık ve yükselen bir alıııla refah, 

&aadet ve kurtuluo ufuklarına doğ· 
!'u .kaoad çırpacağız. Bu oçn§, ıstı· 

1 

~hlar çek.mit ve Hlırablan yenmio 
hraman milletimin hakkıdır da .• 

luğunu arzu etmektedir. Füh
rer Avrupa için ve Britanya 
imparatorluğu için yegane ha
kiki tehlikenin komünizm ha
reketinin genişletilmesi oldu
ğuna kani bulunmaktadır. Ko
münizm hastalıkların en müt
hişidir. Çünkü milletler teh
likenin hakikatı iş işten geç· 

H.R. Ôld.m - Sonıı 3 ncü •alıi/ede -

nın kuvvetlenmesi 
lazımdır, diyor. 
Va@ington, 

27 (Radyo) •• 
Amerika cu. 1 

mur reisi l\l. 
Ruı.velı, bu· 
günkü söyle· 
Yinele, füğcr 

dc\'letlerin de 
niz silahlan· 
malannı ileri 
sür mil ş ve 
bu na ka rı ı, • 
Amerika' nın 
da donanma· 
ya <lalın fazla M. Ruzvelt 
ehemmiyet 'ermesi lazım geldiğini 
beyan cylcnıi~ıir. Amerika hiik.ti
meıi, 1100 ısist(•m yeni harp gc!mİ· 

leri in~a ettirecektir. 

~ Mürefte' den 
lstanbul'a gönderilen üzümler 

Mürcfte, 27 (Hususi)- Bu 
sene Mürefte ve civarından 
lstanbul'a 18-20 bin küfe yani 
bir milyon kilodan fazla yaş 

üzüm ihraç edilmiştir. 

Almanya ve ltalya 
K. itilafı çekmek istiyorlar. Yugoslavya, 
ltalyan imparatorluğunu tanıyacakmıf. 

Roma 27 (A. A) - Havas 
Aiansınm bildirdiğine göre, 
M. Ciyano ve Von Nörat mü· 
lakatları esnasında küçük an
t!lnt ile teşriki mesai etmenin 
iyi olacağı keyfiyeti üzerinde 
mutabık kalmışlardır. Çekos
lovakyanın Berlin elçisinin bir
denbire Prag'a gitmesi bu 
haberle alakadar görülmek-
tedir. 

9 ikinci teşrinde Viyanada 
toplanmnsı evelce kararlaştı-
rılmış olan ltalya, Avusturya, 
Macaristan konferansı daha 
tam bir surette ihzarat için 
kanunuevele tehir edilmiştir. 

ltalyan gazeteleri Yugoslav- Kont Çiyano Berlin'deki 
yanın İtalyan imparatorluğunu Alman askerini selamlıyor 
tanımaya niyeti olduğu hak· ya gazetelerine göre, İtalya -
kında Londra' dan gelen ha- Almanya uzlaşmaları, ayni şe-
berleı i neşretmektedirler. rait dahilinde diğer Avrupa 
Muahede diğer devletleri ile de yapılacaktır. 
Devletlere de açıkmış: Maamafih bu hususta henüı 

Roma, 27 (Radyo) - ita!- - Sonu 6 ıncı sagf ada -

KiKa Yanndan sonra:· 
Moskova, 27 (Radyo) -

Rus - Finlandiya hudutla- F 1 r t 1 n a A ı ı· 
rında hadiseler olmuştur. · 
Finlandiya' lılar bir Rus 
hudud muhafızını katlet
mişlerdir. Ayni hadiseler 
şarkta da olmaktadır. Rus 
matbuatı bu hadiselere na
zarı dikkati celbetmektedir. 

Lonclra, 27 (Radyo) -
Kilin klari, fırtına güzün
den 3 saat teehhürle gel
miştir. Af üthiş fırtınadan 

vapurda harnrat fazladır. 
Mifrettebattan 12 kişi ya
ralanmıştır. 

Dün gece irfanda sahil
lerinde korkunç fırtınalar 
olmuştur. Birçok vapur
ların akıbeti meçhuldür. 

Moskova, 27 (Radyo) -
M. Stalin, tekrar hastalan
mış ve derhal sanatoryoma 
gitmiştir. Doktorlar, kat'i 
surette istirahat tavsiye et
miılerdir. 

Akdeniz'in enginlerinde başlayıp biten ve Türk 
denizcilerinin kahramanlık, aşk maceralarile 

dolu bu korsan romamm iki gün sonra 
ANADOLU sUtunlarmda okuyacaksmız. 

Yazanlar: M. Aglıan 11e Faik Şemseddin 
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·~~~~~--E-HiHMi~E~LERI~~ 
K d k k d Akdenız muva~enesı 

Gozetele.de b':., h:~::,~,.~,uz. ~~d~~~yor kü Tütün c. bayram 1 hazı rh ki arı na ledn!::""~.~~ıd::r;~~~~~:";::~:ı: 
c fodrid'de 30 hin kadın, harbiye nezareti binası önünde nümayit Piya&a açıl.. de''am olunuyor ı~eaiJir, Yalnız ınuva:ıene ta~iri~ 

}aparnk teslim ha}Tağı çekilmesini islemitler.:t '.J • lugat mım&sında anlamamak IazıPl 
Di~er lıir haber de tôylc: mak Üzeredir•• --------------- dır. fki asırdanberi .Akdeniz'de 
cKadmlar eıkeklerle heraber nelıheve ko~uyorlarmıı .• :t C B " öğ/ J i Ü l 1 l ' 
Birinci hada-.:i ne kadar çirkin ve 'ııauu. veni bir mahiyet ta~ıyor a, Tütün piyasasının umuriyet ugun eaen sonra resm m essese er muvazene demek burada ngi tere· 

ikinci i de 0 ııisbctte kahramııucn, o&ilane ve merdanedir. Münevver hir bayramından sonra açılacağı Ve mektepler, yarın Ja hususi müesse. nin kayıtsız prtsJz hlkimiyeti de-
kndm, birine! haberi fU tekilde tefsire kıılktı: kuvvetle r.öyleniyor, inhisarlar mcktir. 

_ Analar yavrularını, yuvnlannı diif(lnerek harbı istemiyorlar. idaresi, geçen sene olciuğu sel er Ve dükkanlar kapalıdır. Hindistan'ın en kısa yolunu 
Zahiri ı:ekli bunun doğrudur, nmına, bence İspanyol analan, gene teşkil eden bu denizde hAkimiyet 

y gibi busene de piyasadan mü- A k 26 (A A) Ah" 1 d K"lt" k a · 0 'el · 1n ·1 ı t ıuı.u yavrulan için silaha sanlıb ecbheye lrnşu}orlar. Sulha korumak ve kur· n ara, . - ı· ann an u urpar g zın • mes esı gı tere mpnra or c 
tarmak için sllUhlnnmnk yoluna giden, daha doğrusu müsbeti çıkarmak hiuı miktarda tütün mübayea ren ittihaz edilen karara gö- sunda büyük bir balo verile• için çok hayati bir kıymet ve 
fçin menfi ile oğraş:ın beşeriyet, buna mükemmel bir misal değil midir? edecektir. İyi cins tütünleri re, Cumuriyet bayramı müna- cektir. Bu resmi baloya, kon· ehemmiyeti haiz<lir. 

İspanyol kadını da gene yavrusu, gene yuvası için süngüle.riıı çatısı mübayea hususunda Amerikan sebetile Reisicumur tarafından soloslar e birçok zevatla aile· Oöma.ıılı İmparatorluğu bundan 
altınd:ı yer alıyor. tütün kumpanyaları da hazır· bir ve hatta iki :ı~r evci yıkılın•· .. 

Ana ve kadın, beşikten mezara kadar erkeğin ve evlidın yanında Büyük Millet Meclisinde icra leri d \. ' edilmişlerdir. mı~sa Lunun kerametini kendisinde,. 
,nrumeklc mükelleftir. Beyaz bir te&lim bayrağı, ipe çekilmiş ve bahan lanmış oldı•ldarından bu sene edilecek kabul törenine dere· Ay~ıi akşam saat 21 de değil, İngiltere'nin boğazlarda Rus 
gökleri dolduran bir .kirli çamaşırdır. piyasanın açılışının çok hara· celeri aşağıda yazılı memurlar Müstahkem Mevki komutanı hakimiyetinin teesaüsünü görmek 

Kabul etmek gerektir ki, kııdın erkeği, erkek te kadını tamamhyor. retli olacakı anlaşılmaktadır. iştirak edebileceklerdir: General Bürhaneddin Denker istememesinde aramalıdır. 
Bugünkü hakiki şekil bu olmıyabilir. Fakat gidiş oraya doğrudur, Vazife, k l l _ 5 inci dereceye kadar ordu evinde bir balo verecek- ı 793 ten 1815 senesine kadar 
toprak üstünde daima iki parça olarak gözükecektir: Paraşüt u esi İngiltere Fransa'ya hiçbir dakika 

B ·r· erkcıı.·ın dı·ı.eri kadının dahı"l maaşlı devlet memurları, tı·r. Heriki balo için mühim 1 1 0 
' " •• Belediyece Kültürpark'm ar· nefcı aldırmamak için elinden gelen 

Herhangi birinin fazla alması ile hayaun saadet, ıstırab ve tabam· k k 2 - Serisine muadil maaşta hazırlıklar yapılmaktadır. her•eyı· vapmı•sa bunun da ... bebini ,. ı k d·1· · d ı ıh • - · lı l ka kısmında i sahanın par -. , .. """ 
L nın ü ·en 1 ığin en l eo.şır, nıuvazenesı ozu ur. C"aı"me C"~dı' olup bilfiil müdürü umumi Bu ak7am saat 2; le Halkevi Fransız ihtilalcilerinin ve bilhassa 

HUkUmdar kafası gör
miyen taç: 
Viyana gazetelerine Nevyork

tan bildirildiğine göre, bu şe
hirde geçenlerde dünyanın en 
büyük değerde o)an bir tacı, 

kuyumcular sendikası tarafın
dan satın alınmıştır. 

Bugüne kadar hiçbir hü· 
kümdarın başına nasib olmı
yan bu taç cenub'i Am 1-

daki Kolumbia cumurluğl. .a 
bulunuyordu. 

Bu tacın tarihçesi çok en
teresandır. Bundan üçyüz yıl 
evel, ispanya devletinin en 
şa'şaalı günlerinde cenubi 
Amerika' da Kolumbia'nın hü
kumet merkezi olan Bogota 
şehrinde korkunç bir veba 
salgını oluyor, fakat çok sür· 
meden bastırılıyor. Halk, afe
tin böyle çabuk geçiştirilme
sinden dolayı Meryemana'ya 
bir taç hediye hediye etmek 
suretile şükran duygularını 
göstermek istiyorlar. Bugünkü 
Para ile 8 milyon dolar kıy
metinde bir taç yaptırarak ki
lisedeki Meryemana heykelinin 
başına geçiriyorlar. işte bugün 
satılan taç bu taçtır. 

Şimdiye kadar birçok taç 
satılmamış değildi; fakat bü
tün bunlar, artık modası geçen 
hükümdarlıktan ve hükümdar
lardan kalma şeylerdi. Hiç.bir 
başa değmiyen bir tacın ma· 
nevi kıymeti de onlardan us· 
tün olsa gerek. 

lngiltere krahnm 
Taç giyme merasimi: 

Sunday Referel gazetesinde 
okuduğumuza göre, son on 
beş gün içinde lngiltere' de 
otelciler, terziler, lokantacılar, 
hediyelik eşya fabrikatörleri 
ve diğer birçok ticaret erbabı, 
Jngiltere kralının taç giyme 
merasiminin tehir edilmesine 
karşı 5İgona edilmek uzere 

.;,, .:1u haline getirilmesi için faaliyete 
teadül derecesi temsil kolu tarafından Halkevi Napolyon Ponapart'ın Belçika ile 

geı-ilmiştir. Bu saha için bir d 
.... 3 - Veya bilfiil müstakil salonunda bir müsamere veri· Mısır'a hakim olmak istemesin • 

Plan hazırlanmıştır. Kültürr. k k · 
müdür teadül derecesi lecektir. Müsamere için şu pro- arama gere tır. 

park'ın arka tarafındaki boş fngiltere bu iç denizin iki 
sahanın, bu yıl içinde mühim 4 - Vazifesini veya mafevk gram hazırlanmıştır· mahrecinden ikisine de hakimdir; helll 
bir kısmı park haline sokul- vazifeyi ifa eden ücretli me- A - Sahne kolu tarafından Cebelilttank elindedir, hem de Sii· 

muş olacaktır. Kültürpark'ta murlar onuncu yıldönümü marşı. veyş kanalı.. Orta yerde Malta 
5 D0ğ da d gv B - Müzik muallimi Eyüp adası da bu iki müntehanın merkez. 

45 metre yüksekliğinde İnşa - . ru n ° ruya yani mesncd noktasıdır. 
k 1 umumi bütçeden maaş alını· tarafından piyano ile iki parça 

edilecek paraşüt u esi için k fn .. iltere İmparatorluk halinde 

akın akın müracaatta bulun· 
l yan ve şimdiye kadar teşri- C - (Yaşıyan ölü) i i per- " 

temel sondajına devam o un- .kaldıkça ve bu üç noktayı elinde 

maktadırlar. 
maktadır. fata dahil addedilen sair mü- delik yeni piyes. tuttukça Akdeniz'de hakimiyetini 

~sseseler ve emsali içinde D - Sahne kolunun bale başka hiçbir hükumetle payla~maya 
lngiltere kralının Mayısta /talya bizden 

evleneceği şayialan gittikçe Hububat alacak. 
kuvvetlenmektedir. Bu tabak-
kuk ederse, taç giyme mera· 
siminin geri bırakılması mu
hakkak sayılabilir. 

Sinema ile tedavi 
Moskova civarında Podolsk 

emrazı akliye hastanesine mer
but bir hususi sinema atelyesi 
tesis olunmuştur. Bu atelyede 
sinematerapi, yanı sınır ve 
akıl hastalıklannın sinema ile 
tedavisi usulü tatbik edile
cektir. 

Roma Türkofis şubesinden 

şehrimiz Türkofis müdürlüğüne 
gelen bir mektupta Brendizi' de 
bir ticaret evinin Liret veya 
Türk lirası mukabilinde ve 
ilk teşrinden itibaren Birinci 
Kanundan 936 ya kadar tah· 
mil edilmek şartile memleke· 
timizden Yulaf, beyaz Fasulye, 
Mercimek, Bakla, Nohud, Ara· 
ka ve kuşyemi almak istediği 
bildirilmiştir. Türkofis, alaka· 
dar tüccarlara tebliğat yap-
mıştır. .. 
Oğretmenlerin terfi 
listesi hazırlandı .. 

Tecrübe ile şimdiye kadar 
sabit olduğuna göre, bir fil
min muntazam ritmi sar'alılar 
üzerinde müsekkin tesir yap
maktadır. Dediler de, etnog-
rafik tablolar ile hafif komedi Şehrimiz Kültür direktör-
filmlerinden sonra tabiice lüğü vilayetimiz öğretmenleri-
vaziyete gelmektedirler. nin 936 ktdem zammı cetvc-

Sinema ile ipnotizma tec· )ini hazırlıyarak Kültür bakan-
rübeleri ise bilhassa entere- lığına göndermiştir. Bu listeye, 

geçen yıl listesine girdiği halde 
sandır. Alkolizmin ipnotizma muvaffakıyetleri tesbit edile· 
ile tedavisi hakkında bir film mediği için Kültür bakanlı-
gören alkolikler çok çabuk ğınca terfi ettirilmiyenlerle son 
ipnoz haline gelmektedir; bu kıdem zammını 934 Eylulünde 
takdirde telkin de kolayca almış bulunanlar, öğretmen 
yapılmaktadır. okullarının 933 .vılı mezunlan, 

/ ------, 
t \ herhangi bir sebeple ayrılmış-

Bugün doğan 
çocuklar •. 

271101936 
Gece, sık.ınıılı olacak ve an· 

cak eabaha yakın ay bu endi~e 
Lulutlarrnı dağıtacaktır. Bu eaye· 
de insanlar çalı§mak. zevkini elde 
edecekler, talih de çalı§anlann 

yüzlerine gülecektir. 
Bugün en müsaid ve fanıılı 

zamanlar saat 11 ile 3 arasındadır. 
Bugün doAacak çocuklar kavi 

ve güzel vücudlu, faal ruhlu ola· 
caklar ve iş kabiliyetleri yüksek 
bulunacaktır. Hayırı sever, hüs
nüniyet sahibi olacaklar ve i§le· 
rinde daima vaaattan yükaek bir 
muvaffakiyet elde edeceklerdir. 

\... _) 

ken 933 Eyliilüne kadar tekrar 
mesleğe dönmüş bulunan öğ· 
retmenler dahildir. Kültür ba· 
kanlığı bu öğretmenlerin ter
filerini kabul ettiği takdirde 
gelecek Eylı11den itibaren birer 
derece terfilerini tasdik ede
cektir. 

Konferans 
Çok alakalı oldu 
İstanbul siyasal bilgiler 

(Miılkiye) okulu profesörlerin
den Abdülhak Kemal Yürük, 
lzmir barosunun davetini ka
bul ile şehrimize gelmiş ve 

bulunanlardan en yüksek de- gurubu tarafından balet nu- razı olmayacaktır. 
receden üç zat. 

* * * 
29 Teşrinievvel Cumuriyet 

bayramı, şehrimizde çok par
lak kutlulanacaktır. Bayram 
hazırlıklarına devam edilmek-
tedir. 

Bugün öğleden sonra resmi 
müesseseler ve mektepler tatil 
edilecek, yarın da hususi mü
esseselerle, dükkanlar kapa
nacaktır. Resmi müesseselerde 
tatil Cumartesi sabahına ka-
dardır. 

Büyük bayram şerefine, ya
rın akşam saat 21 de valimiz 
Fazlı Güleç ve Bayanı taraf-

1543 göçmen 
daha geldi 

•• 
Torbalı'daki 
iskan bitti 

Romanya' daki Türk kardeş
lerimizden 1543 kişilik bir 

kafile Hisar vapuru ile dün 
sabah Urla tahaffüzhanesine 

gelmiş ve vapurdan çıkarıl
malarına başlanmıştır. Muha

cir kardeşlerimiz tahaffüzhane· 
de ibate ve iaşe edilmekte

dirler. iaşe işini kızılay ku
rumu üzerine almıştır. Bugün 

muhacirlerin sağlık muayene
lerine başlanacaktır. 

... 
* * 

Torbalı, (Hususi) Bul· 
garistan' dan getirtilen ve Tor-

balı 'ya yerleştirilecek olan 
göçmenlerden 266 kişilik bir 

kafile, dünkü trenle gelmiş
lerdir. Bunlar, derhal evlere 

taksim edilmişlc ilk gün kö· 
yün misafiri olmu ... iardır. 

maraları. Geçen sene bu muvazene bir 
E - Mahcuplar komedisi. aralık karışır, bozulur gibi o)du. 
yarın akşam saat 18,30 da M ussolini'nin demirden idnesi eline 

l d 
ı;eçtiğindenberi cidden tanınmaz 

kız lisesi öğretmen erin en bir hale gelmiş olan İtalya ne ba• 
Bayan ~evser tarafından Cu- hasına olur a olsun bir müstemleke 
muriyet devrimi hakkında bir elde etmeğe muhtaçtı. Çok realist 
konferans verilecektir. bir adam oldu~una şüphe olmayan 

Ayni akşam saat 21 de l\lussolini insanca ve paraca en az 
Halkevi temsil kolunun bir masrafla bu gayeyi Habeşistan'da 

elde edeceğini takdir etti. Bahu· 
akşam evel verdiği piyesler eusk:i lilletler Cemiyeti gayesine 
tekrar olunacaktı.r biraz fazla ha~lanmış olan İngiltere 

lzmir;in kıymetli temsil ama
törlerinin toplandığı Dolaplı-

• kuyu kamunu idaresinde, ve
receği ( Saltanat Kurbanları ) 
adındaki eser temsil edile-
cektir. 

inhisarlar deposu 
inhisarlar idaresi tarafından 

Alsancak'ta Kültürpark civa
rında inşa edilecek olan mo
dern tütün depo ve imalatha
nesi için temel sondajı ameli
yesıne devam edilmektedir. 
Sondaj ameliyesi, epiy ilerile· 
miştir. Yakında binanın inşa

sına başlanacaktır. 

Gümrüklerde tayinler 
ihracat gümriiğü manifesto 

şefi Etem otuz lira aylıkla 

ldhalat gümrüğü manifesto 
şefliğine, Muhasebe katiple
rinden Şeref yirmi lira aylıkla 
idhalat gümrüğü manifesto 
memurluğuna, ldhalat gümrüğü 
manifesto memuru Kemal yir
mi beş lira aylıkla ihracat 
gümrüğü manifesto şefliğine 
tayin edilmişlerdir. 
Maarifte memur alınacak 
Şehrimiz maarif müdürlü

ğünde 14 lira maaşlı boş bir 
memuriyete önümüzdeki pa
zartesi günü imtihanla memur 
alınacaktır. 

D i 1ek1 er: 

Pis sular 

hava kuvvetlerini ihmal ettiği, do
nanmasını da lüzumu derecede tak· 
viye etmemiş oldoğnnu bildiği i~in 
hu hük:ür.ıctin fili bir muka:venıe· 
tine maruz lı:almıyacağına da emin 
bulunuyordu . 

işte seçen sene bu mevsimdeki 
Habeş gailesi bu suretle başlamıştır· 

Hazırlıksız yakalanmış olan 1n· 
giltcrc Ak<lcniz'deki hU.imiyetinİ 
tehlikeye atmaya razı olmadıkça 

ftalya'mn yolunu kapayamazdı· 
Binaenaleyh ister istemez llabeşis· 

tau'ın istilasına ve İtalyanların eski 
Roma imparatorluğunun bir dere
ceye kadar nakıs bir şeklini ihya 
etmelerine seyirci vaziyetinde kaldı. 

Ancak iş bununl:ı bitmiş ol· 
mıyordu. 

f ngilıere, İmparatorluğundan ,·az 
ge1ı:medikçe Akkeniz'de kendisini 
her dakika tehdit edebilecek bit 
Roma İmparatorluğunun teessüs l·e 
inki§af etmesine lakayıt kıılamazd1• 

EL HAMRA Sineması 

dün akşam adliye binasında 
baro salonunda (Hukuk) mev· 
zuu üzerinde çok kıymetli bir 
konferans vermiştir. Hatibin 
çok değerli konferansını, başta 
Valimiz Fazlı Güleç olduğu 
halde bütün hakimler ve ad
liye mensupları ile avukatlar 
ve münevverler alaka ile ta
kip etmişlerdir. 

Aynca 58 kişilik bir göç· 
men kafilesi de arabalarile 
gelmişlerdir. Bunlar beraber
lerinde 22 araba. 30 baş sığır 
getirmişlerdir. Karakuyu' da 
halk göçmen kardeşlerimizi 
sevinçle karşılamış ve evlerini 
açmışlardır. 

Sakarya okulu arkasında 
Mekke yokuşu sokağının orta· 
sından akan pis çirkef suları, 
bu sokakta ve civarında oturan 
halkın s1hhatını ihlal etmekte 
olduğ:J . bi küçük çocuklar da 
pıs suı .. : içinde oynamakta
dırlar. 

İşle bunun içindir ki hu sene 
ba~ındanberi İngiltcre'yi her nok· 
tainazardan hummalı bir faaliyete 
girişmiş görüyoruz. Bir taraf tnıı 
Jngiliz hava kuvvetleri hiçbir bil· 
kıinıetin rekabet iddia edcnıiyeceğı 
yüksek bir derecede arttınlıyot· 

Diğer taraf tan Akdeniz'dcki lngiliı 
donanması, İngiliz üs fılbarekeleıi 
geniş mikyapta tııkviye ediliyor. Ve 
nihayet bugüne kadar Mmra ieti.Jı:• 
lalin yalnız kelimesini vermif, fakat 
hakikatta hu hükumeti mutlnk bit 
f ngiliz müstemlekesi şeklinde idare 
etmi~ olan fngiliz'lcr Habe~stsıı'· 
daki f talya'ya karşı derhal :.\fıı.ıır'ı 
:kendi hesablarına kazanmak 1e 
f.'ifütin'i kara ordulan için bir il,. 
ıülbareke haline getirmek JıiSU· 

munu anladılar. Bir iki ay el·el 
l\foır'a ,·erilmie olan istik.lal ye bıJ 
hükı1metle aktcdilmiş olan ittif111' 
mualu•desi işte bu anlayışın nıab· 
sulüdür. Ilugün 

Kılıç Aslan'ın Türk atlıJarilc İıilam ordulanna kumanda eden 
!SAL~HIDD1:'\J EYYl Hl haçlı ordulara nasıl galebe çalılı. 

Ehli Salip muharebeleri 
Türkçe sözlü şaheserler şaheseri 

Bunu en ince teferruatına kadar bize göstermekte 
ve isbat etmektedir. 

Tahsin Sezen 
Devlet demiryolları sekizinci 

işletme müdürü Tahsin Sezen, 
20 gün mezuniyetle Ankara'ya 

Kcn<lilerile göriiştüğüm bir
kaç göçmen, Bulgaristan' dan 
ayrıldıkları gündenberi ken
dilerine karşı gösterilen ihti
mamdan çok memnun olduk-

Halkın sıhhatını daima dü-
şünen belediyenin bu semt 
halkını pis sulardan kurtara-

Son ılevirlerıle bariz bir fC' 
kilde artmış olan Türk-İngiliz ya: 

ı . · oe 
kınlığının ngiliz'lere aid sebcbını 
gene burada aramak ltizımdır. 

Birlı:a~ ay evel .Montrö kon~"° 
ransını Anadolu namına takih içi" 
J d. ·•de sviçre'ye gidiyordum. Bren ızı .,.-
bindiğim kompartimanda bir fra 
mühendisi vardı. 
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· ~ Bir otobüs, T oros ekspresi ile çarpıştı. 

16 kişi öldü, 19 kiŞi yara andı. Şoför, 
trenle yarış ediyordu. 

F'aciayı müteakib kaçan şoför Ahmet, sabaha karşı Eskişe
hir'de yakalanmıştır. Hadise mahalline tahkik heyeti gitti. 
fstanbul. 27 (Hususi) - Bursa - Eskişehir önünden geçmek istemiş ve bu esnada şid-

b~lunda feci bir kaza olmuş, bir trenle oto- detli müsademe vukua gelmiştir. 
l Us yolcularından 16 kişi ölmuş, 19 kişi yara- Otobüs, parça parça olmuş, otobüsteki yol-
anrnıştır. culardan 16 kişi derhal ölmüş, 19 kişiden bir 

Hadise hakkında şu tafsilat verilmektedir: kısmı ağır surette yaralanmıştır. 
Bursa' dan 45 yolcu ile kalkan şoför Ah- Hadise mahalline derhal tahkik heyetleri 

ltıed'in idaresindeki otobüs, Eskişehir civa· gönderilmiştir. Şoförün sarhoş olduğu ve trenle 
tında tren yolunu geçmek üzere iken karşı· yarış ettiği söylenilmektedir. Kendisi, faciayı 
dan Toros ekspresinin geldiği görülmüş, yol· müteakib kaçmış ise de, sabaha karşı Eski-
cuların bağırmalarına rağmen, şoför, trenin şehir' de yakalanmıştır. 

M. Smit temas
lara başladı. 

Von Pa;·;~·de ansı
zın Peşte'ye geldi. 
Peşte, 27 (Radyo) - M. 

Srnit, bugün Başvekil M. Va
tas ve Hariciye Bakanı M. 
Dekanya ile bir mülakat yap
Mış ve iki saat görüşmütür. 

· Dekanya M. Smit şerefine 
bir ziyafet vermiş ve kabine 
erkanı da hazır bulunmuştur. 
Budapeşte, 27 (Radyo) -

Almanya'nın Viyana elçisi 
Yon Papen bugün buraya 
gelmiştir. Avusturya Hariciye 
müsteşarı Dr. Smit'in de bu· 
tada bulunduğu bir zamana 
tastlıyan bu seyahate, alaka· 
darlarca ehemmiyet verilmek
tedir. 

Hind'liler 
Gene birbirlerine 

girdiler. 
Bombay, 27 (Radyo) 

Müslümanlarla Hindliler ara
sında yeni karışıklıklar çıkmış 
8 kişi hançerle yaralanmıştır. 
Bunlardan altısı ağır yaralıdır. 
Polonya'lı 
8Qnayiciler Par is' de 

Paris 27 (A.A) - Polon· 
Yalı endüstriyellerden mürek· 
keb bir heyet buraya gelmiştir. 

Ticaret bakanı Bastid dün 
akşam kendilerini bir ziyafete 
davet etmiş ve bu ziyafette 
F'ransız endüstriyelleri de hazır 
bulunmuştur. 

Yunan kralı ____ ...... ___ _ 
Ve Metaksas Sefa. 
nik'ten ayrıldılar ... 

Selanik, 27 (Hususi) - Kral 
Y orgi belediye dairesinde ve
rilen ziyafette: 

- Bu tarihi senei devriye, 
Yunan tarihine: Selanik'le bir
likte mal olmuştur. 

Demiştir. Kral; Larisa' dan 
geçerek Atina'ya dönecektir. 

Selanik, 27 (Hususi) - Mu· 
harrirler cemiyeti tarafından 

şeref İne verilen ziyafette baş· 
vekil general Metaksas de
miştir ki: 

- Ben muharrirleri mesai 
arkadaşlanm addetmekteyim. 
Hakiki bir muharrir, hüku
metin iyilik yolundaki mesa· 
isini kolaylaştırır. 

General Metaksas Selanik
ten Serez' e geçmiştir. Oradan 
Atina'ya dönecektir. 

Rus tayyare 
heyeti 

Ankarada· parlak me
rasimle karşılandı 

Ankara, 27 (Hususi) -Sov
yet hava kumandam ve hava 
heyeti Ankara'da parlak me· 
rasimle karşılanmışlardır. is
tasyonda Vekiller de bulun
muşlardır. 

Heyet şerefine bu akşam 
Ankarapalas'ta bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Şafak motörü 
Yüzdürüldü .. 

Bir Al-
man profesörü ....... 
Askeri konferanslar 
vermek üzere geliyor 

Be1grad, 27 (Radyo)-Tür· 
kiye Millimüdafaa Vekaletinin 
daveti üzerine hava taarruz
larına karşı korunma ve mü· 
dafaa mevzuu üzerinde Türk 
zabitlerine konferanslar ver· 
mek için Alman mütehassısı 
profesör Haniştayn Belgrad 'a 
gelmiştir, buradan lstanbul'a 
gidecektir. 

Çek. Fransız 
Ekonomik münasebatı 
Paris, 27 (A.A) - Finan· 

sal ve ekonomik haberler 
Ajansı bu hafta içinde Fransa 
ile Çekoslovakya arasında eko
nomik müzakerelere başlamak 
üzere bir Çekoslovakya heye· 
tinin Paris' e geleceğini bildir· 
mektedir. 

İngiliz kabinesi 
M. Baldvin'in 
riyasetinde toplandı .. 

Londra, 27 (Radyo) - Bu· 
gün kabine saat 15 de Bald
vin'in riyasetinde toplanmış 
bilhassa İspanya mes'elelerile 
meşgul olmuştur. 

Belediye doktor 
Ve sıhhat memurları. 

Ankara, 27 (Hususi) - Be· 
lediye doktorlan ve sıhhat 
memurları mezuniyet almak 
için bundanböyle hem sıhhiye 
Vekaletine ve hem de Bele
diyeye müracaat edecekler ve 
iki yerden de karar almadan 
mezuniyetlerini kullanamıya
cak1ardır. 

• 

-0-· Üç devlet reisi Prağ'da bulunacak 

~w~ Küçük itilafın dağı
Kitab, defter 

Başmuharririmiz Haydar 
Rüşdü Ôktem'in, dünkü ANA
DOLU' da, kitab bahalılığınm 
ve mekteblerde öğretmen az· 
lığının acı tesirlerini tebarüz 
ettiren gayet nefis bir yazısı 
vardı. 

Değil mekteblerde, mutlak 
surette bütün neşriyatta lüks· 
ten, fantaziden sıyrılarak muh
tevaya ve ucuzluğa ehemmiyet 
vermeğe mecbur bulunan böy· 
le bir cemiyette, kitab ve def
tere hakiqı olan rakamların 
yüksekliğini kim inkar ede
bilir?. 

Üç çocuklu bir ailenin mek· 
tebler açılırken, derin bir ye· 
is içinde buluduğunu anlayıb 
görmek zor değildir .. 

Lüks, mükemmel kaplı ve 
cildli kitab bizim neyimize 
gerek?. 

Kağıdı adi olsun, hatta en 
adisinden. Kabı keza; şöyle 
veya böyle olmuş, hiçbir kıy· 
meti yoktur. Elverir ki, kitabın 
içi iyi hazırlanmış bulunsun 
ve gerek çocuk; gerekse ana 
ve babalar, bir kütübhane vit
rini önünde fiatlere bakarken 
acı acı düşünmesinler .. 

Memlekette az da olsa, 
umumi mahiyette, gene ele 
alınabilecek neşriyat vardır. 
Fakat hepimiz, kendi hesabı
mıza bakarak söyliyelim: 

Her yıl ne kadar kitab ala· 
biliyoruz?. Hiç veya çok az 
olduğuna göre bunun hakiki 

S"bebi babalılık değil de nedir? 
Burnumuzun dibindeki Yuna
nistan'da 70-80 sahifeli bazı 
mecmualar çıkıyor. Her birin
de asgari 70-80 klişe var. 

Bunlar edebi, içtimai, tarihi, 
filezofik, terbiyevi yazılar, gü
zel san'atlar, moda, kadın, ev 
ve sinema sahifelerile doludur. 

Posta masrafı, İzmir beyiyesi 
dahil ve elimize teslim, fiat-

leri 10 kuruştur. Hatta 8-9 
kuruştur. 

Demek ki Yunanistan'da 
bunu 4-5 kuruşa okuyorlar. 

Yurddaş için ne güzel nimet
tir bu, ne bulunmaz mazha
riyettir? Amma kağıdı adi 
imiş. İptidai bir saman doku· 
ması imiş .. Ne çıkar bundan? 
içi dolu ve parası ucuzdur yal 

Orhan Rahmi Gökçe 

lacağı söyleniyor. 
M. Benes, küçük antantla, düşmanlarımı. 

za karşı duracak mevkideyiz, diyor. 
İstanbul, 27 (Hususi) - in- teşriki mesai sayesinde sulhun 

giliz gazeteleri, Küçük itilafın daima korunabileceğini ileri 
dağılması ihtimalinden bahset- sürmektedir. 
mektedirler. - Ayni gazete; Yugoslavya 

Bükreş, 27 (Radyo) - Kral başbakanı Müsyü Stoyadino· 
Karo), veliahd prens Mihail viç'in söylevini hatırlatarak, 
ve hariciye bakanı M. Anto- küçük itilaf ve Balkan antan-
nesko Prağ' a müteveccihen tını teşkil eden devletlerin, 
hareket etmişlerdir. birbirlerile sarsılmaz bir surette 

Bükreş, 27 (Radyo - Kral bağlı olduklarını, Çekc,slovakya 

Çekoslovakya reisi cumuru 
M. Benes 

Karol, refakatında veliahd 
prens Mişel olduğu halde ya
rın sabah Prağ'a vasıl ola
caktır. Kral, Çekoslovakya cu
murreisi M. Benes ile Yugos
lavya krallık naibi prens Pol 
ile konuşacaktır. 

uVitorol,, gazetesi, bu se· 
yahatten bahisle yazdığı bir 
makalede, Küçük antantm, 
her zamandan ziyade şimdi 
daha kuvvetli bulunduğunu ve 
Balkan antantı ile küçük an
tant arasında husule gelen 

reisi cumuru Müsyü Benes'in
de, küçük antant ve Balkan 
ittifakına dahil devletlerin, 
sulhu bozacak herhangi bir 
tehlikeye karşı koyabilecek 
kudrete malik bulunduklarını 
söylemekle vaziyeti daha sarih 
bir şekilde izah etmiş oldu· 
ğunu ilave eylemektedir. 

Prag, 27 (Radyo) - Bütün 
Prag gazeteleri, Romanya 
kralı ikinci Karolun Çekos
lovakya seyahatinin ehemmi
yetinden bahsediyorlar, Bük
reş'te çıkan bir gazete kral 
ikinci Karolun beyanatını ya-
zıyor, kral, günden güne 
ehemmiyeti daha iyi anlaşılan 
küçük antant ve Balkan an· 
tantının bütün Avrupa'da bir 
sulh amili olduğunu söyle· 
miştir. 

Çekoslovak'ya Cumurreisi 
Dr. M. Ben es' de gazetecilere 
beyanatında demiştir ki: 

- Zati kuvvetimizle ken
dimize bir istinatgah kurduk, 
(küçük antant) adlı bir kuvvet 
vücude getirdik, bu antantla 
bize karşı olanlara kafi kuv
vette olduğumuzdan bugün 
çok mühim bir mevkideyiz. 

Payitaht dağlarında kanlı muha
rebeler devam ediyor. 

- Başı 1 inci sahifede -
Altaro istirdat olunmuştur. 
Cenubta muzafferane muka· 
vemet edilmektedir. 
Franko ültimatom ve1di 

Burgos, 27 (Radyo) - Ge
neral Franko, kat'i hücuma 
geçmeden evvel 48 saat zar· 
fında Madrid'in teslimi için 
üftimatom vermiştir. Tayyare-
ler bombardımana devam et
miştir. General Asensiyo Fran-

tekiz hükumetinin cevabı İs
panya işlerine ademi müda
hale komitesi erkanına tevzi 
edilmiştir. 

Nota, Sovyet'lerin ithamla· 
rım reddetmekte ve ayni it· 
hamlan Rusya aleyhine yap
maktadır. 

lngiliz mahafili, Portekiz hü
kumetinin notasına Rusya no· 
tası hakkındaki kanaatı gös-
termektedir. 

Reisicamur Rus 
Sefirini kabal etti .. 

Öldürülen Çin 
generalı 

lstanbul, 27 ( Radyo ) 
Kuru üzüm yüklü olarak ls
tanbul' a gelmekte olan Türk 
bayraklı Şafak motörü, Ça
nakkale boğazında Harman 
kale önünde karaya !>turmuştu. 
Türk Gemi Kurtarma şirketi
nin bir vapuru, motörü kur
tarmış ve yedekte İstanbul 
limanına getirmiştir. 

lspanyol asileri komünizm aley-

sa'ya kaçmıştır. İki zırhlı tren 
esir edilmiştir. Aragon istik
lalini ilan etmiştir. 

Sendikalistlerin kararı 
Paris, 27 (Radyo ) - Bey

nelmilel sosyalist ve komünist 
sendikaları tarafından yapılan 
içtimada, İspanya' daki meşru 
hükumetin himayesine yardım 
edilmesine karar verilmiştir. 

Paris, 27 (Radyo)- Cumur 
reisi M. Lebrun bugün Fran· 
sa'nm Moskova sefirini kabul 

Şan- Kay w Şek' in sağ kolu 
im;ş/ 

Şanghay, 26 (A.A) -Han
kouda öldürülen general Yang 
Yung Tai, Mareşal Şan-Kay
Şek'in sağ kolu idi. Ve Nan· 
kin ile Kuan-Tunğ makamları 
arasındaki son anlaşmazlığın 
hallinde büyük bir rol oyna
mıştır. 

Çin mahfelleri, katilin siya
sal intikam maksadile hareket 
ettiğini zannetmektedirler. 

/tal ya 
imparatorluğu tanıyanlara 
ff abeşistan' da 
Açık kapı bırakmış/ 

Roma, 27 (Radyo) - İtalya 
hükumeti, Habeşistan' da ki ltal· 
Yan hükümranlığını tanıyacak 
bütün hükumetlere Habeşis
tan' daki menafi kapılarını aça
caktır. Almanya, bu menafi· 
den ilk istifade edecek hiikii
rnettir, 

Alman sanayi heyeti 
Venedik sarayında Mussolini 

tarafından kabul edildi 
Roma, 27 (Radyo) - M. 

Mussolini bugün Venedik sa
rayında Alman sanayi heyetini 
kabul etmiştir. 

Alman heyeti Kidonya'daki 
silah fabrikasını gezmiş, şe· 
reflerine Maliye bakanı tara
fından bir ziyafet verilmiştir. 

Tayyareci Çal 
Brcndizi, 27 (Radyo) - ln

giliz tayyarecisi Çal, bugün 
Bağdad'a hareket etmiştir. 

Çal, Mis Jaıı Paten'in reko
runu kırmağa çalışmaktadır. 

hine cephe alacaklarmış .. 
-Başı 1 inci say/ada

tiği zaman anlamaktadırlar. 
Memleketlerimiz arasında çok 
sıkı bir teşriki mesai yalnız 
mühim olmakla kalmamakta 
ve fakat ayni zamanda mede· 
niyet ve kültürün idamesi hak· 
kındaki müşterek mücadelele
rimiz için de elzem bir keyfi· 
yet bulunmaktadır." 

Londra, 27 (A.A) - Royter 
Ajansının Lizbon'daki muha-
birinden: 

General Gueipo De f lano 
Seville radyosile bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle şöyle de· 
miştir: 

- "Sovyet'lerle Fransız'la
rın yapmakta oldukları yar
dıma rağmen Madrid şehri 
pek yakında zaptolunacak ve 
Bilbao da ayni zamanda dü
şecektir. O zaman yeni ispanya 
milleti komünizme karşı bir 

. cephe vücuda getirmek mak· 

sadile Almanya ve halya'ya 
diğer memleketlere iltihak ede
bilecektir." 

Londra, 27 (Radyo)- lngi
Jiz gazeteleri, Almanya'nın 
büyük elçisi Von Ribentrop 
hakkında neşriyata devam et· 
mektedirler. 

Deyli Ekspres: 
" Bu hadise iki devlet ara· 

sındaki hüsnü münasebatın 
takviyesine yarayacaktır. " De· 
mektedir. 

Paris, 27 (Radyo) - Eko 
Dö Pari Almanya • İngiltere 
siyasi münasebetlerinden bah
sederek: 

" İngiliz - Alman deniz uz· 
}aşmasının kabulünden sonra 
iki devlet arasında hüsnü mü-
nasebat başlamış ve yeni Al
man sefiri bu dostluğu takviye 
edecektir. Fransa'ya gelince, 
Sovyet'lerle tecrid edilmiş va· 
ziyette Kalmaktayız. Siyaseti- , 

Faşist devletlerinin bitaraflığı 
ihlal ettiklerinden f ngiltere ve 
Fransa'nın faaliyete geçmesi 
istenmiştir. 

Portekiz' in notası 
Londra, 27 (Radyo) - Por-

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

miz lngiliz dostlarımıza dahi 
hoş görünmemektedir. " De· 
mektedir. 

Londra, 27 (Radyo) - Al
manya'nın bura sefiri Von 
Ribentrop, bugün hariciye 
nezaretinde Eden tarafından 
kabul edilmiştir. Bu münase
betle bütün Londra gazeteleri, 
uzun makaleler yazmakta ve 
iki hükumet arasında olduğu 
gibi, lngiliz ve Alman millet
leri beyninde de dost yaşa
mak arzusu hfıkim bulundu· 
ğunu kaydeylemektedirler. 

etmiştir. Ayni zamanda Hava 
kuvvetleri Erkanıharbiye reisi 
general Fekan'ıda kabul et
miştir. 

Paris, 27 (Radyo) - M. 
Delbos lspanya'nın yeni sefi· 
rini kabul etmiştir. M. Delbos 
esirlerin ademi mübadelesi 
hasebile lngiltere' de husule 
gelen ademi memnuniyeti izah 
etmiştir. 

Gazetelere göre, İngiltere 
hükumeti esirlerin mübadelesi 
için yeni bir teşebbüste bu
lunacaktır. 

Süvegş kanalından 
geçen Rus gemisi 

Port-Said 27 (Radyo) - Sü
veyş kanalı idaresinin bildir
diğine göre, silah yüklü bir 
Rus vapurunun boğazdan geç· 
tiği haberi yalandır. Son gün
lerde kanaldan bir Rus vapuru 
yün ve ceviz yüklü olarak 
lstanbul yolile Odr.sa'ya git
mek~üzere geçmiştir. 
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Reasürans Türk Anonim Şi kelinden: . 
"Türkiye Milli" ve "Feniks dö Viyen,, sigorta şirketleri nezdinde sigortalı olup da hükumetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajaesı taratından neşir ve ilan edilen 

esaslara tevfikan sigo:-•asına devam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı dairede bu 
maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından teşkil ol~nan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKiYE MILLI şirketinde sigortah olanların nihayet 

' 24/10/1937 de FENIKS uö VIYEN şirketinde sigortası ol11nların d."' 12/6/1937 tarihine kadar müracaat edehilrcekleri ilan olunur. J 
d TÜRKİYENİN EN BiİYÜK SİG RTA ŞİRKETİ 

tamamen meml ketimizde 

MiW!H# r 

Bir • 
ı yo dan fazla sermaye ve ihtiya ı bulunan 

A D O lT ÖZ TÜRK 
müessesesidir 

Sermayedarlar~ı : Türkiye iş ve Ziraat BP.ı kaları 
ll!Bml~~aıı:::m:;~~!:ı.=:::s!!CZZl:~ Acentaları: Tü kiye iş ve zeraat anlia? 
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Fransız kabinesi toplandı 

MM ===~ ._ 

Hava ku etleri için 5 mil~ 
yar frank tahsis edildi. Hırsızlıklar 

--- •~mil 
Parlamento beş teşrinisanide açılacak. 

Da/adiye : "Fransa, harp fikrine 
merbuttur.,, Diyor. 

Biyariç Radikal sosgalis.Ycr kongresinde :ueri gelenler 
ve harbig" 2zırı M. Daladige 

Paris, 27 (Radyo) - Frdn
sız kabinesi, bugün (Otel Ma
tinyon) da M. Blum'un riya
setinde toplanmış ve saat 
10 dan on üçe kadar müza
keratta bulunmuştur. Bu top
lantıda, parlamentonun açılacağı 
günde konu~ulmuş ve sonunda, 
lkinciteşrinin beşinci günü 
tesbit edilerek ona göre ka
rar verilmiştir. 

Finans Bakanı Vetsa Oriyol, 
büdçe hakkında tanzim etmiş 
olduğu projeyi takdim etmiş 
ve kabinece takdire mazhar 
olmuştur. 

Hava Nazırı M. Piyerkot, 
Fransız Hava kuvvetlerinin 
takviyesi için yeniden tedabir 
alınmasını ve yeni tiplerin in
şasına derhal başlanmasını, 
hava ista~yonlarının çoğaltıl-
masını istemiş, bunun için beş 
milyar frank tahsisat konması 
lüzumunu ileri sürmüştür. Ka-
bine, Hava Nazırının istediği 
parayı derhal ayırmıştır. 

Kabine, Perşembe günü 
(yarın) tekrar toplanacaktır. 

Kabinenin verdiği bu ka
rarlar, öğleden sonra Eliza 
sarayında vukubulan hususi bir 
toplantıda Cuınur reis Müsyü 
Lebrun tarafından tedkik ve 
tasdik olunmuştur. 

Daladiye'nin nutku 
Biarritz, 26 (A.A) - Ra

dikal Sosyalist kongresinden 
sonra parti idarecileri büyük 
bir ziyafette toplanmışlardır. 
M. Moris Saro, söylediği nu
tukta, tarsin edilmiş olarak 
nihayet bulan celreyi hatır· 
latm:ş ve: 

- Radikal sosyalist parti
sinin hükmi reyine yarın mu-
racaat edilse, Fransa'nın ve
receği hükümdür 

Demiştir. 
M. Daladiye, Radikal sos

yalisi partisinin mukaddera· 
tına olan inanını kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

- Otoriter rejimler yavaş 

yavaş Avrupa'yı kaplamakta
dır. Fakat mukavemet eden 
bir memleket var. O da Fran
sa' dır. Fransa'nın büyüklüğü 
hürriyet fikrine sarsılmaz bir 
surette merbut kalmasındadır. 
Cumuriyetçi Fransa, yarınki 
mücadele için daha miitte
hittir." 

Nutuk şiddetle alkışlanmış 
ve ayakta Marseyyez marşı 
söylenmiştir. 

M. Mussolini ~bugün 
bir nutuk iradedecek 

Roma, 27 (Radyo) - Ya
rın M. Mussolini Venedik mey
danında yeni bir nutuk ira
dedecektir. 

Roma'da şenlikler 

Roma, 27 (Radyo) - Bu
gün İtalya'nın her tarafından 
faşist heyetleri, faşizmin 15 
inci senei devriyesi şenlikle
rine iştirak için gelmiştir. Bu
gün Roma'da şenlikler baş

lamıştır, şehir baştanbaşa bay
raklarla donanmışbr. 

Beynelmilel 
Komünist aleyhf'lrı koııli

tenin beyannamesi 
Londra, 27 (Radyo) - Ko· 

münizm aleyhine Cenevre'de 
teşekkül eden beynelmilel ko
mite bir beyanname neşret

miş ve bolşevizmi cihan sulhu 
ve nizamı ıçın kurunu vustal 
bir zihniyetle kanun harici 
addeylemiştir. 

Bu beyannamede, Rusya'nın 
İspanya' daki vaziyeti ihdas 
ettiği söylenmektedir. Cemiyet, 
Sovyet'leri Avrupa sulhunun 
düşmanı ilan etmişlerdir. Bol
şevizm ve Sovyet'ler baki kal
dıkça sulhun imkansız oldu
ğunu iddia eden bu beyan
name bütün milletlerin müt· 
tehit bir cephe teşkilini iste
mektedir. 

1 - Halkapınar' da bahçe
ler sokağında oturan Hamza 
oğlu Halil, zabıtaya mürac&· 
atle bahçede bulunan bir ba
kır kazanın çalındığını şikayet 

etmiştir. 

2 - Kahramanlar'da Ali 
oğlu Mitat'ın barakasına giren 
bir hırsız tarafından bir takım 
elbisesi çalınımştır. 

3 - Alipaşa caddesinde 
saatçi Halil Hilmi'nin dükka· 
nına gelen ve Denizlı' de ecza· 
cı olduğunu söyliyen hüviyeti 
belirsiz bir şahıs tarafından 
11 lira kıymetinde bir saat 
çalınmıştır. Hırsız aranıyor. 

4 - Salhane tramvay cad
desinde 399 numaralı dük-
k3nda kunduracı Hakkı'nın 
ceb saatini çalan Ali Riza 
oğlu Kemal zabıtaca tutul
muştur. 

Karısını dövmüş 
Fatih mahallesinde Hasan 

ağa sokağında Ahmed oğlu 
Hidayet, ötede.1beri devam 
eden geçimsizlik yüzünden ka
rısı Servet'i dövmüş ve kadına 
bıçak çekmiştir. Hidayet, za
bıtaca tutulmuştur. 

Kadınlar arasında 
Karşıyaka'da Bostanlı'da 

Halil Kızı Hacer, Veli km 
Pembe'yi dövmüş ve yarala
mıştır. Hacer tutulmuştur. 

Sarhoşluk 
Namazgah caddesinde Sela

nik' l i Mehmed oğlu Mustafa, 
sarhoş olarak kumusyoncu Os
man Savran'a hakaret ettiğin
den yakalanmıştır. 

Hakaret !!imişler 
Kemer' de Emin bey soka

ğında Ahmed J<arısı Ruhiye 
ve Ahmed km Halime kom
şularından Şükrü karısı Şazi
ye'ye hakaret ettiklerinden tu
tulmuşlardır. ----
'Bostanlı bataklığı tamamen 

kurutuldu 
Karşıyaka' da Bostanlı ba

taklığı belediye tarafından ta
mamen kurutulmuştur. Bundan 
son~ a bataklık sahaya fazla 
miktarda fidanlar dikilecek ve 
burası güzel bir koru haline 
getiı ~lecektir. ----

Düııeltme 
Dünkü İstanbul telgrafları

mız arasında, Tunçeli vilaye
tinde 700 şakinin hükumete 
dehalet ettiklerini bildiren bir 
haber vardı. Bu haberde, 
Tunçeli mıntakasında yaşıyan 
halkın, Kürö oimadıklarının 

kendilerine anlatıldığı da zik
redilmekte idi. Halbuki (Kiird 
olmadıkları) kaydı, (Kur'a ol
madıkları) şeklinde dizildiğin

den düzeltiriz. 

Sosyalistlerin kararı nı-

Belçika~ taahhüdler" e ;j)yimp 
Sadi Ol ğ n bildir İ. Buakşamkiprogratfl 

• , istanbul ve Ankara v an Derveld, ispanya ya para ve Bugün ve bu akşam Ankara 

• k .. d b ·ı · • d • lstanbul radyoları Cumuriyet 
yıyece gon ere l ırız, ıyor. bayramı münasebetile fevka· 

Brüksel, 26 (A.A)-Belçika Brüksel, 29 (Radyo) - Bel- iade neşriyatta bulunacaklar· 
Sosyalist partisi kongresi par- çika hiikumeti uluslar sosye- dır. Milletin sevincine tercü· 
tinin dış siyasasını tesbit eden tes'ne ve diğer devletlere bir man olackk bu iki radyo mu· 
şu karar suretini kabul etmiş- nota vererek sosyeteye ve tad hilafına olarak gündüz ve 
tir. Kongre şu hususları tesbit biitiin taahhütlerine sadık ol- g~e zengin bir program ha· 
etmektedir: duğunu bildirmiştir. zırlamışlardır. 

1 - Belçika içiıı bitaraflık Brüksel, 27 (Radyo) -Yeni Ankara radyosunun neşri· 
mes'elesine rücu hiçbir zaman bir fırka teşekkül etmiştir. Bu yatı, ayni zamanda lstanbul 
mevzuu bahsolmamıştır. fırkanın maksad ve hedefi radyosu tarafından da verile· 

2 -Belçika'nın siyasası her Belçika' da diktatörlük tees- cektir. 
türlü süel ittifakların dışında ve süsüne malik olmaktır. Saat 12 de plak neşriyatı, 
Mil!etler Cemiyeti çerçevesi -- 13 de istiklal marşı, 1.1,05 de 

içinde siyasal, süel ve ekono- K ücük san' atlar saylav Necib Ali Küçüka ta-
mik hiçbir kaydüşart almak- ' rafından konferans, 13,25 ha-
sızın tam istiklal siyasasıdır. kongresi herler. 
Ve öyle olmalıdır. J Akşam: Saat 19 da istiklal 

3 - Belçika için milletler zmir' den gönderile.. marşı, 19,05 de Erzurum say· 

Cemiyetini terketmek mevzuu cek murahhas/ar tes- lavı Nafiz tarafından konferans, 
bahis degw ildir. 19,25-22,30 muzik. 

bit edilecek. 
Belçika'nın Milletler Cemi-

yetine merbutiyetini muhafaza 
etmek, kollektif emniyet ve 
karşılıklı yardım prensibine 
sadık olduğunu gösterir. 

Belçika başvekili Vanzeland 
Bclçika'nın halihazırdaki bü

tün taahhütleri, ezcümle Lo
karno muahedesi, Londra an
laşmaları ve bunun neticesi 
olarak lngiltere, Fransa, Bel
çika genel kurmay temasları 
bakidir. 

M. Vanderveld siyasal vazi
yet hakkındaki raporunda de
miştir ki: 

"Portekiz İspanya hüku
::netilc bütün münasebetlerini 
kesti. Beynelmilel istikbal va-
himdir. Ademi .üdahale an
laşmasına dahil ol .. m memle
ketler vaziyeti tekrar tetkik 
etmelidirler. 

Hükumet aznsı olduğum 

müddetçe hükumetin kararla
rile mülesaı.idim. Fakat işçi 
partisi başkanı gibi ber. de 
ispanya'ya yapmayı vadetti
ğimiz yardımın silah ve mü
himmat ambargosu hakkındaki 
kararları nakz demek olmıya
cağını teyid ederim. lspan
ya'ya para ve giyecek gön

derebiliriz.,, 

Yarın Ankara sergi evinde 
el ve ev i~leri sergisile beraber 

birde küçük san'atkarlar kon· 
gresi aktedilecektir. Bu kon· 
greye İzmir'den gidecek Leş 
kişilik murahhas heyeti seç
mek ve sanatkarların dilek
lerini tesbit etmek üzeı e dün 
saat on iiçte C.H.P. ışçı ve 
esnaf kurumlar birliği salo· 
nunda mühim bir toplantı 

yapılmıştır. Toplantıya muh
telif m<::slek mensubları ve 
kurum1arın idare heyetleri 
toplanarak kendi meslekleri 
hakkındaki dilekler etrafında 
hasbihallerde bulunmuşlardır. 
Bütün esnaf, dileklerini söy
lemişlerdir. Neticede her mes
leğe dahil san'atkarların, kendi 
dilekleri hakkında kurumları 
tarafından birer rapor hazır· 
!anıp TicarP.t ve Sanayi oda
sına verilmesi kararlaştırıl· 

mıştır. Yarın bu raporlar 
odaya verilmiş olacak ve 
odaca bu dilekler tasnif edi· 
lerek umumi bir rapor tanzim 
edilecek ve lktısad Vekaletine 
gönderilecektir. Küçük san' -
atkar1arm dünkü hasbihalle
rinde üzerinde en çok durulan 
mes' eleler: 

1 - Kolay ve ucuz me-
vaddı iptidaiye temini, 

2 - Kredi, 
3 - Hak:ki san'atidir. 
4 - San'atkarların hima

yesidir. 
San'atkarlar mevaddı ipti

daiye bulmakta zorluk çek
tikleri .... i · ilhassa ihtiyaçları 

esnasın kredi bulamadıkleı· 
rını söylemişlerdir. Hakiki 
san'atkar olmıyan bazı kimse
lerin, rekabet sahasında umul
madık hareketlerle san'atkir-

Belgrad 
BeJg .. ad radyosu bu akşam 

saat 20,30 da Türkiye-Yugos· 
Javya dostluğu hakkında Türk 
dilile bir konferans neşrede· 
cekler. 

Cumurigef bayramı 
programı 

Cumuriyet bayramı günle· 
rine mahsus olmak üzere An· 
kara ve İstanbul radyoları bir· 
likte çalışacak ve zengin bir 
program tatbik edecektir. 28 
Birincileşrin saat 12 den 14 e 
ve 19 dan 22 ye ve 29/10/936 
saat 13,30 dan 16 ya ve 19 dan 
24 c ve 30/10/936 saat 12 den 
14 e ve 19 dan 22 ye kadar 
Ankara lstanbul radyoları bir
likte neşriyat yapacaktır. Bu 
saatlarda neşriyatın müfredat 
programını ajans ve radyo 
ayrıca ilan edecektir. 
------------
lan müşkül vaziyete düşür-
dükleri ve hatta dükkanlarını 
kapamağa mecbur edecek 
vaziyete sokdukları ileri sürül
müş ve san'ntkarlar arasında 
bir imtihan açılması, hakiki 
san'atkar olmıyanların iş yap
malarına mfüıaade edilmemesi 
mütaleasında bulunulmuştur. 
Her esnaf, bilhassa kredi 
mes' el esi üzerinde görüşmüştür 
Kongre için murahhas heyet 
seçmek mes' clesi üzerinde 
münakaşalar olmuş, bir mes
leğe mensub san'atkarın, diğer 
meslekte bulunanları temsil 
edemiyecekleri söylenmiş, ne
ticede murahhas heyet seçimi 
için vali ve Parti başkanı 

Fazlı Gülec'in mütaleasının 

alınması kararlaştırılmıştır. Vali 
ve Parti başkanımız, murah· 
hasları bugün intihab ede· 
cektir. 
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Çimdik 
m:::v:~ -
rında yüksek bir yerde bulu· 
nan bir Yunan mabedidirl Bu 
mabedin hiçbir yerinde bir 
yazı, bir mahkuke veya bir 
heykel yoktur. Güneşin şiddetli 
hararetinin bomboş bırR.ktığı 
bu mabedde bir fakir uyuyor! 

Fakat ne tuhaf! Bu adam 
bu sıcakta uyuyacak başka bir 
yer bulamadı mı? Bu adamın 
burada böyle garib şekilde 
yatmasına kim miisaade edi
yor.?. 

Üçüncüsü de, davul vesai· 
resini taşıyan bir oğlan çocu
ğudur. Bu Hind'li çocuk da, 
yaşamak iç.inlbu usulü bulmuş· 
tur. Bu çocuğun fevkalade za
yıf lığını ve halindeki garipliği 
görüb de iane vermiyecek bir 
ecnebi tasavvur edemem. 

- Sonu garın -

yoruz. 
Demiştir. Başbakan ve re· 

fikası; Bulgaristan hududunda 
Bulgar, baş ve dış bakanı M. 
Köse İvanof tarafından mera· 
simle karşılanmıştır. Kendisini 
karşılıyan Bulgar gazetecile
rine beyanatta bulunan M. 
Sloy.:ıdinoviç şu sözlt!ri söy
lemiştir: 

- Ankara'ya gidiyorum. 
Bulgar topraklarından geç.er· 
ken eski dostum Başbakan 
M. Köse İvanof'la görüşmek 
fırsatını elde ettiğimden çok 
bahtiyar ve memnunum. M. 
Köse İvanof'un B~lgaristan'da 
Başbakanlığa geçtiğindenberi 
Yugoslavya· Bulgaristan siya· 
setini samımı bir şekilde 

ehemmiyetli inkişaf hamleleri 
göstermiştir. 

M. Milan Stoyadinoviç ve M. 
Köse lvanof, Sofya'ya kadar 
ayni vagonda seyahat ederek 
siyasi görüşmelerde bulunmuş· 
lardır. 

M. Stoyadinoviç, Sofya istas
yonunda Bulgar hükümet e 
kanı, küçük antant ve Balkan 
antantı devletleri mümessilleri 
taraflarından resmi merasimle 
karşılanmış, Madam Stoyadi-
noviç' e büketler takdim edil
miştir. İstasyondal saray kralı 
erkanına mr hsus salonda bir 
müddet daha görüşmelerine 
devam eden iki devlet Baş· 
bakanının bu görüşmelerine 
ehemmiyet veriliyor. 

Ankara, 27 (Hususi muha· 
birimizden) - Dost Yugos· 
lavya devleti Başbakanı M. 
Stoyadinoviç'in istikbali için 
burada büyük hazırlıklar yd
pılmıştır. Hazırlanan progra
ma göre ayın 28 inde M. Sto· 
yadinoviç, Türkiye Cumur reisi 
Kamal Atatürk tarafından hu· 
zura kabul edilecektir. Ayın 

!9 unda Atatürk'ün huzurla· 
rında yapılacak büyük geçid 
resmi esnasında M. Stoyadi
noviç, Cumur reisimizle bir
likte bulunarak geçid resmini 
seyir edeceklerdir. Akşam, 

Cumur reisimiz, M. Milin 

fstanbul, 27 (A. A) - M. 
Stoyadinoviç ve maiyeti er
kanı bugün öğle yemeğini 
Y llgoslavya konsoloshanesin
de yemişlerdir. 

Yemekten evel Anadolu 
Ajansı ve matbuat mümes
sillerini kabul eden Yugos
lavya başvekili kendilerine 
şu beyanatta bulunmuştur. 

- ilk defa Türkiye cumu
riyeti toprağına ayak bastı· 
ğım zaman bu anda dostu 
olduğum çok mükemmel mat
buatının mümessilleri vasıta
sile Türk milletini hususi bir 
sevinç ile selamlarım. Yugos· 
)av devlet adamlarının kaf
fesi için yeni Türkiye anlaş
ma ve dostluk Balkan'lann 
muslihane tekamülünün temel 
taşını ve yer yüzünün sulh 
ve terakkisinin en mühim 
mesnedidir. 

Balkan'ların: cihan matbu-

Av ... la ajansı umum müdürü 
M. Petroviç ve gazeteciler ol· 
duğu halde bu gece 12 yi 15 
geçe ekspresle Edirne Kara· 
ağaç garına vasıl olmuştur. 

Karaağaç istasyonunda Yu
goslavyn 'nm Ankara elçisi M. 
Sazanoviç, Türkiye hariciye 
Vt:,kaleti kalemi mahrns mu
dürü Refik Amir, Edirne va
lis! Osman Şahin tarafındarı 
karşılanmıştır. 

Tren garda durur durmaz 
Stoyadinoviç karşılayıcıları 
kompartımanında çok samimi 
b;r surt•ttc kabul ec.h•rek ken· 
dilı:rile dört-beş dakika ka· 
dar görüşmüşliır. Bunu müteakip 
tren hemen hareket etmiş ve 
aziz misafirlerimiz çok sami· 
mi bir surette uğurlanmıştır. 

İstanbul, 27 (A. A) - Yu
goslavya Başvekili M. Stoya
dinoviç bugün saat 11 de 
beraberinde Hariciye hususi 
kalem müdürü ile maiytti er· 
knnı olduğu halde İstanbul 
Valisi Muhiddin Üstündağ'ı 
ziyaret etmiştir. 

Muhterem misafir vilayete 
geiişinde ve dönüşün~e mera· 
simle karşılanmış ve uğurlan
mıştır. M. Stoyadinoviç vila
yetten çıktıktan sonra doğru 
Taksime giderek Cumuriyet 
abidesine merasimle çelenk 
koymuştur. 

Bir polis müfrezesi merasim 
esnasında selam resmini ifa 
etmiştir. Yugoslavya başvekili 
abideden Pcrapalas'a dön· 
müştür. 

Bu esnada fstanbul valisi 
muhterem misafire ziyaretini 
iade eylemiştir. 

Almanya ve İtalya 
--Başı 7 inci sahifede

bir meyi yoktur. 
Bu uzlaşmaların 

mını Bolşevizme 

teşkil etmektedir. 

başlıca kıs

karşı harb 

Varşova'nın kanaatı 
Varşova, 27 ( Radyo ) 

Gazeta Polska Berlin müza
kerelerinden bahsederek: 

atı için anlaşamamazlık ve 
ardı arası kesilmiyen cidal· 
lerin bir misali olarak görül
müş olduğu zamanlar geç
miştir. Bugün sulh iş} bütün 
mes' elelerin en mühimi olan 
bu mes'eleye atfedilmesi ica-

"Bu müzakereler neticesi bir beden ciddiyetle anlaşılmıştır. 
muahedeye dayanmamışhr. Fa· 

Bütün Avrupa'nın geçir- kat esaslı bir uzlaşma elde 
-;:mekte olduğu bu müşkül edilmiştir.,, Demektedir. 

demde mustakar ve devamlı 
bir sulh için en faal bir şe· Londra, 27 (Radyo) -
kilde Balkan'larda çalışılmak- İtalya ve Almanya arasında 
la olduğunu söylemek rnüba- bir protokol imzalanmıştır. Bu 
.dğalı olmaz. Benim Ankara protokol, Akdeniz Statukosunu 

tasdik ve İspanya'mn Balear 

1 
seyahatim bunun yenı bir 
delilidir. adalarır" hakimiyeti de kabul 

\... .,) etmektedir. 

rasiminde hazır bulunduktan 
sonra, ayni gün öğleden sonra 
lstanbul yolile Belgrad'a dö
neceklerdir. 

Edirne, 26 (A.A) - Dost 
Yugoslav başbakanı M. Sto
yadinoviç yanında Belgrad el
çimiz Haydar Aktay, matbuat 
umum müdürü M. Sukoviç, .. 

Kü?tür lisesin
den; 

Bazı sınıfların talebe kad· 
roları dolmak üzeredir. Kayıt 
için acele Beyler sokağındaki 
kültür lisesine müracaat olun· 
ması. 

a rr .. 

Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Llsclcrle orta Ye ilk okul kitaplnnnın·eatı~ ycrjdir. 

Ahmet Etiman kitap e1i 
:Kısa Lir zamanJa dürüstlüğü ile sayın milştcrilerinin alüknlarını 

kazanarak (İzmir)e yara~ır bir şekilde genişletilnıi~tir. 

Kültür Bakanlığının ikitaplan ile ~ıkan eserleri giiııü giiuiiuc tal·ip 
eder w Lütiin müşterilerine sunar. Ahmed Etimau Kitap E, i lz
mir'in yegane kitap ve k.ırtuiyc Jcpo~udur. Hariçten sipari~lcr Eöür' t· 

le ı;öntlerilir. 

lzmir Hükümet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535] 



..ıııııı11Sa~a6 .................................................. ANADOLU ........................ _. .......................... ... 

Son günlerde gene bir milli 
küme mes'elesi ortaya çıka
rıldı. 

(Milli küme) fikri, arkada· 
şım Cemal Ahmed'in bu sü
tunlarda uzun boylu izah et
tiği .gibi memleketimizde dört 
beş ~e.1elik bir tarihe malik
tir. Bu beş sene içinde kaç 
defa crtaya atılmışsa, spor ale· 
mimizde iki türlü endişe de 
beraber yaşamıştır : 

1 - Para yoksulluğu 
2 - Fut bol gerilemesi 
Gerçi bu iki zayıf nokta, 

spor kulüplerinin ve sporcu· 
luğun memleketimizde yeni 
telakkilere göre kurulmasmdan 
beri yani otuz senedir devasız 
bir derd gibi yaşadı durdu. 

Fakat son seneler içinde ve 
bilhassa futbol kısmı üzerinde 
parasızlık, gerileme alametleri 
pek sıkıntılı vaziyetler hasıl 

ettikçe, milli küme usulü kes· 
kin bir deva gibi ileri sürül
mekte devam etti. 

Milli küme usulünün geti
receği faidelerden biri de 
milli futbol takımımıza eleman 
yetiştirmek ve bunların seçi• 
mini kolaylaştırmak olduğu 
iddia edilir. 

Hulasa edersek milli küme; 
futbolumuzu inhitattan kur
taracak, kümeye mensup, ku-
lüplere para kazandıracak ve 
milli futbol takımımıza eleman 
yetiştirecektir. 

Bu usulün şu üç faideyi ge
tirmeğe hizmet edeceğini ka
bul ederim. 

Tatbik sahasına gelince; aşa· 
ğı yukarı şöyle bir teklif ileri 
sürülmektedir : 

Bugün yurdumuzda futbol 
branşı üzerinde en ileride üç 
bölge vardır : İstanbul, İzmir, 
Ankara.. Bu üç bölgenin ilk 
planda bulunan futbol takım· 
!arından ikişer veya ü.;erini 
senenin muayyen mevsimle
rinde her üç şehirde programlı 
bir şekilde karşılaştırmak. 
Şu suretle zaten geçkin va

ziyette bulunan bu kulüpler, 
verilen imtiyazın ve yapacak
ları müsabakaların gelirlerile 
kasaları dolacağından ellerin
de daima en iyi futbolcuları 
bulunduracaklar .. Bu futbolcu
ların içinden de Milli futbol 
takımımızı seçmek kolaylaşa· 
cak .. 

MilJi küme usulünün, şehir· 
den şehire gidib gelmede ko
laylık, ucuzluk, futbolculara 
izin alır ak gibi teferruata aid 
zorlukları da halledildikten 
sonra, hakikaten faydalı ola· 
cağına inananlardanım .. 

O halde ne duruyoruz, mil· 
li kümeyi yapalım .. 

* • * 
Eğer bütün mes'ele, Türkiye 

Cumuriyetinin üç-dört şehrin· 
de, Daha doğrusu bu üç dört 
şehrin birkaç kulübünde spo· 
run bir oyun şubesi olan fut
bolu kuvvetlendirmekten ibaret 
ise, hiç durmadan milli küme 
usulünü tatbik sahasına çıkar· 
mak lazımdır. 

Ben öyle zannediyorum ki, 
bizim büyük spor derdimiz, 
Türk gençliğinin hakiki spor 
ihtiyacı yalnız futbol branşı 
ile ve birkaç şehrin birkaç 
kulübü ile ifade edilemez. 

Türk yurdunun her karış 
toprağındaki gençler, milyon· 
larca Kamilist Türk genci, 

Yazan: Suad Yurdkoru 

bugünkü ileri ve inkılapçı var
lığımıza yakışır fizik ve moral 
kabiliyetlerle hazırlanmak için 
şumullü bir terbiye sistemini 
ve bu sistemin kuvvetli ve 
hakiki teşkilatını beklemek
tedir. 

Bu sistem ve teşkilat kurul· 
duktan sonra milli küme işi 
ve belki bundan ·daha güzel, 
faideli bir takım müsabaka ve 
seçme usulleri yalnız futbol 
branşında değil, bütün spor 
branşlarında tatbik sahasına 
konulabilir. 

Mevzii bir takım usuller ha
kiki spor varlığımızı temin 
edemiyeceği gibi, tatbik saha-: 
sına konulurken daha başlan
gıçta bir takım itirazlar, mü
nakaşalara yol açacak ve kuv
vetli bir temele istinad etme· 
diği için de küçük bir arıza 
yıkılacaktır. 

30 küsur senelik spor tec
rübesi ve bu uzun yıllar içinde 
sarfedilip boşa giden emekler 
ve paralar artık kafidir. 

Bundan sonra kaybedecek 
vaktimiz, sokağa atacak para 
ve emeğimiz yoktur. Evvela 
heyeti umumiyeye hitab eden 
temeli atalım, ondan sonra 
üstüne istediğimiz güzellikte 
binayı çıkaralım. 

"' • * 
lzmirspor bölgesi, müsbet 

ve verimli çalışabilmek için 
bu yıl çok kuvvetli yardımlar 
gördü. Umumi meclisin ve 
Belediyenin f zmirspor işlerine 
tahsis ettikleri para, lzmir'in 
30 sene içinde ele geçirdiği 
top yekun paradan fazladır. 

Bu paraya ve merkezden 
alınacak yardımlara dayanarak 
İzmir' de hakiki spor kalkınma· 
sını temin etmek çok kolay
laşmış bir vazifedir. Bunun 
için de işe evvela mevcud 
kulüblerin tahdidini hakiki 
ihtiyaca uydurmakla ve bun· 
lan ıslah ederek birer spor 
sahasına kavuşturmakla başla
mak lazımdır. 

Spor bölgesi kasasına bu yıl 
giren (20) bin liraya yakın para 
ileJ şüphe yok ki İzmir'in normal 
ihtiyacı olan dört beş spor 
kulübüne birer saha yapıla
maz. Fakat her halde bu iş 

bir iki sene içinde programlı 
bir şekilde başarılabilir. 

Ele geçen paranın fuzuli bir 
takım işlere ve teferruata sar
fedilmemesine bilhassa dikkat 
etmelidir. Çünkü bu takdirde, 
o paralar da 30 senedenberi 
sarfedilenler meyanında boşa 
gidecek ve önümüzdeki sene 
içinde yeniden yardım isteme
ğe kimsenin yüzü olmıyacaktır. 

Spor bölgesindeki arkadaş
lann çalışmalarından müsbet 
ve verimli neticeler bekliyoruz. 

ilan 
Giridi M. Salih ve şeriki 

M. Şevket firması altında güm· 
rük komisyonculuğu ile iştigal 
eden şirketimiz 1/11/36 tari· 
hinden itibaren feshedilmiş ve 
aramızda hiçbir rabıtai mü
şareket kalmamıştır. Her biri
miz ayrı ayrı olarak gene 
gümrük komisyonculuğu ile 
iştigal edeceğimiz ilan olunur. 

Büyük Kardiçeli Han No. 
62 gümrük komisyoncusu 

Mehmed Salih 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden; 
Senet Cinsı Hududu 
55 Tarla Şarkan Tomazalı Andrıkove ha

zan deli Hüseyin oğulları Ali 
VI! Mehmet tarlaları, garben Meh· 

87 Bağ 

60 ,, 

60 .. 

met o. Yusuf tarlası şimalen 
Midillili Petro tarlası, cenuben 
T omazalı Andiriko tarlası. 
Şarkan demiryolu garben get-yo· 
lu Salih bağı, şimalen kör Ab
dullah bağı, cenuben bağ yolu. 
Şarkan Recep bağı, garben Sa· 
lih bağı, şiınalen Tahir bağı, 
cenuben Salih bağı. 
Şarkan Ahmet bağı, şimalen yol 
garben lsmail bağı, cenuben Se· 
fer o. tarlası. 

60 Zeytinlik Dört taraf dağ. 
60 Tarla Şarkan İspaho tarlası, garben 

Akif karısı Hayriye tarlası, şi

56 Tarla 

Mevkii 
istasyon 

Arapçayı 

Kızılçullu 

Arapçayı 

Arapderesi 
Birahane na
mi diğeri üç· 
kuyular. 

Birahane 

50 Bağ 

malen dıvar cenuben yol. 
Şarkan yol, garben kendi bağı, 
şimalen yol, cenuben kendi bağı. 
Şarkan Seydiköy yolu, garben Sıtmapmar 
Mehmet Arfi bağı, şimalen bağ 

34 Bağ 

34 Bağ ve 
tarla. 

yolu, cenuben su yolu. 
Şarkan kunduracı Mustafa karısı 
garben İmam oğlu Ali, şima· 
len yol, cenuben demiryolu. 
Şarkan Aii bağı, garben Mus
tafa tarlası, şimalen umumi yol 
cenuben şimendifer hattı. 

56 Bağ 20 Şarkan yol, garben Emine ve 
zeytin ağa kara Mehmet bağı, şimalen ken
cını havi di tarlası, cenuben Salih ve Si-

Narlı kuyu 

" 

Birahane 

Yeri 
Çiğli 

Dekar miktarı 
9 dekar 190 M. M. 

Buca 12 dekar 886 M. M. 

Buca 5 dekar 514 M. M. 

Buca 3 dekar 676 M. M. 

Buca 58 ağaç zeytin 
Buca 11 dekar 997 M. M. 

Buca 2 dekar 297 M. M. 

Buca 8 dekar 271 M. M. 

Burnava 2 dekar 68 M. M. 

Burna va 10927 M. M. 

Buca 5 dekar 514 M. M. 

Sahibi 
Musa oğlu Halil 

Piriştineli Hasan o. Salih· 

Hüseyin o. Abdullah ve k~ 
deşleri Kamil, Dilaver an 
Servi. ,, 

" 
,, ,, 

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

,, 

Salih oğlu İbrahim. 

Yaşar İslam oğlu Mahmut. 

imam oğlu Ali. 

,, ,, ,. 

Salih oğlu İbrahim. 

nan tarlası . B o· 
Yukarda isimleri yazılı borçlular borçların vadesinde ve ihbarname müddetinde ödemediklerinden hizalarında yazılı ve ~ır· 

kamıza birinci derecede ipotekli arazileri 1697 numaralı kanuna göre birbuçuk ay müddetle açık arttırma ile satılığa çıkarılnı'.Ş de 
Birinci ihaleleri 14/12/936 Pazartesi günü saat 15 de Bankamızda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi Banka kapısı methalı~6ıe 

asılıdır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar olduğu gibi kat'ı ihaleye kadar borçlu borcunu faiz ve masarı g.t· 
birlikte öderse satış muamelesi fesih ve iptal olunur. Ve müşteri pey akçesini istirdattan başka hak mütalebesinde bul~nar111,ıı 
Başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa daır ~ ,. 
iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit ~~ 

~~~;~~8:e:::;;:::asından hariç kalacaklardır. OOPS9A. 
lzmir Esnaf ve Ahali ban· {"j 

kası Tire şubesinden almış 

olduğum 31/1/933 tarihli (80) OzUm satlşları: ~ 
liralık hisse makbuzunu zayi Ç Al K S f(. 
ettim. Yenisini çıkartacağım- · ıcı · · 
dan eskisinin hükmü olma- 997 A. R. Üzüm. 15 21 

dığım ilan ederim. 
Tire' de tüccardan Gev

gilili Mehmet 

796 Vitel ve şüre. 15 

787,5 Alyoti bira. 13 
449 Ü. kurumu 12 
-134 S. Sü!cyma. 12 50 
369 J. T. mah. 8 50 
330 K. A. Kazım 13 25 
250 Ş. Riza hal. 14 50 
202 Beşikçi oğ. 15 25 

22 
17 
23 
20 
16 
19 
22 
22 
20 ~~==~~~;::========~~=~=~~~~ 155 D. Arditi 16 50 

R O M A T t Z ıı A - 1 • •• • h f-
L UM B A G O ZmJr gumriık mu 8 aza bi• 120 İnhisar ida. 8 50 

·ı·~ı!n y ;tts i ~ N rinci tabur satın alma komis- !~~ ~: ~ı::;;an. !~ ~~ 
9 1 

16 1 

15 
15 ... n izale eder. d · 6) J. Kohen 11 

yonun an: 49 Y. ı. Talat 13 ı7 
ı3 
15 
14 

Her eczanede bulunur. 

Doktor 

Kulak, Burun, Boğaz 
mütehassısı 

Merkez hastanesi kulak şefi 
ikinci Beyler sokağı ha-

mam karşısı N o. 41 . 
Muayenehane Tele. : 3686 

• 

Ev " : 2505 
Hergün 3 • 6 a kadar has- , 

talarını kabul eder. 

~--• Deri ve Tenasül Hasta-
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

1 - lzmir Gümrük Muhafaza alayı ikinci taburu ihtiyacı 49 H. Güneş 12 
ıçın alınacak 35,000 kilo un kapalı zarf usulile müna- 48 J. Gozden 15 
kasaya konulmuştur. 
ihalesi 11/ 11 /936 Çarşamba günü saat 15 de lzmir'de 37 S. Celardin l3 875 

Gazi. bulvarında Ziraat Bankası ittisalinde 6/3 sayılı 31 S. Gamel 16 50 
apartımanda satın alma komisyonunda yapılacaktır. 25 Ş. Remzi 23 

2 

3 - Unun beher kilosuna tahmin edilen fiat 13 kuruş 23 Kadri Akyi. 15 
olup mecmu tutarı 4550 liradır. · 23 Albayrak tic. 15 

4 - Muvakkat teminat parası 341 lira 25 kuruştur. 10 T. Erman 15 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 5464•5 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- 303623 

ı7 
ıs 

17 
19 
15 

kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 309087 ,5 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. incir satlŞları: 5 

28 31 4 a 984 ç. Alıcı K. s. f{s 9 , 
Jzmİr kadastro mÜdÜr}Üg"' ÜD• 676 Tütsü ile te. 

7 1 
rd' 

250 A. Papagna 5 875 rtu
3 den; 166 A. H. Nazil. 1 25 1
2 

1 ~ 
Şimali ve şarki Birinci kordon, cenubu istasyon garbı de- 154 Ş. Riza halef. 9 1

7 ~ 
mir çenber caddelerile çevrelenmiş olan Mesudiye mahal- 86 H. Şeşbeş 7 50 dl 
lesinin kadastrsuna ilan tarihinden itibaren on beş gün sonra 83 M. Arditi 5 125 rıur 
başlanacaktır. 79 Benmayor 9 875 10 

Yukarda hudutları gösterilen saha içinde gayri menkul mal· 49 S s··l 7 t4 
lan veya bu mallar üzerinde ayni hakları bulunanlar o mahal- · u eyma. 

50 
14 

de bulunan kadastro postasına beş gün sonra müracaatla be- 39 M. J. Taran. 13 ıO 
y~nname almaları veya kendilerine verilen beyannameleri ya 20 J. Taran. m: lO ıS 
bızzat yazarak veya posta memuruna yazdırarak bu ilan tari- 12 A. Alazrakı 15 
hinden beş gün geçtikten sonra bir ay içinde geri vermeleri 1614 ' 
ve nüfus kağıtları tapu senetleri ve ikişer tane fotoğraflarile 153348 
sair Belgelerini postalara vermeleri veya göstermeleri ve bun- 154962 
ları yapmıyan hak sahiplerinin malları hakkında 2613 sayılı Zahire satışları: 
y~sadnın ~~bkümleri ktatbdik olun1 acağı v

1 
e d2 kKanunuevel 936 gü- Ç. Cinsi K. s. 

nim en ıtı aren yu ar a yazı an yer er e i gayri menkullerin 
5 1

5 
tahdidine başlanacağı ve sınırları dıvar çit tahta perde gibi 360 Buğday 
görünen vasıtalarla çevrilmemiş yerlerin köşelerine ağaç. veya 272 K. darı 3 50 
demir kazıklar dikilmesi ve bu yolda gayri menkullerin sınır- 32 Nohut 5 SO 
lan gösterilmiyen ve ilgililerin tahdit günü gayri menkullerinde 23 Susam 13 60 
bulunmıyanların tahdidi mevcut belgelere ve vukuf ehlinin 223 B. Pamuk 46 
sözlerine göre yapılacağı ilan olunur. 994 1336 Ken. pala. 380 
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'er L· ~ Şürekası ıFratelli Sperco Emlak ve Eytam bankasından: lzmir Komutanlığı ilanları 
V, ımıted Qp A ~ A f Depozits Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
. ur centası apur cen ası Esas No. Yeri No. Si N ,. T Lu 1 - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuru~ oltuı 4500 

"tı kordon Rees binası ROYAL NEERLANDAIS C.182 Aydın hasan efendi mah. 66,68 Taj M:;a
1

z 4ÔO · çift çizme kapalı zarfla alınacaktır. 
LON Tel 2443 KUMPANYASI hükumet bulvarı belediye a 2 - Şartnamesini 206 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

ı\n JU DRA HATTI "UL YSSES,, vapuru 4/ teş- karşısı. Ada 87 parsel 9 istiye~lerin her gün öğleden sonra komisyona gel-
. t ~ANT" vapuru 28 rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar C.190 Aydın güzelhisar mah. 7 " Ev 140 melerı. 
teeş~ınde gelip 29 bi- AMSTERDAM, ROTTER- turan park caddesi. 3 - ilk teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 

~iik Şrıne kadar Londra DAM ve HAMBURG liman- Ada 235 parsel 9 4 - ihalesi 10 1111 936 sala günü saat 15 tedir. 
~Dalacaktır. ları için yük alacaktır. C.191 Aydın veysi paşa mah. SIB " Dükkan lSO 5 - ~k-~ilt?,'leye girece.klerin Z490 sayı~ı kanunun iki ve 
nc- ALUSIAN" vapuru "ORESTES,, vapuru 16/ikin- belediye caddesi. uçuncu maddelermde ve şartnamesınde yazıla vesika· 
eı ~~şrinde gelip 5 ikinci citeşrinden 21/ikinciteşrine ka· Ada 46 parsel 5 lan, ilk teminatlarını teklif mektuplarile birlikte ihale 
~dar L d H il saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 

)iik on ra ve u dar AMSTERDAM, ROTSER· G.195 Aydın ramazan paşa mah:. Bila No. Ev 240 
~alacaktır. DAM ve HAMBURG liman· birinci sokak hükumet komisyonuna vermeleri. 24 28 31 7 926 
'~c ~OOL HATTI )arı için yük alacaktır. bulvarı. Ada 19 parsel 7 lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: -
. F.RIAN" vapuru 30 SVENSKA ORiENT LlNIEN c.196 Aydın cuma mah. gazi pqa " 11 1 - Hava kıtaatmın yirmi dört bin üçyüz kilo kesilmiş aı· 
teşrinde ı· 4 'k' · VIKI 200 ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

e ge ıp ı ıncı 11 NGLAND11 motörü veya yedinci sokak. kada L' l I ihale 9/2. teşrin/936 pazartesi gu··nu" saat 16 da '-ıcı. 
0
,., • • r ıverpoo ve 30 birinciteşrinde beklenmekte Ada 194 parsel 20 K" " ıç "k l k lada Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya· 

ın yu a aca tar. olup ROTTERDAM, HAM· C.197 Aydın ramazan paşa mah. " Du"kka .. n 300 MfNfAN k pılacaktır. 
\, 'b " vapuru i in- BURG, BREMEN,. COPEN- hükumet bulvarı yog" urt, yag" ~ ~ ı t'd d L' ı 1 2 - Tahmin edilen mecmu tutarı beşbin dokuz yüz elli 

il\' 1 asın a ıverpoo HAGE, ve SKANDINAV· pazarı. Ada 35 parsel 1 ·· ı· ll' k k arıs • d uç ıra e ı uruş ve il teminat akçesi dört yüz kırk 
e a an gelip yük çı- YA limanları için yük alacaktır. C.198 Aydın cuma mah. üçüncü 11 Ev 200 altı lira elli bir kuruştur. 

~Lı ır. ıılJRs HOLLAND AUSTRALIA sokak pınarbaşı. 3 - Şartnameler her gün komisyonda görülel-ilir. 
' t,~. O,, vapuru 15 LINE Aada 195 parsel 1 4 Ek 'it · · k d ki T d d k 

d 
- sı meye ıştıra e ece erin icaret o asın a ayıtlı 

tUk rın e Londra' dan ge· çıkaracak ve ayni za- "ALHENA,, vapuru 6/ikin- C.200 Aydın köprülü mah. 1r ·~nü " " 240 olmaları şarttır. 
"'~kliverpool ve Glaskon citeşrinde beklenmekte olup caddesi. Ada 426 parsel 11 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıla kanunun 
'" 1 k PRINSİPALLE AUSTRAL YA C.201 Aydın zafer mah. dördüncü 11 

" 3JO 2 ve 3 üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesika-
~ih a aca tır. ve YENİ ZELAND için yük sokak. Ada 138 parsel ı lan, teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
ikJ vd navlunlardaki de· alacaktır. C.214 Aydın güzelhisar mah. cu· il il en az bir saat evvel komisyona vermderi ilan olu-
L er en acenta mes'u- 220 24 28 3 7 961 ~bul etmez. SERVICE MARITIME muriyet sokak. ____ n_u_r. __ __.. ___________ .....;._;__ __ 
~ ROUMAIN Ada 243 parsel 15 Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

' I' • ff. VAN- "SUÇEAVA,, vapuru 20 C.216 Aydın basan efendi mah. '' " 200 1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde yaptırılacak olan sekiz· 

1 

b . mimar kemal caddesi. bin dokuzyüz otuz dokuz lira dört kuruş bedel ke-
t ZEE & CO irınci teşrinde gelip 112linci Ada 355 p~rsel 1 şifli telefon hatları kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

• . te~rinde PiRE, MALTA, MAR-SIL YA CEZAIR Mevkii ve numaralan yukarıda yazıla emlakin bedelleri pe- ihalesi 11 1111 936 çarşamba günü saat 16 da lzmir-
V. N. ve için yük şin veya dört senelik taksitle, taksitte kalacak miktar yüzde de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı-

~,.., alacaktır. · ~A~~liE LEVANTE LINIE "ALBA · 9.112 faize tabi olmak kaydile satışları 7/11/936 cumartesi lacaktır. 
"ı JULIA,, vapuru .. .. d 'h l d'l k i · d EN,, vapuru 26 ı'lk / gunu saat on a ı a e e ı me üzere açık artırmaya konul- 2 - Ik teminat akçesi iki bin dokuz yüz yirmi lira kırk 

19 2 inciteşrinde MALTA, l k . e bekleniyor, 3 son l muştur. a ta uruştur. 
rı kadar ROTTERDAM, MARS L YA ve CECAIR li- İstekli olanların hizaları~da ya~zılı depozitoyu Milli Aydın 3 - Keşif, şartname ve planları ancak komisyonda hergün 

İı.olJRG ve BREMEN için manian için yük alacaktır. Blnkasına yatırarak yevmı mezkurde Aydın avukatımız bay görülebilir. 
ıtcekr ZEGLUGA POLSKA Süleyman Eraydın'ın yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve yan- 4 - Eksiltmeye liştirak edeceklerin Ticaret odasında mu-
iL ır. LE l k l l ld ~d Os,, vapuru 

29 
ilk 11 WANT,, motörü 1/ikin- -!!:!!!,da üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 18 28 ayyet o ma arı şart o uğu gibi ihaleden laakal bir 

"e bekleniyor, HAM- citeşrinde beklenmekte olup hafta evel bu işin ehli olduklarına dair Nafıa fen hey· 
\ı A ANVERS (D ğ ) DANTZIG etinden vesika almaları ve bu vesikaları komisyona 
L Ve NVES'ten yük çı- o ru 'ıi~'t. ve GDYNİA için yük ala- ibraz etmeleri lazımdır . 

• :~d NiSSA,, vapuru 11 son caktır. 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıla kanunun 2 
e b ki · flA d k h k ve 3 üncü maddelerile şartnamesindt: yazıla vesikalan, 

~ e emyor, 15 son an a i are et tarihlerile ~kadar ROTTERDAM, navlunlardaki değişikliklerden muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile teklif 
olJRG mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel 1<0-

·11 ve BREMEN için acenta mes'uliyet kabul etmez. ,,. .. k misyona vermiş bulunmalan ilan olunur. 
1001 "\;e tir. Daha fazla tafsilat için FRA- ~ 

tl.!ENT H. SCHULDT- TELLi SPERCO acentalığına '· -
28 

3l 
5 

10 
~ HAMBURG müracaat edilmesi rica olunur. _. Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
lJGUST LEONHARDT,, Telefon: 200412005/2

6
63 İ( Ası 1 - Her bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 50000 

" 1 ı son teşrinde bek- ,-------------·· metre haki renkte astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
vt H ıı· L. NE . 1 K AL M. 11 A 2 - .Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğle-
&uRR01_'1:ERD~M ve ' e IC en IDeS den sonra komisyona gelmeleri. 

3 lk teminat miktara 1125 liradır. il', G ıçın yuk ala- 1 Lun· ı·ted 1 
fl(AN EXPORT LlNES ""' 4 - ihalesi 14 /11/ 936 cum günü saat 11 dedir. 
~I Hamburg - Bremen, Rotter- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

~t' NSTER,, vapuru 30 dam -- Amsterdam ve Anvers 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalara ilk teminatlarile 
ınde bekleniyor, NEV · limanları için her ay munta- birlikte teklif mektuplarmı ihale saatinden en az bir 

·~laeak~ır. BOSTON için zam iki sefer yapacaktır. Milyonlar Gı·şesı· saat evel M. M. v. satın alma komisyonuna vermeleri 
lf · Ren, lskandinav ve Baltık ilan olunur. 28 3 8 11 999 

t._ IBITOR,, vapuru 14 200 000 l • J h k d d .:'iti d b l limanları için doğru Konşi· , ıra aa a azan ır l Müstahkem mevki satın alma komisuonundan: 
~ n e ek eniyor, NEV- mento ile eşya kabul eder. ifayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük Miktarı Mecmu Kilosunun Teminatı ihalesi Saati 

l-:~ıtv.e BOSTON için yük 'k · · k 14741 1 b'l t d " d d ğ tutarı fı'atı .~ Ang/o. Egytian Mail ı ramıyeyı azanan numara ı ı e , ogru an 0 _ 
. PRESS 

30 
'lk ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba- Un 8000 928 1!.60 139 20 31/10/36 10 

" vapuru ı line yileıi, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın- Un 18000 2088 11.60 313 20 31/10/36 10,30 
c bekleniyor, NEV- M f d t 1 l " 'dd' d' l d b d ğ d ld Un 18000 2088 11.60 313 20 31/10/36 11 · · arsilya ve skenderiye için an sa ı c ıgını ı ıa e ıyor atsa a u o ru eği ir. 

t~çın yük alacaktır. 9600 tonluk "Cairo City" va- (Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem 

d MELIA,, vapuru 26 ilk h servete kavuşturmus ug" urlu bir gişedir. Un ayrı ayrı şartnamelerle ve hizalarında yazılı tarih-
e b ki · NEV ?Uru er ay Pireden munta- · ~ · e enıyor, · zaman iki sefer hareket ede- Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü lerde pazarlıkla alınacaktır. 
ıçin yük alacaktır. cektir. kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 2 - Her birinin mecmu tutarı beher kilosuna tahmin edilen 

~l~AN EXRO~T LiNES Yolcu fiatinde tenziUU: yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide bedel ve teminatları hizalarındc gösterilmiştir. 
"C T ARIKILE SERİ Pire-Marsilya seyahat müd- biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 3 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. 

1~ SEEERLER dcti 75 saat, almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 4 - Şeraitini ve evsafına her gün komisyondan öğrenmek 
tTER" transatlanti~ va- Port-Sait ve İskenderiye li- taşradan talep edilecek olan biletl~ri vaktında gönderme· kabildir. 

&o son teşrinde PiRE- manları için "VELOS,, vapu- ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et- 5 - 1steklilerin teminatlarile birlikte ihale saatinden eve) 
~ı .. tSTON ve NEVYORK'a h h f mekte acele ederlerse, daima lrnzamrlar. komisyona müracaat eylemeleri. 985 
"" ru er a ta pazartesi güniı saat ı j 
~ edecektir. 12 de muntazam Pireden ha- zmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 il daimi encümeninden; ik CAMBION,, Transat- reket edecektir. Yolcu ve eşya te (Milyonlar gişesi) sahibi 
s~;apuru 20 son teşrinde kabul eder. Hayri Ak Dölek 
~~~et N ve NEVYORK'a Fazla tafsilat için Pasaport -

1 - 9280 lira 9 kuruş keşif bedelli Kuşadası • Selçuk yo· 
lunun 14+250-18+200 kilometreleri arasındaki şosenin 
esaslı onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeğe konuldu· 

Norvuçya h:ılıkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa &üzülmüştür ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları t'!· 

~e edecektir. yolcu salonu•karşısında Lokal SIHHAT BALJKY AGJ 
~I~ müddeti: Riz binasında. No. 168 
~I~ E • BOSTON 16 gün Umumi Deniz Acentahğı 

E. • NEVYORK 18 gün Limited 

NoRSKE MIDDELHAVS 

Hamdi Nüzhet Çançar minatlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte 12 ikinci teşrin 936 

acentasına müracaat olunması. Sıhhat Eczanesi perşembe günü saat 11 de Daimi encümene gelmeleri. 

'S\ LINJEN - OSLO 

l ~DINIA" motörü 16 
tş. d . 

rın c bekleniyor, Dl-
~G"ke NORVEÇ limanla-

\ alc.caktar. 
~t ~OYALE HONGRO
~ DE NAVIGATION 

lJBfEN NE-MARITIME 

St~v~g~P~~~TTıME 
ÜMAIN BUCAREST 

Telefon .
. 3171 2 - Proje ve keşifleri görmek ve tazla bilgi edinmek isti-

Başılurak Bü) iik Salepçioğlu hanı kar~ısıoda 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nkrin B~ındırl~ d~e~örlü~ne bqwrm~arı. 957 

ilk teşri~de b~kleniyor, K~S- ~lllllllllJlllllllllllllllllllı,. ~~~~r ,ıfllllllllllllllllltllllllllll~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
TENCE, suuNAveGALAç = lzmir Tayyare alayından; 
ve GALAÇ aktarması olarak = A. Kem~~ ~ Tonay __ -BELGRAD, NOVİSAD, BU- = ~ .ı lzmir Tayyare alayı tamirhanesinde münhal bulunan deniz 
DAPEŞTE, BRA TİSLAVA, =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahrusısı= ahşap tekne inşaata ustalığına bir san'atkar alınacaktır. Şeraiti 
VİYENA ve LiNZ için yük Basmahane istasyonu kareısmdaki dibek sokak ba§ında 30 sayı· _ öğrenmek ve imtihan gününü anlamak için sözü geçen alaya 
alacaktır. = lı ev ve ıııuaycnehanesin<lc sahalı saat 8 Jen ak~am saat 6 a kadar = 5/11/936 tarihine kadar aşağıdaki vesaikle müracaat edilmesi 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi-

lemez. Telefon No. 2008 2008 

= hastalarını knb11l eder. • = ilan olunur. = Müracaat eden hastalara yapılması liizımgclen &air tahlilit ve - istida 
ınikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza = görülen Pnoınotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

•lllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tele/on: 4115 11111111• 

Polisten musaddak hüsnühal mazbatası 
Sıhhat raporu. 993 
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r t v 

Ala ağı 

'GE 

1937 
e 

1937 model Chevrolet ve Olds

mobil otomobil ve kamyonları 

• 
şrı 

Otomobil mi alacaksınız? 
----~--"--

\. 1 

ikinci teşrin sonuna çok az kalmıştır. Bu .~ 
~" r .-- ..-... t 
• ~ ........... ....:>~ ~~---- ~-
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ız otomobil :mutlaka ve mutlaka 
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'' Yapısı olmalıdır. ''GENERAL MOTORS" dünyanın en 1yi, len kuvvetli, en · sağlaoı > 

otomobillerini yapan büyük bir müessesedir. t 
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