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Cnmuriyet idaresinin on dör
dGı:ıeii yılına giren yurddaşlanmızı 
~humuzdan kopan sevgi ve saygı 
ile l:utlulanz. 

Binbir mihnetten sonra ba,ı
~1ıa doğan cumuriyet güneşi ba
iırdığımız ve başaracağımız büyük 
~lerde bize kunet ve kabiliyet 
"eren feyizli bir kaynak olmuştur. 

Bu idare kurulduktan sonradır 

t ij tam istiklllline sahih şerefli bir 
llıilleı olarıı k topraklarımızda ya
laına~a ha~ladık. 

Bu"'iJ ore bize milletler arasın
da· ıayik rolduğıımuz mevkii temin 
ttti, Eğer •bugün dünya üzerinde 

( llıevcudiyetimiz tanılıyorsa, varlı· 
tıı:ı:ıu:a hürmet ediliyorsa, sözümüz 
d' ltıleniyor,~ dostluğumuza kıymet 
~tri.liyorsa bunlan bize temin eden 
il ıdaredir. 

'1 Memleket içinde, yol, mekteb, 
~ ~bir, fabrika gibi bayındırlık ve 

llıedeniyet eEcrleri olarak ne yap
tıYaak: bu idare zamanında yaptık 
~e hanct eiyasette ne itibarlar ka
'lindıysak bu devirde kazandık. Si-

1 tıtsi anlaşmalar. siyasi konuşmalar, 
1 ~ref1i Tc ehemmiyetli mülilkatlar 
l'e tiyarctler hep hu idarenin hu 
ltıillete temin ettiği muvaf fakı· 
tetlerdendir. 

Sulh ve sükWı içinde yurdumu· 
~u }'apmnğa, milletimizi dünyanın 
lııcJeni milletleri sevi"·csinio de 
'4tiine çıkımnnğa Lu iıl;rede karar 
'°erdik ve bu idarenin feyizli hız-

- Jaı.ile bu yollar üzerinde müternn· 
diyen yürüyeceğiz. 
. On üç yıllık cumuriyet idare· 

8lılde o kndar büyük ve geni~ işler 
~§ardık ki, eşine hiçbir milletin 
~tihinde rastlanmaz. Denebilir ki 
asırlan yıla ve aylan ısa:ıtlere •ığ-

~ltdık. Bunlarla göksümiizü ka· 
"lltta kalıarta övünebiliriz ve hu· 
tiinlcre kavuşabilmek için katlan· 
dı~nıız zahmetlere hayıffonmıyoruz. 

Cumuıiyet idaresinin ft>yizli eli 

HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 
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Rus misafirler 

Hediye olarak bize bir mik· 
tar paraşut getirdiler. 

• 
Ankara'da 
büyük bayram. 
• 
iki bini atlı, yedi bin 
köylümüz geçit res-
mine iştirak edecek .• 

Ankara 28 (Huıuıi) - Cum· 
huriyetin 13 üncü yıldönümü, An
karada çok parlak kutlulanacaktır. 
Her tarafta hummalı bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Şehir ba~tan 

bıışa donanmı~, bütün oteller dol· 
mu§tur. Caddeler şimdiye kadar 
görülmemiş derecede kalabalıktır. 

Yurdun her yanından, Büyük 
Önderi görmek için gelenler, yan· 

: m heyecanla beklemektedir. Anka· 
ra civannda köylüler de, bir kıamı 
yaya olarak buraya gelmişlerdir. 
Yann, iki hini atlı olmak üzere 
yedi bin köylümüz de büyük geçit 
resmine iotirak edecektir. 

Buraya gelmi~ olan Sovyet 
hava heyeti, Türk.kuşuna hediye 
olarak paraşütler getirmi~lerdir. 

Ce~id resmi esna&lnda, yüzlerce 
tayyaremiz de uçacakur. Geee An· 
karapulas'ta büyük., bir balo verile
cektir. 
~-------..u-----------

V on~Papen'in 
seyahatı .• 

Viyana, 28 (Radyo) - Von 
Papen'in Varşova seyahatının 
siyasi bir mahiyeti haiz olduğu 
söylenmektedir. Von Papen, 
ad merasiminde hazır buluna-

• caktır. 

~Et\d(Q 
~~r derdimizin üzerine konuyor. 
1 ıı hu elin ~if:ı ,·erici yoklama· r 
ltını ticaretimizde, ~an ·aıımızda, l 
. tiltüriimüzr1e. ziraatimizde, sa~lık 
~ltriınizcle duyduk. Ba~ımızda bir 

Bugünkü nimetleri Cumuriyete bor~luyuz. ) 

ifi f okyo, 28 (Radyo) 
Harbin'den gelen son ha
berlere göre, Sovget asker
leri ve Mançuri askerleri 
Kamçuko gölü etrafında 
talışid etmektedirler. 

Her iki taraf, mühim 
'miktarda takviye kıtaatı 
almışlardır. 1~•te var ki, gözlerini dört açmı~ 

1~"tide ve dışanda millet i~leıinin 
~idişini 1:;üz.eıliyor. faı ufak milli 
b llrııb bu idarenin kalbinilc hemen 
el cc:ın ve kafasında tedbirler do· 
hırıuyor. Çok küçük -ve ge'>ici de 
tılsa menılekeae )ÜZ gösteren her 
~~tlu enrsıntı ve buhranlar Lu _idareyi 
thnı harekete ve buhranı önlcrneğe 

l • 
t }'enmcJ1e ı;evkcdiyor. Bunun en 
~~e miFali: Cumuriyet B:ışvekilinin 
'l.tJ~)' köy <lola ~orak köylü derdile 
. ~~gııl olması, ona yaıdım çarele-

l'ı • • 
Ilı ııraınnsıdır. 

Her sene, evelkieioden daha 
:atlıık; kutlulıman bn Layram gü· 
~nde küçük buyük, kadın erkek 
!ııı r sınıf lıııllomızm çchro.:~inde da
~ Ço~alan ııe,inç \"C iuııuç izleri; 

11ttıinıiziıı bu idareden görılüğüınfiz 
~ ~tleuıe, hıış:ırnıa; refa ha ve sa:ıdcte 
d 0tru götürülüş çalışmn1 :ırıaa karşı 
t tıycluğuıauz minuetlerin YC şük · 
'tılnrın ifadesidir. 

d Büyük bayramımızı ruhumuz· 
}ôıt:J. fışkıran se,·inçlerle kutluln· 
g~t'IJ'r., Gönlümüz emniyetle dolu, 
I' u~lerimiz bizi bekliyen aydınlık 
~fıth ufuklanna ümidlerle bakıyor, 
} tler:imizde neş 'e güneşleıi parlı-
llt Ve hep bir ağızdan eliyoruz ki: 

l ''Binbir çeşid feyizli eser
.,.e.,.ile on üç yaşını doldu
t11 cumuriyetin kat/uladı
~ ~'nız bayramını En Büyü-
~l(,,..-: l b .. ..ki . . l Se uz e, uyu erımız e, 
f• 'l'e/f i ve çalışkan mille
tt11ı • ç ızle beraber daha pek 

; ı°k yıllar kutlulamak di
~,.iz . ,, 

H. R. Öktem 

Program Atatürk, M. Stoyadino Facia nasıl oldu: 

. viç'i kabul ?uyurdular. t::,<>:n· ;::;:;:.;k~~;~r. 
Kutluluyacağız? Dost Devlet _başve~ili parlak merasimle 

- - -.··----
Bayramı nasıl 

Londra, 28 ( Radgo J -
Sir Samuel Hoır Vaşing
ton muahedenamesini imza 
eder etmez ikinci kanun 
başlangıcında 34 bin ton-

Türk milleti bugün Cumu
riyetin on üçüncü yıl dönümü 
bayramını kutluluyor. Her yıl 
yaptığımız yeni hamleler ve 
aldığımız parlak neticeler, Cu
ınuriyetin ne bol bir nimet ve 
feyiz taşıdığım isbat etmekte 
ve bu suretle bizzat Cumuri· 
yet te, sağlam bir temel, sağ
lam bir şuur ve idrak üzerinde 
kuvvetlenüp yükselmektedir. 

f zmir bayram sevinci ile 
baştan-başa donanmıştır. Şehir 
bir bayrak dalgası içindedir. 
Her yerde çiçekler, mersin 
dalları, muhtelif taklar yük
selmektedir. Gece için de bol 
ışık hazırlıkları yapılmıştır. Mi
narelerde de elektrik tertibatı 
alınmıştır. Programa göre, 
bayram günlerinde geniş mey
danlıklarda halkın eğlenmesi 
için meş' aleler yakılacak, mu
zikalar, çalgılar çalınacaktır. 

Bunlar Parti Nahiye ve 
ocaklar tarafından hazırlana

cağı gibi ayrıca müsamereler
de tertib edilecektir. Halk 
kürsüleri de kurulacak, Cumu
riyetin faydalan ve rejimimiz 
- Sonu 7 inci sahifede -

karşılandı. ismet lnönü ile ayni otomo
bilde Ankarapalas'a kadar gittiler. 

Sayın misafirimiz, Yugoslav· 
ga başvekili M. Stogadinoviç 

Ankara, 28 (Hususi)- Dost 
ve müttefik Yugoslavya'nın 
Sayın Başvekili M. Stoyadi
noviç, bu sabah saat 10 da 
Ankara'ya gelmiş ve parlak 
merasimle karşılanmıştır. 

istasyon, Türk - Yugoslav 

bayrakları ile süslenmişti. Baş
vekilimiz İsmet İnönü, Hari
ciye Vekilimiz T. Rüşdü Aras 
diğer Vekillerimiz, Meb'uslar, 
Sefirler binlerce halk istas
yonda bulunuyordu. M. Sto
yadinoviç trenden enince; Baş
vekilimizin, Vekillerin ve Se
firlerin ellerini sıkmış, halkı 
selamlamış ve: 

- Yaşasın Yugoslavya, ya· 
şasm Stoyadinoviç, 

Sesleri ve alkışları arasında 
ilerlemiştir. Yugoslavya Baş
vekili, İsmet 'lnönü ile birlikte 
- Sonu 7 inci sagf ada -

--- . 
• 1 •• • , 

TUrkiye iş ve Ziraat 
bankaları .. 

Uzüm Kurumu 

Tariş 
Çok sayın Türk müstah

silin ve çok saygıdeğer 
Ege halkının Cumu· 

riyet bayramını hür 
metle kutlular . 

lstanbul, 28 (Hususi) - Es
kişehir yolundaki otobüs kaza
sına dair feci heberler gelmek
tedir. Hadise mahalli insan 
kemik, kol ve bacaklarile do-
-Sonu 7 inci say/ada-

luk iki zırhlının inşaat 
tezgahlarına konulacağını 
bildirmiştir. Bunlardan bi
risi kral Jorj diğeri de 
Prens Dö Gal' dir. 

Yarın başlıyor! 

Fırtına Ali 
ANADOLU, ya
rınki sütunların
da size çok gü
zel, meraklı bir 
deniz romanı ve
recektir. Arka
daş la rı mı z M. 
Ayhan ve Faik 
Şemseddin' e ha
zırlattığımız bu 
eser, son korsan 
romanlarının en 
sürükleyici ve en 
zengin le rinde n 
biri dit. Vak'a, 
Adalar denizin
de geçmiştir. 

Yarınki Anadolu' da bekleyiniz -



A Sayfa2 ,-ııEm--~----------------ANADOLu ____________________ _ 

~KtQ 
Cumhuriyet 

Günler var ki, Al\ADOLU'nun bana ayırdığı hu sütunlarda hep acı 
acı yazıyorum, hep tenkit, hep şikayet ediyorum. 

Ilt• ;:;rıa ıl~. gönliimün, knfamırı, n1lınmun hiltiin wmi li~i ilr. Vf' Türk 
milletinin J,ir fordi olmak haysiyet vo gururile, ıı:.c, fakat Jı:euJimcı: oz 
sandığım birkaç söz söylemek istedim. Çiiukii hazan taşkm gelen öyle 
sevinç '\'e saadetler var ki, insanın btitün varlığını iatila ettikleri halde, 
bunların ifade i imk&uı bulunamaz, Dudak k.tmıldnmaJan akım bir damla 
göz yaşı hazan çok şeyler anlatmıyor mu? Hatta bazan şuurlu bir sükut, 
bir nutuk kadar nafiz, manalı ,.e müessir değil midir? 

Ben de "Cumhuriyet,, denince milletimin tarihine şöyle bir baktım. 
hugilnü gözden geçirdim. Birşeyler yazmak istedim ve yazdım. Çok zayıf 
geldi, yırttım, attım. Şuurum, tahı~~uurumun derinliğinden kopup gelen 
bir n il idrak ve sevginin taşması altında kalmıştı. 

Yani ~uurla tnlıteşşuurıı yau ynnn yürütelıilecck bir kuvvet gene 
kendi varlığımda tezahür etmişti. Tarih lıcnı lıir tecrübe tahtası hem bir 
intiba vasıtası gilı!dir. Onu daha bir göz atıb ynzımı hitiriyorum. 

Cumhuriyet sen ne asilsin, ne ildil-irı, ne güzelsin, ne kuJretsin, ne 
şerefsin, nesin, ııcsiıı? 

Bir içki dUşmam. Lod Corc 
Loyd Corc, şimali Gal içki 

aleyhtarları cemiyetinin senelik 
toplantısında 5000 kişiye hi
taben demiştir ki: 

- Harbın büyük felaket
lerinden nasılsa bir iki iyi şey 
meydana geldi. Bunlardan bi
risi içki aleyhtarlığıdır. 1915-
tenbcri bira sarfiyatı yarı -ya· 
rıya azalmıştır. Diğer içkiler 
ise üçte iki azaldı. 

Sarhoşluktan mahkum olan
lar da -nüfusun beş milyon 
artmasına rağmen- ayni nis
bette eksilmiştir. 

Fakat bu netice benim iş 
başında iken aldığım tedbir
lerden doğmuştur. Hatta o 
zamanlar içkilerden ispirto 
miktarım azalttığım vakit işçi
ler hafif biraya "Loyd Corc'un 
kazığı,, adını vermişlerdi. 

işte bu suretle millet harb
tan evelki iç.ki hastalığına av
det etmemiş oldu.,, 

Yaşlı İngiliz diplomatının, 
Almanya seyahatinden dönüşte 
bu kadar bira aleyhtarlığı et
mesi acaba Alman'ların hoşu
na gidecek mi?. 
insanlar irileşiyorlar mı? 

Son zaman çocukları üze
rinde yapılan etüdlerden an
laşılıyor ki on beş, on altı 
yaşlarındaki çocuklann yaşları 
vasati olarak 1 ,70 santimdir. 

Paris'te çocuk elbisesi satan 

Saime Sadi 

terakki ettikçe, cüceleşecekler 
demekle ne kadar aldanmış 
oluyorlar. insanlar terakki et
tikçe cedleri gibi gürbüzleşi
yorlar. Bunun sebebi de, 
spordur. 

Yeni Adem ve Havva 
Şimal Amerika·sının yerli

lerinden Mohikan'ların son 
ferdi kendi cinsinden bir genç 
kızla evlenmek istiyor. Ame
rikan gazetelerinin ilk önce 
ilan sütunlarından "Evlenmek 
isti yenler,, kısmında ve daha 
sonra, birinci sayfalarında çı· 
kan böyle bir ilan, bütün 
Amerika' da günün mevzuu 
halini almıştır. 

Harold Tanta Quijeon ara
dığı kızı bulabilecek mi? Her-
kes şimdi bu suali soruyor. 
Sonra, bulsa bile Mohikan'la-
rın Amerika' da siyasi ehem
miyeti haız bir kalabalık ha
line gelebilmeleri için kaç ne
sil ve her nesilde kaç çocuk 
lazımdır?. . 

Çünkü Quijeon eşini bulursa 
günün birinde, Amerika'nm 
eski sahipleri eline geçmesi 
gayesini ortaya atmış olacaktır. 

Bugünkü Amerika'lılar bu 
fikirden korkmakta ne kadar 
isabet ediyorlar? 

r 
Bugün doğan 

çocuklar .. 
eski bir tezgahtar buluğ ça· 281101936 
ğına ermiş çocuklann gittikçe Guııeş Lu SD.bah, Zulı.ılirı tc· 
uzadıklarını, bu yaşta bile f'İrile çok fena lıir rn?.iyct alacak, 
ana ve babalarından uzun ol- urıılıı ıııl."ııfi k 11idcr lııısıılc t;•!lİ· 

d kl 1 rt•ı·cktir. Sul ulu lıııyııl •.-ok olacak, 
u arını söy emiştir. 

lıirc .. ok iioıiıJlcr ıaforı·ı·kıir. Bu 
Bir doktor, bunu tasdik edi- ıncnt i tesir, inıı:ırılaırn sılıhaıleri 

yor. Yeni çocuklar çabuk diş üzerine ıltı ıııiilıiııı dt>~ı~ikliklcr 
çıkarıyorlar, buluğa çabuk eri- >·1ıı.ıcak.ur. 
yodar. Buun sebebi çocuk ha- Bugün d·•ğnr:ık çocııkl:ır \'a-

Lın, } ük•ck mc\ kill'ı' dılc t·deLi· 
kınıırıdak i terakki ve ayni za-

1 •cckler foknt Jıiı;bir z:ım.ıu mes
manda çocuğun doğar do

0
cr-

1Jd ulamıyuc:ıkl:ır<lır. 
ınaz güneşe, havaya, hayata Mı·şhur ressam Dikeıı~ pi· 
te.r.kedilme i, eski usul paçav- dızlann \e senıurntın buı;ünkünı1n 
ı;alarla çocuk bakımının artık ayni \esirleri altında doğmuş, en 

ortadan kallcnıası ve yeni nes- büyük ressamlar arasına girmiş, 
lin a~ık havada beden kül· fakat çok hedLaht bir adamdır. 
tıücü yapmış olmasıdır. Çarların onuncusu ilinci Ni· 

Hiç şüphesiz kı bu sağlam kola, ıııenfada ya~ıyan Kayser 
ikinci Vilhcm, General Bulanje 

vücutlu çocukların ahlakları da hep bugünün nyni bir günde doğ· 
güzel, sağlam olur. mu§ yükeek mevkili bedbahtlardır. 

Şu hale nazaran insanlar _) 

EHiiiHA ERLERi. 
• 

itizar t:üti.in piyasası da.izmir-. I Karşıyaka. 
Arkadaıımız Hamdi Nüzhet'' 

dün intişar eden "Akdeniı aıu 
zenesi,, baolıklı yazısının alt k.ıı 
ve asıl fikri, aeıl netiCeyi izıab ed 
parça81, bir (yazının devamı beoiD 
eahifede) denildiği halCle maal 
baıılmamıı ve mürettibhaned• k. • 
mıştır. Bundan biz de mftt 
olduk. Esaslı bir tetkike dayaD 
hu mühim makaleyi neşredil111eııı 
parçasile beraber buı;ün aynen " 
rar ediyoruz: 

zartesıye at;I ıyor. Vapurla;;~'Jan ikisi 
~~~~~~---~~~~~~-

Tütün fiatlerinin 70 - 115 kuruş arasın
da tehalüf edeceği söyleniyor. 

Tütün piyasasının önümüz
deki Pazartesi günü bütün 
Tütün mıntakalarında birden 
açılması kararlaştırılmıştır. Bü
tün Amerikan Tütün kumpan-

yaları ve inhisarlar idaresi 
eksperlerile Tütün tüccarları
nın eksperleri Cumuriyet bay
ramını İzmir' de geçirdikten 
sonra Tütün mıntakalarına gi
deceklerdir. Bu seneki Tütün 
fiatlerinin 70-115 kuruş ara
sında olması kararlaştırılmış 

gibidir. En nefis Tütünü bu-

Feci bir kaza 
Zübeyde pencere
den düşerek öldü. 

Belediye Darülacezesinde 
dün mühim bir vak'a olmuş-
tur. Yedi aydanberi Darüla
cezede bakılmakta olan 80 
yaşında kimsesiz Selanik'li 
Zübeyde adında bir kadın, 
binanın üst katındaki koğuştan 
15 metre yüksekteki pencere· 
den aşağı düşerek ağır surette 
yaralanmış ve derhal ölmüştür. 
Zübeyde'nin ölümü, başından 
aldığı derin yaranın tesirile 
olmuştur. 

Küçük san' atkô.rların hima
yesi için alınacak tedbirler 

İktısad Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara gelen 
bir telgrafta küçük san' atkar
ların himaye ve teşviki için 
hükumetçe tedbirler alınacağı 
bildirilmiş ve Ankara' da top-
lanacak kongrede okunmak 
üzere san'atkarların ne gibi 
tedbirlerle himayesi mümkün 
olacağı hakkında bir rapor 
istenmiştir. Bu rapora esas 
olmak üzere kaza kaymakam-
larından da acele mütalea is· 
tenmiştir. 

lunan müstahsiller, tabii bu 
fiatten daha yükseğe satacak
lardır. 

Akhisar, (Hususi) - Ana
dolu inkişaf şirketi Akhisar'ın 
Marmaris havalisinden kilosu 
95 kuruştan 1200 kilo tütün 
satın almıştır. Bu mıntakada 
bütün tütünler denk haline 
getirilmiş olduğu için bu satış 
makbul sayılmakta ve kanuna 
aykırı bir vaziyet görülmemek· 
tedir. Manisa vilayetinin tütün 
istihsalatı dokuz milyon kilo 
tahmin ediliyor. 

Kızılay Aşevi 
Bugün törenle 
acılacaktır. . 

Kızılay kurumumuz, fakir 
ve himayeye muhtaç halka 
daima bir şefkat kucağı gös
termiştir. Fabrikalarda bulunan 
işçilere sıcak yemek yidirmek 
maksadile yer-yer aşevleri açı
lacağını yazmıştık. Bu aşevle
rinden birincisi, Halkapınar 

pamuklu mensucat fabrikasın
da bugün saat 13,30 da me· 
rasimle açılacaktır. Merasime 
Vali Fazlı Güleç riyaset ede
cektir. Aşevinin açılması mü
nasebetile 150 işçiye parasız 
sıcak yemek dağıtılacaktır. 
Bundan sonra işçilere aşevin-
den beşer kuruş mukabilinde 
sıcak yemek ve ekmek verı-
lecektir. 

Fakir talebeye gardım 
Cumuriyet bayramı müna

sebetıle Kızılay kurumu tara
fından ilk okullardaki fakir 
talebeye elbiselik kumaş ve 
ayakkabı dağıtılması karar
laştırılmıştır. Eşyalar, mekteb
lerdeki himaye heyetleri tara
fından dağıtılacaktır. 

işli yecek. 

Körfez vapurlarından biri 
İzmir liman işletme idare

sinin muhtelif teşkilatını ve 
işlerini tedkike gelen fstanbul 
liman işletme müdür muavini 
Hamdi, tedkiklerine başlamış
tır. Yapılan tedkikte Karşı

yaka - f zmir arasında işliyen 
yolcu vapurlarından yalnız iki
sinin şimdilik işletilmesi mu
vafık görüldüğü haber alın-
mıştır. 

{ 

Hayırsever, ali-
cenab valimiz .. 
800 Mahkuma zi-

yaf et veriyor .• 
Vali Fazlı Güleç, Cumuri

yetin 13 üncü yıldönümü mü
nasebetile bugün hapisanede 
bulunan 800 den fazla mah-

----
Akdeniz muvazene 

Bu_giinl:ü dünya sulhunun:dirt 
lerinden birisi de Akdeniz muf 
nesidir. Yalnız muvazene tab· 
lugat manii.8ında anlamamak 
dır. İki aeırdanheri Akde11is 
muvazene demek burada fngilıeı' 
nin kayıtHs ~artıız hakimiyeti 
mektir. 

Hindistan'ın en kua yolufl 
teşkil eden bu denizde hikiaıi 
meı'elesi İngiltere lmparatorl 
için çok hayart bir kıymet 

ehemmiyeti haizdir. 
Osmanlı İmparatorluğu bun 

bir ve halli iki asır evel yıkılıP 
mışsa bunun lerametini kendisi 
değil, İngiltcre'nin boAazlarda J{ 

hôkimiyetinin teeseüsünü görol 
istememesinde aramalıdır. 

1793 ten 1815 senesine k 
İngiltere Fransa'ya hiçbir d 
nefes aldırmamak için eli.odeıı 

len her~eyi yapmıoubunun da ee 
Fransıı:; ihtililcileriDin ve bilıı. 
Napolyon Ponapart'm Belçika 
Mınr'a hak.im olmak 
aramak Jgerektir. 

İngiltere bu iç denizin iki ıo' 
recinden ikisine ele hik.imdir; h 
Cehelüttank elindedir, hem de S 
vey0 kanalı.. Orta yerde ~ 

kum ve mcvkufa sıcak, etli adası da bu iki müntehanın mer~ 
yemeklerle ziyafet verdire- yani meıned noktHıdır. 

İngiltere İmparatorluk baliD 
cektir. Müşfik ve hayırsever kaldıkça ve hu üç noktayı eı~d 
valimiz, bunun masrafını biz- tuttukça Akdeniz'de hakimiyeti 

zat deruhde etmiştir. ba~ka hiçbir hükumetle payla~ııı•1 
Saat 14 de hapisaneyi de razı olmayacakur. , 

teftiş ederek mahkum ve mev- Geçen sene bu muvazene b• 
kuflarla görüşecektir. aralık kanoır, bozulur gibi old 

\.. ...) Muısolini'oin demirden idaresi e~ 
·----------- geçtiğindenberi ciılden tanınmaı: b 

Fuar kataloğu hale gelmio olan İtalya ne ıı.b 
936 Fuarı için zengin bir sına olursa olsun bir müıte111l~ 

kataloğ hazırlanmıştır. Yakında elde etmeğe muhtaçtı. Çok re• 
fuar komitesince son defa tet- bir adam olduğuna ıophe obn•1 
kik edilerek muhtelif dillerde Mussolici insanca ve paraca eP, 

bastırılacak ve fuar broşörlerile 
bertarafa gönderilecektir. 

....................................................................... ~ ......... ~ ........................... ~ .......................................................................... . 

masrafla Lu gayeyi HabeoistaJJ 
elde edeceğini takdir etti. B•lı 
suski Milletler cemiyeti gaye 
biraz fazla bağlanmıı olan fngilt• 
hava kuvvetlerini ihmal ettiği. 4 
nanmasını da lilzumu derecede , 
viye etmemiı olduğunu bildiği İÇ 
bu hükümetin filt bir mukav 
tine maruz kalmıyac.ağın da • ..,ı 
bulunuyordu. 

( 

Kızılay haftası dün sona erdi. 

Kızılay haf tasının son günü münasebetile. dün gençler derneği teşkilatının 
heykel önünde yaptığı tezalaii.rattan intibalar .. 

Kızılay haftası münasebetile dün öğleden evel Cumhuriyet meydanında Atatürk'ün heykeli 
önünde merasim yapılmış, toplantıya Kızılay kurumu lzmirl merkez reisi Dr. Cevdet Fuat riya
set etmiştir. Süel muzikanın çaldığı istiklal marşı ile merasime başlanmış, muhtelif mektepler 
tarafından Kızılay kurumunun, bu biricik büyük şefkat müessesemizin yaptığı büyük yardımlar 
anlatılmıştır. Nutuklar, Erkek Lisesi son sınıf talebesinden Mustafa Cengiz, San'at okulu tale-

Jşte geçen sene bu meveiuıd 
Habeş gailesi bu suretle baolaınıt0' 

Hazırlıksız yak.alanmıı olan 
gilteıe Akdeniz'dc1d hakinıiyetl 

1 
tehlikeve atmaya razı olmadı~( 

, d•· 
İtalya 'nın yolunu kopayam•', 
Biuaı·ııalcylı ister istemez Hahd'~ 
tan'ın i tiliisını ve halyan'lann e~ 
Roma İruparatorluğımun bir dere' 
ec'e kadar nakıs bir {eklini ibr' 

, l . . • . . d '-aldı· etme erıoe seyırrı vozıyetın e,.. ol• 
Ancak iş bununla bituıio 

mı yordu. 

1 ı ..... , 
ngiltere, ınparatorluğundaıı •. 

geçmedikçe Akdeniz'de kendi": 
her dakika tehdit edebilecek b. .., . ., 
Roma İmparatorluğunun teess\18 dJ• 
inkişaf etmesine llikayıt kalalD•' 

İşte hunun içindir ki bu ee~ 
başmdanberi İnı;iltere'yi her ıı" • 

1i el" tainazardan hummalı bir faa 1 ,P 

...... 
ELHAMRA Sineması . 

besinden Rasim Akbaş, Kız Lisesinden Şe}rda Sevim, Yıldırım Kemal okulu talebesinden Sa
bahat ve Vali Kazım paşa okulu talebesinden Kurtyinen taraflarından irat edilmiştir. Söylev· 
lerden sonra toplantı sona ermiş, mektepliler hükumet önüne kadar bir yürüyüş yapmışlardır. 

girişmio görüyoruz. Bir ta~f 1 ii
İngiliz bava kuvvetleri hiçbır Jı Ji 
kumetin rekabet iddia edeıniyee', 

1ı o. 
yüksek bir deroced~ , art~rı ~ 

Bugün 
Kılıç .A~nn·ın Türk atlılnrile İslam ordularına kumanCla eden 

AJ .. AHIDD1~1 EYYUB1 haçlı ordulara nasıl gulche çaldı. 

Ehli Salip muharebeleri 
İki de\TC 16 klSlm hep i birden Tiirkı;c e(izlii şnlıcserler şaheseri 

Bunu en iııcP tcfcrruatıııa katlar bize göııtermckte 
ve isbat etmektedir. 

Rejisör : Sesil B. de Mille 
SEANSLAR: 2 - 4,15 - 6,30 - 9 da 

Kızılay gençlik dernekleri üyeleri dün öğleden sonra Karşıyaka' da Parti binasında toplan
mışlardır. Şair Hüseyin Avni Ozan tarafından nutuk irat edilmiş, bunu Cumhuriyet meyda· 
nında Çiftçi Necati'nin nutku takib etmiştir. Ankara mektebi talebesinden Saide veciz bir 
hitabede bulunmuş ve önde muzika olduğu halde Kız muallim ve Orta mektepler izcilerile 

' diğer mekteplilerin geçit resmi alkışlarla karşılanmıştır. Soğukkuyu' daki camide Atatürk'ün 
valdesinin mezarına Karşıyaka Kızılay kurumu namına bir çelenk konmuş ve merasime son 
verilmiştir. 

Kızılay haftası içinde Karşıyaka' da kuruma 250 üye yazılmış, ayrıca 300 fakir erkek ve ka
dın hamamda parasız yıkattırılmış, 150 fakir çocuk traş ettirilmiş, 100 fakire de ekmek, sabun 
ve gıda maddeleri dağıtılmıştır. 

Diğer taraf tan Akdenıa deki ı1o ~ 
donanmao, İngiliz üsaül.bar.k •./• 
ge~ mikyasta takviye ediliyo~· ~· 

nihayet bu~ kad.ar Misır:• •:1''' 
li.lin yalnız kelimesmi vennıft (ı bil' 
hakik.atta bu hitlu'lmeti mud•~~ 
İngilis müstemlekesi ~klin~. 1 tfl#'' 
etmi.f Olan İngiliz'ler HaboP' 'J 

daki İtalya'ya kaqı derhal ~~ 
kendi beeablanaa kazanın•~ il" 
Filiııtin'i kara ordulan için bit 

-Sona 7 inci sag/adr" 



----------------------ANADOLU Sayfa3 .. 

:] f- _ Jevan ispanya kralı ilan edilecekmiş 
/:;;;\ 

Bir Fransız r gazetesininr haberine~ göre 

~. Hitler, Almanyci'da kralhğın iade
sine karar vermiş. 

luneburg Brunsvik hanedanı;a mensub Anguste Christian 
Beorges kral olacakmış .• 

, n Paris, 27 (A.A) - Enfarmasyon gazetesi, • Hitler, uzun tetkiklerden sonra Luneburg 
t ern'deki muhabirinin bir haberini neşretmek· Brunswik hanedanını intihap etmiştir. 

ledir. Muhabirin, Alman işleri hakkında alel· Bu hanedan ayni isimdeki Dokalıkta 1918 
tı~um iyi ma\umat alan menabiden öğrendi· senesine kadar hüküm sürmüştür. Bu hane· 
f1ne göre, Hitler Almanya'daki esas prensip· danın reisi, büyük Britanya ve Irlanda prensi 

' Ctin tem elleşmesi için İtalya' da ki rejimi en ve Brunsrih Lineburg dokası Ernest Anguste 
llıı.ıvafık gördüğünden, Almanya'da Krallığm Christian Gcoıges'tir. Viyana civarında kain 
ltsisini düşünmektedir. Penyigte 1887 de doğmuştur. -----------···· ...... ------------

~,. ~ Asiler, üç cepheden Mad 
Cumhuriyet rid'e taarruz ediyorlar. 

·--Tarihin ! bu -dönü~ ~~kta- Portekiz, ademi ~dd-;hale komitesı·n Jen 
sında biribirimizi niçin kutlu- aı 
ıadığımızı, şuur ve idrakimiz- ayrılacak. Payitahtın tahliyesine başlandı 
de de l araştırmaklığımız la
zımdır. "Cumhuriyet,,i kökü 
göklerde bulunan bir nevi tu
ba ağacı gibi değil, kökü en 
yüksek cemiyet idaresinde ve 
meyvaları vatandaş kucağında 
bulunan bir ağaç gibi düşün
mek lazımdır. 

O ağacın altında 17 milyon 
Türk kalabalığı oturmuştur. O 
ağacın zirvesinde bizim bay· 
rağımız dalgalanıyor .. Bu ağa
cın gölgesinde, modern bir 
cemiyet çalışması, hızlı bir 
millet kalkınması vardır. 

, 

M. Metaksas 
~rez'de mühim 

Maliye 
vekaletinde 

Von Ribentrop Kültür, ziraat, iktısad, fen, 
san'at, imar, müdafaa ve inkı- Asiler, Oviedo'ya girerlerken 

Sevili, 28 (Radyo) - Ma- Balear adalarında ispanya 

ır söylev verdi .. 
~tina 28 (A.A) - Atina 
~)ansı bildiriyor: 
l Başbakan Metaksas Selanik
en Serez' e varmıştır. Burada 
Söylediği siyasi bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: 
l - "Yunanistan ordusunu 
densik etmekte ve kuvvetlen· 
•rrnektedir. Kimse Yuna· 

ıı· 
~stanı rahatsız etmek istemc-
i ektedir. Beynelmilel kanşık-
~klar olacağını sanmıyoruz. 
1
.akat herş .. ye hazır olmamız 

1~zırndır. Serez halkına ge· 
•nce sizler hiçbir tehlikeye 
~aruz bulunmıyan ve bundan 
b:nrada lbulunmıyacak olan 
I ır sınırda yaşadığınızdan do
dayı kendinizi bahtiyar adde-
ebilirsiniz. 

Kral Jorj 
Atina, 28 (AA) 

Ajansı bildiriyor: 
Kral ikinci Jorj dün öğle· 

~en sonra Larisaya gitmiştir. 
azeteler Larisa' da kralın bü-

~iik tezahürle kabulü hakkında 
~un tafsilat vermektedirler. 

tal bu gece Larisa' dan Ati· 
tıa'ya dönecektir. 

Habeşistan' da 
temizleme hareketi 

devam ediyor .. 
I Adis-Ababa 28 (Radyo) -

1~alyan kıtaları Kenti'yi işga· 
•1nden sonra Yulida ve Gore 
istikametinde ilerlemeğe baş
arnışlardır. 

l\atoliklerin 
~.. . . 
u.mayışı .•. 
Paris, 28 (A.A) - Nasyo

nalist ve Katoliklerin tertib 
ettiği komünist aleyhtan btr 
llıitingde 1 O bin kişi bulun· 
~uştur. Bu toplantıda söz alan 
ernand Laurent komünistli· 

~in bir sosyal akide değil ka· 
bun harici ilan edilmesi ica
cden bir cinayet olduğunu 

soylemiştir. 

Mareşal Mahmud 
General Kazım Alp'a bir 

telgraf gönderdi ... 
Ankara, 28 (A.A) - Afgan 

liarbiye veziri Altes Şah Mah
llıud Han memleketimiz top· 
~~larını terkederken General 
b·azım Öz Alp'a Nusaybin' den 
ır telgraf göndermiştir. 

Konferans 

Kral tarafından 
bir toplantı oldu. Kabul edilecek .'· •. 

--1-+•. • Londra, 28 (Radyo) - Al-

H ayatın ucuz/atıl- 1 manya'nın Londra fevkalade 

h kk 
.J • Sefiri Von Ribentrop, Cuma 

ması a ınaakı ka- günü Kral Edvrad Vlll tara· 

nunlar hazırlanıyor. fmdan Pukingam sarayında 
Ankara, 28 (Hususi) - Ma- k.a~ul ediiec:k ve itimatname-

11.ye V k-ı t• d ··h· b. sını verecektır. e a c ın e mu ım ır 

toplantı yapılmıştır. içtimada, .Belçika meb-
4 vekille Maliye Vekilimiz ha· usan mecliai .. 
zır bulunmuş, Başvekil ismet 
İnönü'nün seyahatı neticesinde 

lüzum gösterdikleri kanunlar 
üzerinde görüşmüşlerdir. Ve· 

killerimiz, hayatın ucuzlatıl

ması için kanun layihaları ha· 

Jandarma muhafazasında 

zırlamaktadırlar. Bu kanunlar, 
meclisin bu devresinde çıka
caktır. 

Kral Knı-nl 
Prag'da --······--Cumurreisi Benes 
Tarafından 

Karşılandı .. 
---··~----Paris, 28 ( Radyo ) - Ro

manya kralı Karo}, refakatında 
Veliahd prens Mişcl Voyvod 
olduğu halde maiyeti ile bir
likte sabahleyin saat 9 da 

Prag'a vasıl olduklarında 21 
pare topla selamlanmıştır. Mu
hafaza alaydan bir kıt'a, istik· 
bal merasimini ifa etmişt\r. 

Kral, Çekoslovakya rcısıcu
muru M. ( Benes ) le beraber 
bir arabaya ve Veliahd prens 
Mişel Voyvod ve Başbakan 
M. Milan Ho<lza ile diğer bir 
arabaya binerek doğruca Be· 
lediye sarayına gitmişlerdir. 
Kral, Belediye reisi ve azaları 
tarafından karşılanmış, Bele
diye reisi, kısa bir söylevle hoş 
geldiniz. Demiştir. Kral, Fran
sızca bir söylevle mukabelede 
bulunmuştur. 

Bunu müteakib, halkın alkış· 
lan arasında belediye sara· 
ymdan çıkan kral ve prens 

Mişel Voyvod, Çekoslovakya 
ordusunun bir kısmını teftiş 
etmişler ve bundan sonra ken· 
dilerine tahsis olunan şatoya 
gitmişlerdir. Kral, burada bir 
müddet istirahattan sonra, 
kor diplomatiki kabul etmiştir. 

f evkaltide bir toplantı yaptı. 
Brüksel, 28 (A.A) - Me

busan meclisi bugün f evka· 

iade olarak toplanmıştır. Ge
çen günkü hadiseler dolayısile 

~ugün parlamentoda birşeyler 
olması ihtimaline karşı binanın 

dışı kuvvetli jandarma müfre· 
zelerinin muhafazası altına ko-
- ' • • . • . -- r-·· ... 
memurlar da binanın içine da-
ğılmıştı. 

Rexistlerin muhalefetine rağ· 
men Huysmans tekrar meclis 
reisliğine intibah olunmuştur. 

Harbiye bakam Denis, yeni 
askeri kanununu meclise tevdi 

etmiş ve bu layiha bilamüna
kaşa encümene havale edil
miştir. 

Asıl müzakereler meclisin 
önümüzdeki hafta toplantısında 
cereyan edecektir. 

Mısır-Arabistan 
münasebatı .• 

lbnissud'un hariciye nazırı 
Nahas paşa ile görüştü .. 

Kahire 28 (A.A) - Birkaç 
gündenberi burada bulunmak

ta olan lbnissuud'un dış ba· 
kam ile Nahas paşa arasında 

müzakereler yapılmaktadır. iki 
memleket arasında geçen ilk-

baharda imzalanan dostluk 
muahedesi üzerine Mısır-Ara· 

bistan münasebatınm inkişaf 
ettirilmesi mevzuubahs olmak· 

tad~. Maverayışeria Emiri Ah· 
dullah da Kahire' de bulun
maktadır. 

Rus - Fransız 
Paktının bozulması istendi 

Bolu, 27 ( A.A ) - İlimiz 
0rtnanlarında ilmi tetkikat yap· 
~~kta olan Viyana Tarihi ta-
111 müzesi şeflerinden Dr. Fol· 
er, Halkevinde orman ve at 
~ayvanları mevzuu üzerinde bir 

Çekoslovakya reisi cumuru 
kral ve rüfekası şerefine bu 
gece şatoda mükellef bir balo 
vermiştir. Bu baloda, bütün Çe· 
koslovakya ricali, ecnebi devlet
ler sefirleri ve askeri erkan bu· 
lunmuşlard ır. Kral, Brenislav' a 
gidecektir. 

Paris, 28 (Radyo) - Ayan· 
dan Versay belediye reisi M. 
Hanriyet verdiği bir takrirle 
hükumetten Fransız • Sovyet 
misakını reddetmesini ve yeni 
bir esas dahilinde bir misak 
yapmasını istemiştir. 

Paris meb'uslarmdan birisi 
daha meclise bir takrir vermiş 
ve hükumeti 25 teşrinievelden 
sonra müesseselerin amele ta· 
rafından işgalini ne için me· 
nettiğini izaha davet etmiştir. 

onferans vermiştir. 

lab namına herşeyi taşıyan 

bir çalışma ve kalkınma!.. 
Burada Nuh'un gemisinin 

tufan korkusu ile birleşmiş 
paçal kalabalığı değil, muay· 
yen bir ideolojinin yolcusu 
olan bir millet görülmektedir. 
Hakimiyetini almış, efendili
ğine ermiş bir millet. 

Saltanat, daha geride, köh
ne, çürük dalları baltalarla 
koparılmış bir kütük halinde
dir. Cumhuriyeti, 13 yıl evel 
Türk vatanının göğdesine di· 
ken en büyük Türk; ebedi 
milletine bıraktığı bu genç 
fidana bakarken, dünyanın en 
'"i~il ğui--ub~ tatmakta küre
mizin ateş -~ın;rkezi~e-;;·· yedi 
kat göğe kadar haklıdır. 

On yedi milyonun kalbinden 
silah ve şükran ona! 

Orhan Rahmi Gökçe 
• 
rı ,5 d~., ·*'lıN'---

Japonya'ya 
neden gitmiyor? 

dam Azana, Cenevre banka- hakimiyetinin tanınacağı ba
larına mühim miktarda para beri, Londra' da memnuniyetle 
yatırmıştır. Sabık ispanya kra· karşılanmıştır. Sovyet sefaret
liçesi Viktorya, Küin Mari hanesi, üç geminin Barselon' a 
vapurunda verdiği beyanatında: cephane getirdikleri haberini 

- Birkaç aya kadar veli· tekzip etmişler, ismi geçen ge· 
ahd Prens Dük Jevanın İspan· milerin tamirde bulundukları 
ya 'ya kral ilan edileceğine bildirilmiştir. 
eminim!. Barselon, 28 (A.A) - Ka-

Demiştir. talonya harbiye bakanlığı 32-
Portekiz, Burgos hükumetini 35 sınıflarını silah altına ça· 

resmen tanımıştır. ğırmışhr. Katalonya kültür ba-
Paris, 28 (Radyo) - Son kanı, Tolos'ta M. Blum'la gö-

haberlere göre, asiler Madrid rüşmüştür. 
üıerine üç cepheden taarruza Asilerin lspanyol Fas'ına 
geçmişlerdir. Taarruza, tayyare gönderdikleri kumandan, Fas 
filoları da iştirak etmiştir. ilk Sultanına itimadnamesini ver· 
hamlede iki kasaba işgal edil- miştir. 

miştir. Asi kıt'alar, şimdi Mad- Londra, 28 (Radyo) - Is· 
rid'e 10 kilometre mesafede- panya işlerine ademi müdahale 
dirler. Mola, Madrid'in zab· tali komitesi bu sabah Rusya
tından sonra Katalonya'ya da nm cevabını almak üzere top· 
taarruz edecektir. ) k F k p ........... ..... ... ·--··J ---·- . anaca tır. a at ortekiz hü· 
lanmıştır. Birçok cebhelerde Portekiz hükumeti aleyhine 
müsademeler devam etmek· yapılan ithamlar hasebile ko· 
tedir. Üç general, paytahta ne miteden ani surette çekilecek 
şekilde girileceğini tesbit et· ve bu da büyük bir buhran 
mişlerdir. doğuracaktır. 

Köylü ve şe- Sandal 

Londra, 28 ( A.A ) - Çin 
sularındaki ingiliz filosu Ami· 
ralının Japonya'ya yapılacak 
ziyareti tehir ettiği hakkındaki 
haberler Londra matbuatında 
birçok tefsirlere yol açmıştır. 
Evening Nevsun'un mütalea
sına göre; Amirallık Kaelung
la Japon polisi tarafından İn· 
giliz bahriyelilerine yapılan 
fena muamele hakkında Japon 
hükumeti nezdinde tevessül 
edilen şiddetli teşebbüslerin 
neticesini beklemektedir. Di· 
ğer taraftan Royter ajansının 

Şanghay' dan aldığı bir habere 
göre Kaelung'ta bazı lngiliz 
bahriyelileri müstahkem mm· 

• hirlilerin işleri .. yerine motör 

takada resim çıkarmak suçu ile 
Japon'lar tarafından tevkif 
edilmiştir. 

M. Smit 
Peşte'ye döndü. 
Viyana konferansında, 
Kont Cigano, Şuşing 
ve Kanga bulunacak 

Budapeşte, 28 (Radyo) 
Avusturya hariciye nazm 
M. Smit bugün Viyana'ya 
dönmüştür. Peşte'de görüşme· 

ler neticesinde, Viyana konfe· 
ransı için 11·J2 teşrinisani ta
rihleri tesbit olunmuş, prog· 
ram hazırlanmıştır. Konferansta 
Kanya, Şuşing ve kont Ciya· 
no bulunacaklardır. 

Neşredilen resmi tebliğde, 
Avrupa efkarıumumiyesini iş
gal eden mes'elelerle ve Avus
turya Macaristan' daki akisleri 
görüşülmüş, tam bir anlaşmaya 
varılmıştır. lki devlet, her 
türlü ihtilafm önüne geçmeğe 
çalışacaktır. Deniliyor. 

----···----ve mekteblerde 
ders malzemesi .. 

Köy kanunu köylüye birçok 
teşrii haklar vermiştir. Bu se
beble köylerde mektebi köy· 
lüler yaptırır, devlet yalnız 
muallimini gönderir, bataklığı 
kendileri kurutur, yolları ken· 
dileri yaparlar. 

Şehirlerde ise bu işleri ya
pan hep hükumet ve bele
diyedir. 

Hükumet şimdiye kadar İz· 
mire birçok mektebler yaptır· 
dı ve bu mekteblere ders 
malzemesi temin etti. Son yıl
larda yeni yeni mektebler 
açılmasına rağmen ders mal· 
zemesi temini hususunda müş
külata maruz kalınmaktadır. 
Vilayetin varidatı az, masrah 
pek çoktur. Bu vaziyet karşı-
sında şehir halkı mekteplere 
lazım olan ders malzemesini 
temin edemezler mi? 

Vilayet umumi meclisine, 
bazı teşrii haklar verilmesi için 
vilayetçe yapılacak t((klifin bu 
mühim mes' eleyi halledeceği 
tahmin edilmektedir ve bu tek
lif bekleniyor. 

Alman matbuat 
müdürü 

İstanbul, 28 (Hususi) -
Alman matbuat umum müdü-
rü Von Achman, Cumhuriyet 
bayramında hazır bulunmak 
üzere şehrimize gelmiş ve An· 
kara'ya geçmiştir. 

Sandalcı/ara taz
minat verilecektir •. 

Limanımızda ecnebi vapur
lardan yolcu çıkaran ve bu 
vapurlara yolcu götüren san· 
dallar, bir müddet sonra işten 
menedileceklerdir. Limanda va
purlara yolcu alıb-verme işi, 
modern vesaitle ve motörlerle 
yapılacaktır. Bu motörleri, iz
mir liman işleri müdürlüğü sa· 
tın alacak ve kullanacaktır. 
Bunun iç.in yolculardan cüz'i 
bir ücret alınacaktır. 

Türkiye limanları arasında 
işliyen ve lzmir limanında şat
larla yolcu ahb-veren vapur
ların yolcularından acenteden 
bilet aldıkları sırada 15 kuruş 
da şat ücreti alınmaktadır. Ay· 
nca yolcusunu almağa veya 
uğurlamağa· gelenlerden de 
25 şer kuruş alınmaktadır. Bu
nun sebebi, liman işletme mü· 
dürlüğü tarafından sandalcılara 
verilmesi kararlaştırılan 2000 
lira tazminattır. Tazminat kar· 
şılığı yolculardan tamamen tah· 
sil edildikten sonra bu ücre
tin alınmasına devam edilib 
edilmiyeceği lktısad Vekale· 
tinden sorulacak ve gelecek 
cevaba göre hareket edile
ccektir. 
Kömürcüler grevi 

Paris, 28 (Radyo) - Kö
mürcüler grevi Robe ve Tur· 
kuan' da devam etmektedir. 
Gümrük ameleleri grevi hitam 
bulmuştur. 



... Sayfa4 ANADOLU._ ............... ~~~~~~~==::::::::: 
29 /10/936 .. 

• s u n nim etinden: 
d • ·ı A edileD . . . .. • . . fından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajaesı tarafın an neşır ve ı a.n bil 

"Türkiye Milli ve "Feniks dö Viyen " sigorta şirketlerı nezdınde sıgortalı olup da hukumetımı~ .tara . . b Y . P tahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı daırede et 
esaslara te vfikan si;ortasına d evam suretile zarardan korunmak isti~enlerin 3 ikinci .te~rin 1936 tarıh.'.nden ılı ::~ri el~~u:~ ve TÜRKiYE MiLLi şirketinde sigortalı !olanların nih•Y 
nlaksatla MiLLİ REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bızzat veya taahhutlu mektupla muracdaabt ·ıet kl . ·ı· 1 nur 

/6/1937 "h" k d ·· aat e e ı ece erı ı an o u · 
24/ 10/1937 de FENIKS dö VİYEN şirketinde sigortası ol1.1 rılann da 12 tarı ıne a ar•m .. u.rallicDliEmlll!:DSllm:lm:•mıı:-~~-~~-1111------:-------: 

I 

Siyasete girişi - arti teşkili -
Halktan gördüğü teveccüh. 

Ağaç kesmek 
Karşıyaka' da oturan Ali Os

man oğlu Kemal ile Ali oğlu 
Mehmed, Belediye bahçesin
den hurma dallarını kesib çal
dıklarından zabıtaca tutulmuş

lardır. 

Numan Rifat, "Siyasi hadisat her ne 
olursa olsun, Türk - Sovyet 
dostluğu ebedidir.,, Dedi. 

_ ilave etti. Ve bu noktada Ey
der.,an hiçbir zaman sizlere 
hiçbir zaman ecnebi subaylar 

Hırsızlık nazarile bakmadık dedi. Ve 
Tepecik 'te Kağıtane cadde- çok alkışlandı. 

sinde berber Ahmed oğlu Ha- Sovyet büyük elçiliği müs-
san 'ın dükkanından bir ipekli teşarı Zalkin, sivil layyarecili-
gömlek çalan Hasan oğlu Ali ğin memleket müdafaasındaki 
yakalanmıştır. ehemmiyetini kaydetti. Ve çok 
Yaralanmağa çetin günlerde başliyan Türk 
Sebebiyet vermek.. Sovyet dostluğunun ebedi ol· 

Evelki akşam Güzelyalı T- duğunu söyledi. 
ramvay caddesinde arabacı is- Numan Menemencioğlu tek-

mail oğlu Emin, bindiği aro.- u R'" l "' 6 emencı·og"' lu rar söz alarak cumuriyet hü-
O ıvuman ı,a ıY.1.en kumeti ifadesinin milletin 

basile giderken vatman 3 Ankara, 28 (A.A) - Türk k M. Stogadinoviç Belgrad istasyonunda Dış Bakanımız numaralı Mehmed oğlu Ha- ruhundan ve ifadesinden baş a 
b b Hava kurumu tarafından dün d · · · Tevfik Rüşdü Aras' la era er san, idaresindeki tramvay ara- birşey olma ığı ıçın aynı za-

Cumuriyet bayramımız do- temin etmiştir. M. Stoyadino- akşam Sovyet Assoviakin Ce- manda millet namına da• söz 
b basını arkadan, emniyet ara- miyeti reisi g eneral Eydeman layısile Ankara'da misafirimiz viç, memlekette siyasi ser es- basına çarptırmış ve arabada söylemiş olacağını ve binaen-

k · y } d l f · ve arkadaşları şerefine bir lk ·· ı · · b bulunan Yugoslavya başve ili tiyi yenı ugos av ev e mı bulunan emniyetin yere düşe- aleyh eve i soz erım u 
ve hariciye bakanı M. Stoya- sarsmıyacak şekilde temi.ne b b" ziyafet verilmiştir. Ziyafette defada Millet namına tekrar 

ff k 1 t B 1 d rek yaralanmasına se c ıyet Hariciye Vekaleti umumi ka-dinoviç, Balkan'lar siyaset ale- muva a ~muş .ur .. e gra ın vermiştir. Vatman tutulmuştur. edeceğiııi söyledikten sonra, 
minin genç ve nazarı dikkati en kuvveth p~rtıle~ı~den olan Falcılık tibi Numan Menemencioğlu, Sovyetlerle olan dostluğumu-
calib ricalindendir. Yugoslav Radıkal ıttıhadı par- Hava kurumu Başkanı Fuad zun arizi değil tabii ebedi ve 

M S d . · •· · t Tepecik'te Yeni mahallede B ı C · t T·· kk şu ihtiyar Pasiç tarafından Ma- tisi · toya ınovıç 10 ı~ar.e u ca, emıye ve ur u ilerliyecek bir dostluk oldu-
d k ·f·ı ·· t t oturan Şakir kızı 25 yaşında erkaAnı ve matbuat müm,.ssil- 1 1. b k f t·ı k b. · ve ire tı ı e teessus e mış ır. "' g" unu, çünkü millet erin ru-ıye a anı sı a ı e a mesıne Ik Saliha, küçük bir ayna ile l · h b 1 ı d 

l d ğ k.t M St d" . M. Stoyadinoviç i zaman- en azır u unmuş ar ır. huna dayandığını, Sovyetleri ahın .. ı ı35va ı d. .0d~aMın5ovıt ç larda parlamento ile mücadele falcılık yaparken tutulmuştur. İlk söze Numan Menemen- b k 
en uz yaşın a ı ı. . o- b . . d k 1 t p ------ yanımıza büyük ir omşu 
d' . 1914 . A h mec urıyetın e a mış ır. ar- Olgunluk ı·mtı•hanla. cioğlu başlıyarak Sovyet dost- olduğu için değil onları iyi 

ya ınovıç .t~ . sıyası a- lamento, yeni idare ruhile uz- luğunun merasime mahal bı- h 
yata. atılmış, tnhsılım A, lmanya, laşamlyacak derecede münfe- _, k l / anladığımız aramızda ru ir· 1 rınaa a an ar rakmıyacak kadar kuvvetli ol- b ld ğ . . d"" . . ler dileriz. ngıltere ve Fransa da yap- s'ıhdı'. Bunun ı"çı'n feshedı'ldi·, ti atı 0 u u ıçın sev ıgımız, 

("\ 1 ·~ ı j; ı ~ · dug" unu, her tayyarecinin Sov- · d V" -

1
-.-

1
----,----•lafl t . • •• ~ •. 1,.. .. -J •• '( :~~· n- ftW•r .. r"\lr 1.n .. n'~ ~: ...... ;",."117 e pıemnu:.1 ",.,, Pn~ ı usu ICJ./.T'7 -! mıs:J.r· --· ........ ..,~ .., .. u udııcı l t!· viç "kahir bir ekseriyet kazan- cıersten kaımış o an taıe enın , ... u ...... · ·- .,.. ............... v ..... u~u- veya müteessir olduğumuz kılı ' 1 d ·ı · · b · · d ı k Kız enstitüsü akşam .,'; mas ara memur c ı mış, gôs- mış, u suretle m~mleketini Üniversiteye kabulleri ile kal~ muzu ne ıçın · ost 0 ma ta günlerde daima Sovyetlerle 1 ı · Jy t d.ğ. d" ff k d d · · · I l arı ve sipariş atö Y. es.• . ..ı er ı ı ırayet ve muva a ı- idare hususunda büyük bir dıkları dersten imtihanlarını, evam e eceğımızı an atma a- dertleştiğimizi büyük milli ha- Gazi bulvarında yem bır b; 

yetle çok çabuk tanınmıştır. saliihiyeti olduğu sabit ol- Üniversitenin üç yıllık tahsili rını ve misafirlerimizin de bil- reketimizin başlangıcında her- kiralanmışbr. yakında ı J 
M. Stoyadinoviç harici temas- muştur. . . d l . K mukabele hissiyatlarını bildir· kes bı"ze yu"z çevı"rdı'g" 'ı vakit b" d d · b 1 -n.r1' 

--- --- ıçın e verme erı için ültür ına a te rısata aş a! ... fı~ larının çokluğu, bilhassa mali • melerini söyledi. Ve dedi ki: Sovyetlerin bize gösterdikleri ve bu münasebetle bıoBtır ' ı J ' b l • • Bakanlığı bir karar almıştır. ,, 
mes e e er üzerindeki muvaf- 1. ne O U l!i: l - Siyasi ve f ktısadi hadi- muameleyi unutmak için Türk açılma merasimi yapıla car- ~ f k ı l" Bu karar, şehrimizdeki alaka- ~ 
a ıyeti e memleketin idaresine E'l..[ı·vukuf sat her ne olursa olsun iki milletinin şiarında bir deği- Bu sene kız enstitüsüne 111 t b . ı kl n darlara da tebliğ edilmiştir. 
am ır uygunu a hazırlan- memleketin dostlug"u ebedidir. şiklik oldug"unu kabul etmek t k f 1 d d • L k J • h k racaa pe az a ır. . .ti mıştır. raporunu Ver l e e ' umma yo • Ve şüphe edilmesin ki ebedi icabedeceğini, halbuki buna Naldöken cinayeti dıJfl~ 

M. Stoyadinoviç altı sene lnebolu faciası müsebbipleri Geçen gün Karataş'ta bir bir dostluk olarak kalacaktır. imkiin olmadığını kaydetti. Ve Burnaviı nahiyesinin fi 
1 süren maliye bakanlığında hakkında mütahassıs denizci- . lekeli humma vak'asından şüp- Müteakiben hava müsteşarı şu sözleri iliive etti: döken köyünde muhtar Z•l"'~ 

"Dinarın kurtarıcısı,, unvanını lerden mürekkep ehlivukuf ta· he edilmişti. Hasta, emrazı Celal söz aldı. Ve Türk tay- - Türkiye · cumuriyetinin ve Aziz'i öldürmekle ına~W ! 

bihakkin kazanmıştır. rafından yapılmakta olan tet- sariye hastanesine kaldırılmış yarecilerinin Sovyetler birliğin- harici siyasetine az çok viikıf bakkal Kiizımla kardeıı, 
1 Geçen sene Haziranda baş- kikat sona ermiş ve rapor ve aradan dört gün geçme- de mazhar oldukları misafir- bir adam sıfatile söylerim ki rahim ve karısı Zeliha ıı 

vekiilete geldikten sonra da hazırlanarak ağırceza mahke- sine rağmen hastalığın lekeli perverliği hiçbir zaman unut- bugünkü Sovyet dostluğumuz muhakemelerine dün ağlı 
M. · Stoyadinoviç nüfuz naza- mesi reisliğine verilmiştir. Ehli- humma <>lduğuna dair bir mıyacaklarını ve kendilerinin dünkünden her halde daha zada devam edilmiştir. d 
rını ve basiretkiirlığını bilhassa vukuf raporu, kapalı bir zarf emare görülmemiştir. Sovyet kütlelerinden gördük- kuvvetli, daha büyük ve fakat celsede maktulün vere~ 
Balkan antantına en fazla ta- içindedir. Rapor muhteviyatı Fuhuşla mücadele komisyonu leri dostluk hissiyatlarını mi- yarınkinden her halde daha tarafından suçlulardan f( ~· 
raftarlıkyapmaklagöstermiştir. hakkında çok ketum davra- Fuhuş ve fuhuş yüzünden salirlerin de burada görecek- küçüktür. mın, diğer iki suçtan ~d;ı 

1931 de, müteveffa kral mlmaktadır. 2 inci teşrinde bulaşan hastalıklarla mücadele !erini söyledikten sonra, mu- Ziyafetin sonlarına doğru kGmiyeti bulunduğu ı bd 
Aleksandr, milli bir mecburi- lnebolu faciası nıaznunlarının komisyonu, dün sıhhat müdür- azzam Sovyet terakkiyatından Hava kurumu başkanı Fuad edilmiştir. Mahkemece, 

1 yet altında ilga ettiği kanunu muhakemelerine devam edile- lüğünde toplanmış, fuhuş ha- Türk tayyarecilerinin derin bir Bulca hükGmct namına söy- mahkGmiyetlerin sorulnı•~:( 
esasiyi iadeye bııı;lamıştı; M. ceğinden rapor o günkü mu- yatından çıkmak istiyen bazı sevinç duyduklarını ve bu !ediği sözlerden dolayı Numan karar verilmiş ve muh~ , 
Stoyadinoviç'in reeskara g el- hakeme celsesinde açılarak kadınlar hakkı da diledikleri eserde general Eydeman'ın da Menemencioğluna teşekkür et- menin devamı başka bir gtJfl 

mesi bu yolda yeni terakkiler okunacaktır. kararı vermiştir. mühim bir hissesi bulunduğunu - sonu 3 ncü sahifede - bırakılmıştır. 
m:ı::lZIB<Z'Aı~~~~mu~~w:z~~~~~;m;;ı:ımcizm~ma.m2m1-. .. ._ ..... ısz~~r:z:rl~l:Dlımıı::zzB&S::a ......... -.._~ ... mll!~ml!' ...... ~~~s' r - kadar çok sevdiğimi bilirsin. takbel nişanlımı tetkik ve tah- söylemek hiç doğru değildi. sin. Şimdi de sen söyle. 
~ Çünkü ayni derecede beni kik ettiği bence muhakkaktı. Çünkü Lamia'nın kalbinde yatın nasıl geçiyor? ti· 

1 ~, sevjyor. Bana; Onun noksanı, sadece benim bir akis yapması muhtemeldi. - Ne olacak, köy ha~İ' 
, \ - Kızım -Dedi- görmedi- ruhumu, benim içimde yaşa- Halbuki Lamia, boynunu bü- Bir köy muallimi ne yapa 

ğin, tanımadığın, huyunu, ah- yıp ta kimseye açmadığım kerek böyle bir hayat kapı- lir ki başka? çhe 
\ - -liikını bilmediğin bir insanla arzularımı, hayallerimi anlıya- sından içeriye ilk adımım at- - Hayatına yeni bir ve 

seni evlendirmek istiyorum mamış olması idi. O zannedi- mış bulunuyordu. vermek istemez misin? 
4 J Yaza'!!_<?rlıa!! Ralı'!'i Gökçe fakat seni, senin kadar düşün- yordu ki, böyle bir zabiti, Biran için düşündü: - Anlamadım. ~; 

düm. O cihetten müsterih ol. böyle bir genci, kızı derhal Aşağı yukarı, bütün mem- _ Ne var anlamıyacB 
":istikbali parlak, ahlaklı, ken- sevecek, hatta bundan çok lekette evlenme bu şerait al- b b 

- Bilmem kil 
Diye mırıldandı; Rizan ona 

yaklaştı:ı 

O ndan nefret ediyorum desem, 
yalan söylerim. iyi kalpli, te
miz, centilmen bir çocuk. Fa
kat benim aradığım, benim 
hayalimde yaşıyan insan değil.. 
Belki, zamanla alışır ve se
verım .. 

- Bu da ne demek? Şu 
halde sevişmiyorsunuz. 

--=:Bilmem ... 

- Anlat canım. Sevmiyor· 
musun nişanlını? 

Lamia can sıkıntısı ile içini 
çekti: 

- Nasıl anlatayım Rizan; 
öyle bir düşünüyorum. Her 

e, sevgiyi ifade eden bir 
taşımadığımı anlıyorum. 

-.r. 

- Mühim mes' ele. Çünkü 
hnşeyi zamana terkediyorsun .. 
Halbuki zamanın ne netice 
vereceği meçhul... 

Evet, öyle! 
Niçin böyle yaptın? 
Niçin mi? Babamı ne 

· sen de enim gi i .. disini sevdirmiş, kimsesiz ve memnun kalacak.. tında geçmiyor mu idi? Ki- b ka t 
b b b . h . Rizan ir hkaha at 1. ,, güzelce ir za it.. Buna mu- Onu sukutuhayale ve şüp- min kimden ha en veya angı O'" 

f k d "'· d · k · d " t h k"kA ·· ·· ı - İlahi Lamia'cığım, ç. .. va a at e ecegın en emmim. heye düşürmemek için, derhal; ızın ız ıvaç a a ı ı gonu e•• 
Babam, bu sözleri adeta _ Siz bilirsiniz! rizası veya isteği vardı? tuhafsın. Zaten her evlerı , 

h l b b K d kadın ve erkek, mutlaka kc~. erşey o muş, itmiş gi i söy- Dedim ve odayı terkettim. onuşmanın mevzuunu er· t"' 
l d 

h l d d di yakınlarını da sürükleır> e i. Onu reddedemezdim. Kapıdan çıkarken babamın; a eğiştir i: 
imkanı yok Rizan, onu kır- - Teşekkür ederim kızım, - Demek ki dünya vazi- istermiş. 

1 ma elimde olmıyan irşeydi. beni ma cup etme in yeti ozuk. k b h d 1 b Bu defa kahkaha sırB5 
O takdirde büyük bir günah, Dediğini duydum. Görüyor- - Evet, hem de çok fena. 
bir vicdansızlık, bir ahlaksız- musun; babam daha evelden Babam, Avrupada çıkan yan-
lık işlemiş olacağımı sanı- söz vermış.. gının bütün dünya çatısını sa-
yoruum. Rizan ses çıkarmadı. Bu racağını söylüyor. Bunları, 

Babamın, her cihetten mus- vaziyet karşısında fikirlerini sonra, kendi ağzından dinler· 

Lamia'ya gelmişti: 
- Hakikaten öyle .. 

dette de, felakette de 
berlik .. 

- Sonu 11ar _.. 
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Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modern!esasları'üzerinelkurulmuş:en kuvvetli finansal gruplara istinad eden milli bir sigorta şirketidir 
lzmir: Gazi Bulvarı Kardiçah Hüseyin Han No. 34 • 36, TeJefon~971 

Sigortaya aid her müşkülünüz" hakkında. gişelerindenlmeccanen malumat alabilirsiniz. J-

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

tı liaydar Riifdü ôKTEM 
._ lllQJat uepiyat ve yuı işleri 
'41 Gdflrfı: Hamdi Nüzhet Çançar 

lrehaneai: -

t, laıınr ikinci Beyler sokağı 
8alk partisi binası içinde 

'l' 'l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
•lefon: 2776 -Posta kutusu 405 

l ABONE ŞERAITJ 
•llıp 1200, alb aylığı 700, dç 

l aylığı 500 lrnruıtur 
thancı memleketler için senelik 

•bone iicreti 2 7 liradır 
ller yerde 5 .kuruştur 

1 Geçnıit nü:halar 25 kuru~tur. 

> 
J. Harlov cinsi cazibe hak-

kında ne diyor? 
Kadın, kadın olduğu için 

cazibeye malik 
tabiaten cinsi 

• • 
ımış. 

Sc;ğda ]an Har/ov bir filimde, solda bir balet 
hrg:?ti arasında en önie .. 

Jan lfar1ov, cinsi cazibesi patronlarının'i bilhassa bu ci-
ile en maruf yıldızlardandır; hete fazla ehemmiyet verdik-
fakat bizzat Jan Harlov, seks lerini bildiği için sahnede aza-
apel [Cinsi cazibe] den bık-~ mi bir cinsi cazibe harikası 
mıştır. göstermekle beraber gene ken-

"Kadm, kadın olduğu için disi: 
tabiaten seksapele -tıpkı ye· - Platin renkli saçlarım, 
mek, içmek, uyumak mecbu- güzel ve mevzun endamını ,ta-
riyetinde olduğu gibi- malik- bii yüz güzelliğim inkar edile-
t. D kt d' "mez. Sahnede daha fazla Seks ır.,, eme e ır. , 

Jan Harlov, sahnede yarat· apel yaratmak mecburiyeti ile 

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

Greta1 Garbo 
tığı kadınlara hiç benzemez. cidden yoruluyorum. Komik 
Sahnede Jan Harlov'u gören· •filmleri 'daha ziyade tercih 

----
mevcud değildir! 

ler, cinsi cazibesine hayran ederim, çünkü burada daha • '•' • 
olan erkekler, bu yıldızın hu· tabii olarak çalışmak mum- Bob,~ her 

11 

defasında 
susi hayatında büsbütün baş- kü.ndür. vazifesine rgelmiyen 
ka olduğunu bilmezler Jan Bana emin olunuz, hakiki -·-
Harlov, filim ticaretinin en Jan Harlov, sahnedeki kadının Gref a Garba için böy 
başlı revaç yolunun bir filim- ayni ve Seksapel sahnede le söylemektedir. 
deki seksapelin yüksek dere- göründüğü gibi değildir." De- Greta Garbo... Holivod'da 
cesine bağlı olduğunu filim mektedi. ~kendisile beraber bir filimde 
~.:.:.;.~-~--...;;;,________________ rol alanların çok korktukları 

Ba sene geni /ilimlerini göreceğimiz sevimli yıldız 
on resmi 

şımarık bir dilberdir! 
Greta Garbo, filimler çev

rilirken her şey hazn landığı ve 
Aparatör işe başlı; acağı sırada 
vazifesine gelmiyen, bu suretle 

liş bozan bir kadındır. Greta 
Carbo'nun bu şımarıklığı yü
zünden kaç filim kaç defalar 
talike maruz kalmıştır, bilse-
·? nız .. 

Fakat en büyük pyunu, 
Greta Garbo Bob diye anılan 
A. Taylora oynamıştır. 

Meşhur bir filim için en baş 
roller Greta Garbo ile Bob 'a 
verilmiş, Bob makyajını yap
mış, role göre hazırlanmış fa
kat... Bir saat, iki saat .. Hatta 
ta akşama kadar beklediği 
halde Greta Garbo gelme
miştir. 

Tabii filim ertesi güne talik 
edilmiştir. Fakat Greta Garbo 
ertesi gün, hatta daha ertesi 
gün de gelmemiş, nihayet 
Greta Garboınun bir adamı 

gelerek: 
- Greta'n'n vaziyeti pıü

.. nasib değil.. Haftaya Salı gü· 
-Sona 7 inci sag/ada-
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rih kaynağı : Bergama. -
Mayısta, yedi gün yedi gece eğlenceleri 
tertip edilecek; Akropolda temsil verilecel 
ve güzellik kaynaklarında yıkanılacaktır. 

Bergama' da: ESKÜLAP, sıhhat yıırdu 
Bergama Ege bölgesinin gece ) eğlenceleridir. Bu eğ-

zengin bir tarih kaynağıdır. lencelerin en başında Akro-
Bir zamanlar Küçük Asya'nın pol'un tiyatrosunda oyunlar 
hükumet merkezi olan Ber- vermek, Bergama'nm tarihi 

· gama, bu noktatlan da en mesiresi olan ve milyonlarca 
yüksek eserleri sinesinde top- Çam ağaçlarile örtülmüş olan 
lamıştır. kurak yaylasına gitmek, Diki-
Taş ve tunç devrinden eser· li'de deniz alemleri yapmak 

lcr veıen Bergama, birbiri insan vücudunu gümüş gibi 
ardı sıra hemen bütün devir- yapan Bergama'nın kenarında-
Jeri yaşatmış ve bugün bun- ki ( Güzellik ilçesi ) nde ki 
!ardan izler vermekte bu- ~sri banyolar ve duşlar yap· 
lunmuştur. Geniş ve münb·t tırmak ve burasını park haline 
bir ovanın üzerinde ve denize getirmek gibi canlı işler bu-
yakm bir yerde yükselmiş lunmaktadır. 

olan Bergama Akropo!u asır- Daha şimdiden otelciler 
!arca hakimiyetini korurken, sıhhi ve asri banyo tesisatı 
medeniyetin de en yüksek var- yapmıya mecbur edilmişlerdir. 
hğım yaşatmıştır. Yarım kalan ( ilim evi ) nin 

Küçük Asya'nın bütün dert· bitirilmesi için de tahsisat 
lerine derman veren eski dev-
rin hastanesi Bergama'dadır. 

Bugün Küçük.. Asya'nm eski 
medeniyet merkezleri arasında 
en geniş harabesi olan ve 
ayakta ka1mıs en büyük bina· 
lan bulunan yer ancak bura
sıdır. 

O hastane ki; Lokman he
kimin mezhebini yaşatmış 
ve Calinos hekimin kudretini 
dünyaya tanıtmıştır. O büyük 
binalar ki, bugün harabesi 
yirmibeş metre yükseklikte 
olup dünyanın hiçbir tarafın
da görülemiyen kadın • erkek 
çift heykellerden mermer ko
lonlarla süslenmiştir. 

Bergama'nın medeniyet ba
kımından en koca vasıfların
dan biri de tiyatrolarıdır. 50 
bin, 25 bin, 15 bin "ve has· 
lar için üç bin, talebeler için 
bin kişilik tiyatroları bulun· 
maktadır. Dünyanın en dik 
tiyatrosu ile portatif sahnesi 
de burada mevcuttur. Vahşi 
hayvanlarla esirlerin boğuştu· 

rulduğu ve sun'i gölün yapıl· 
dığı tiy~tro da tamamen mey· 
dana çıkarılmıştır. 

işte bütün bunlar ve bunun 
gibi sayısız eserler, Berga
ma'nın tarihi durumunu can· 
!andırmakta ve Bergama'yı 
zengin bir tarih kaynağı yap· 
maktadır. 

Bergama'mn btı çok önemli 
vaziyetini göz önüne alan ilbay 
Fazlı Güleç'in Başkanlığında 
Bergama' da yapılan bir top
lantıda, şimdiye kadar düşü
nülememiş ve yapılması imkanı 
bnlun.'.!mamış bir proğram tes· 
bit olunmuştur. 

ilbay Fazlı Güleç'in kıymetli 
buluşlarından olan bu program 
Bergama'yı yükseltmekte ve 
bir seyyah şehri yapmaktadır. 
Şimdiden tatbikine geçilen bu 
programın en başlıca tarafı, 
Mayısın yirmi ikisinde başlı· 
yacak olan ( Yedi gün yedi 

istenmiştir. 

Dünyanın en büyük akro
polini gezmek için Berga

ma 'ya gelenler 335 rakamın
daki tepeye çıkmakta güçlük 

çekmekte idiler. Artık bu da 
ortadan kaldırılmış ve ta te-

peye kadar düzgün bir yol 
meydana gelmiştir. Üçbuçuk 

kilometre uzunluğunda olan 
bu yoldan Bergama ve çev-

resinin en güzel manzaraları 
seyredilmektedir. 

Otomobil ile tepeye çıkan 
seyyahlar, akropolin kurulu-

~una göre tepeden aşağıya 
doğru daha iyi tetkikatta bu
lunmuş olacaklardır. 

Üçbuçuk yıldır yapılmakta 
olan yeni müzenin de işleri 

bitirilmiştir. Depolarda bulu
nan eserlerin ilmi bir şekilde 

tasnifi ile vücud bulan müze, 
Bergama' nın tarihini bir kat 
daha canlandırmıştır. 

Bu müze lokal bir müze 
olup, kendi koynundan çıkan 
eserleri gene kendi kucağında 
toplamış bulunmaktadır. 

Bergama harabeleri açık 
müze halinde olduğundan bun
ların hiç bir suretle vaziyetle· 
rine dokunulmamış yeni müze 
yalnız depolardaki eserlerle 
meydana getirilmiştir. 

Gerek müzenin, gerekse yeni 
yolun açılma töreni Cumuriyet 
bayramında yapılacaktır. 

Ayın otuzuncu Cuma günü 
ilbayımız Fazh Güleç'in Baş
kanlığında Bergama'ya 25 ki· 
şilik bir heyet gelecek ve açıl
ma töreni yapılacaktır. Yapıl· 
ması mümkün olan işlerin bi
tirilmesi için büyük bir gayret 
sarfolunmaktadır. Bergama, ta
rihi çalışmalarında muntazam 
bir program ile yürüdükçe, 
dünyanın belli - başlı şehirle· 
rinden biri olacağına şüphe 
edilemez. 

Hepimiz biliyoruz ki bu ta- muşlardır? Bugünkü vaziyetleri nedir? 
rih; yeni Türk devletinin ku- ık• e ı·de d b• • t•ı ft v ruluşunda, milli tarihimizde 1 g n ç 1 r en 1 rı 1 oz o ur. 
;~~~~i~~z:::t:iri~~:,~. K~~!~~ asıl lider istikbalden emindir. 
luş savaşından sonra kurulu
şumuzun çok temelli ve özlü 
işlerle yürüyen seneleri, görü· 
yoruz ki bizi milli ülkünün, 
günden güne yükselen verimli 

Reks hareketi nasıl doğdu! Liderin aslı, nesli-Siy 
rolleri Almanya-Fransa arasında hakemlik imiş 

yollarına çıkarıyor. 
Türkiye cumuriyeti, Türk 

dehasının alım ve verim ka
biliyetlerini hep isabetli yollar 
açarak ileri götürmek pren
sibile tarihine ün vermiş, da
ha da eşsiz muvaffakıyetlerile 
çok ünler verecektir!.. 

1936 senesinin Belçika için 
en mühim hadiseleri Reksist
lerin (Belçika faşistlerinin) son 
intihabattaki galebesi ve bu
gülerdeki şiddetli hareket
leridir! 

Reksistlerin merkezi Brük· 
sel' de Şartrö sokağındadır; 
fakat ne bu merkezde Mü-

Cumuriyetimiz tarihi, henüz nih'in mahud ve Nazi merke-
kaç yıldır?!.. zının somurtkanlığı, ne de 

Asırların her türlü idaresile Reksistlerde Nazi veya faşist 
yıkılan, ölgünleşen bir milletin huşuneti, azamet ve tahakküm 
yeni baştan canlanması, hayat hali, ne de hususi bir selam, 
ve istiklaline sahip olması, ne de üniforma vardır. 
siyasal ve sosyal bütün yol· Reksistler kendilerini şöyle 
larda bir inkılap Türkiyesi takdim ederler: 
yaratması, ölgünlükten işte - Reks öyle bir hareket
sayılan şu kısa yıllar içinde tir ki kuvvet ve köklerini halk· 
hayata hatta olgunluğa ulaş- tan almış ve Belçika'lılarm 
ması nedir, ne demektir?!.. umumi arzu ve temayülünün 

Bunlar unutulur ve ulu-orta eseridir. 
yazılışlar, söylenişlerle geçilir 
şeyler midir? Henüz 29 yaşında bulunan 

Değil sahifeler, kitaplar Reks lider~ Leon Degrel son 
dolsa az.. Kafamızdan, ıçı- intihabatta bir nutkunda da: 

mizden taşan heyecanı, hiçbir - Belçika'yı bir faşizm 
şeye sığdıramıyacak kadar usul ve istibdadına sürükliye
kuvvetli duymamız, bunu can- ceğini zannetmeyiniz, Belçika, 
dan dillendirmemiz liizıml.. diğer memleketlerde yapılan 

Unutulmıyacak ve unutul- bu gibi tecrübelue boyun eğ-
maması lazım günlerimizin miyecek kadar hürriyetperver 
duygusu; her zaman taze, her ve müterakkidir. 
zaman coşkun, canlı olmalı, Biz, bir hareket, bir ruhuz, 
kelime halinde, kılişe halinde ki milletin içtimai ihtiyaçların-
kağıt üzerine kalıp almış ol- dan doğmuş bulunuyoruz! 
mamalı, hep duygululile bir Demiştir. 
şelale gibi içden dışan taş- Leon Degrel istikbalden 
malı, aşmalı ateşi canlılığını emindir; Bunun için de halka: 
kaybetmemelidir!!. - Bir gün gelip te kralın 

Hepimiz her zaman her yıl 29 yaşında bir vatandaşı hü
dönümünde, yeni kuruluşumu- kiimetin idaresi etrafında mü-
zun tarihçesini silahlı ve silah- daveleiefkarda bulunmak üzere 
sız zaferlerimizi batı uluslarını davet ettiğini gördüğünüz za-
geride bırakan, inkılaplarımızı man bunu harükulade bir ha-
ayrı ayrı gözden geçirelim; dise telakki etmemelisiniz! 
muhakkak mesut bir heye· Diye hitabetmiştir. 
canla kendimizi alkışlarız!.. Leon Degrel kimdir? 29 

Atatürk'e, Atatürk Türkiye'- yaşında bir hukuk müdavimi. 
sinin, büyüklerine bağlılığımız Ailesinin ilk Belçika'lı ferdi
artsm ve ~yurtta bize düşen diri Degrel'in babası Belçika 
vazifeyi yapmak kudretimiz tabiiyetine girmezden evel 
her zaman yeni baştan can- Fransız idi. Bizzat Leon Deg-
l ı rel de bir Fransız kızı ile nı'· anır .. 

Her mutlu hadisenin de- şanlıdır! Belçika katolik par
ğerleri yalnız bizzat , binnefs tisinin aleyhinde olmasına 
içimizde kalmamalı, harekete rağmen katoliktir. 
heyecana geçerek hız göster· · Reks, parlamentarizm aley-
melidirl. hine bir harekettir; daha doğ-

Milli günleri kutlulamak rusu parlamentarizmin siyasi 
adeti; biliyoruz ki, yiiksek bir fırıld:ıklar addedilmesine aleyh 
terbiye rejiminin icabı, millet- tardır. Meb'uslardan bir ' kıs-
lerin, devl~tlerin istikbal için mının teşrii kudret ve masu-
hız alabilmelerinde çok fay- niyetlerini şahsi istifadeler 
dalıdır. Yeni kültür sizde de uğrunda kullanması Reks ha-
bunu görüyoruz!!.. reketinin İ doğmasına ve kuv-

Gençlik; lnönü zaferini, Mu- vetlenmesine en büyük amil 
danya mütarekesini, Sevr olmuştur. 
muahedesini ve bunlann ehem· Reksistler arasında yaşlı 
miyetini biliyor; halk, demir- (f 

adam yok denebilir. Reis Leon 
Degr~l gibi partinin diğer bir 
lideri Jüje Strel' de 25 yaşında 
ve maruf bir filozoftur! 

Bu genç filozof: 
- Birçok liderler birşeyler 

yapmak, memleketi anar.şiden 
kurtarmak istediler; fakat yol 
seçmediler, hedefi bulamadılar. 
Milletin müşterek ruhu bekle
yemez: işte Reks bundan 
doğdu! 

Reks kütlenin, milli ruhun 

Reksisilerin lideri nutuk 
söylüyor 

hedefi, arzusu, ümidi demek
tir! Diyor. 

Maten gazetesi muhabiri
.nin yaptığı şu mülakatı ara
dan 3-4 ay geçmesine rağmen 
nakledersek Rcksi daha ıyı 
anlaır ış oluruz. 

- Ne mi istiyorum? Bu· 
yurunuz: Korparatizmi tesisi 
bir siyasetçiyi, milli sahanın 

her noktasına hakim bırak· 

mak hem gülünç hem de feci 
olur! Bir çiftçi, kendisine mah
sus bir kanunu her halde bir 
hukuk mensubu meb'ustan 
fazla bilir! 

"Ben, bütün milli safha ve 
sahaların ademi merkeziyetine 
taraftarım. Müstebit bir hü-
kumete aleyh tarım ... 

Kiliseye karşı mesleği· 
niz?. 

Ben bir katolikim; fa. 
kat hükumet işi ile kilisenin 
alakası yoktur; kilise belki 
medeniyete hadimdir, fakat 
siyasetle alakası kat'iyyen ol
mamalıdır! 

- İçtimai noktai nazardan 
hareketinizin mesnedi? 

- lktısadi bir kanun olan 
"Sınıfların birbirine tesanüdü., 
hareketimizin meb'de ve mün· 
tehasıdır. "Kari Marl Marks,, a 
göre, sınıfların mücadelesi en 
büyük bir fenalıktır. f nsanlar 
birbirini sevmeğe mecbur ve 
memurdur. birbirile boğuşma
ğa değili 

- Sınıfların tesanüdünü ne 
suretle temin edebileceksiniz? 

- Bir "iş mukavelesi,. 
bunuP ahkamını tatbik 
hususi bir heyeti hakime 
cude getirmek istiyorum. 

- Hareketiniz, Yalan 11 

Flaman mıdr?. 

- Ne birisi, ne de di 
Sade Belçika'lı · hareketi 

Reks bir kuş gibi iki kan 
dır. Birisi Valon, diğeri 
mani Fakat bir başı v 
Belçika! 

- Anti parlamenter ol 
ğunuza göre namzetliğinizi 
ye koydunuz? 

- Reks, parlamentoya 
zır anasırı def ve yerlerini 

mak için girmiştir. Bence P 
lamento, en eski şeklini 

malı sadece kontrol ve b 
ceyi tasdik için mevcut 
mahdır. 

"Ben, Partide 
siplin taraftarıyım. 

mensub meb'uslar, bi · 
mevki pasoya, malik olduk 

halde benim emrimle ıey 
ederler. 

- Bu, bir demagojidir! 

- Olsun! Halk tarafın 
intihab edilen halka en ya 
olmalı, halkla daima te 
etmelidir. Eğer böyle yap 

saydık, Liyej - Şarl Ro 
Mons'ta sosyalistler arasınd 
30,000 taraftarı hareketimi 
cezbedebilir miydik? 

- lktısadi programımıd 
bir iki nokta. 

- Mücadele noktasınd 
bankerler aleyhtarıyım, 

suliyetl şahsiyeye gelince, µı 
keziyet aleyhindeyim. Hak 
mellüğün fakirler lehine gen 
lemesini isterim; bir mik 

toprağa malik olan bir çi 
hükumet içinde mühim 
istikrar ve sükun imilidirl 

- Harici siyasetiniz? .. 

- Fransa ile Almanya a 
sında hakem rolünü yapın 

- Reks'in istikbali?. 

- Bir, nihayet iki sene 
kadar reiskira geçmek ihti 

cındayız. Bu, bizim için 
hayal değildir. Altı ay için 

sekiz ayan 21 meb'us k 
dıkl Biri Fransızca diğeri 
Klamanca iki yevmi 
miz var. Taraftarlarımız 
hamlede bir milyon frank 
min etmişlerdir. Hiçbir t 
tan yardım görmeden bed 
mize yürümek mümkündür· 

yol, fabrika, banka, mektep, 
ziraat, ticaret işlerinin bun
lardaki ıslahatı görüyor. Ka
dınlıkta bütün bunlarla bera
ber aldığı seviye ile bu dev
rimin nereden geldiğini, bunun 
neyi ga'stcrdiğini anlıyor, tak

Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 

dir 'ediyorJ.. 
Şüphe yok ki her verimde 

hükumetimizin yüksek idare 
ve tekamülünü göstersin, alım
da da seviyeyi görüş ve biliş 
vardır! 

Bütün bunların daha ileri 
gitmesi, inkılap ve reıımın 
temelleşmesi için mutlu gün
lerimizi daima yeni bir heye
can, yem bir hızla kutlula· 
malıyız!.. Hasene Nalan 

•• GURGENL R IN<iAL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

"" 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ 

Mobilya, karoseri imalatı icin ideal kereste r GÜRGENDl 
' , . 

· Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler . .. Telefon 3716 
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yerinde Aşıklar yolu!.. Sayın general Eydeman, sa- dilecektir. Söz almak için bu - Başı linci sahifede - muahedesi işte bu anlayışın mah· 

Buca'dan bir görünüş 
Her pazar günü Buca'lıların Basmacı nıçın ve kime la-

tUcrinde sepetler, torbalarla zım olduğunu sormağa lüzum 
hep bir istikamete doğru akın görmeden: 
Cltiğini görürsünüz. - Bol bol, zat-.;;n enlice 

I - Nereye böy
c? derseniz. 

- Pazara! 
~ Cevabını verir· 

t. 

İzmir ve civa· 
tılldaki bütün pa
qrları fırsat bul
dukça gezdim, gör ı 
~iirn. F'.akat hiçbiri 
Uca'nınkinc ben-

~enıiyor. Buca'dan diğer bir görünüş 
Buca pazarında her şey bol, bile .. 

her şey var, her şey ucuz.. Deyib hemen ölçüyor, ke· 
Pazardayım. serken: 
Kulağıma tuhaf bir ıes ilişti: - Güle güle, 
- Karşıyaka'nın gülü. Kar- Ve arkasından da: 

§ıyaka'nın gülü!. - SermayesindP.n eksik ver-
Meğer adamm gül diye sat- dim. 

bğı şey bamya imişi Derneği unutmıyor. 
Satıcılar arasında böyle bir Müşteri uzaklaştıktan sonra 

~k tuhaflıklar eksik olmıyor. basmacıya soruyorum: 
eçcn yaz gene bir satıcı pa- - Sermayesinden aşağı ver-

ıarda. diğin şu malda ne kadar kar 

- Suca'nın hıyarları, Bu- ettin? 
~· nın hıyarları!. Diye bağırıp O bu sualim üzerine gülü-
uruyordu. yor ve: 

* • * - Çok değil -diyor· yüzde 
Dostum bir basmacının ya- otuz!... 

111na uğramıştım. İşi vardı. Bir Onun yanından ayrılıyorum. 
llıüşterisi: Dolaşıyorum: Kasaplarda bir 
-Oğlum şu basmayı indiri- alem .. Üstleri başları kan le-

\'ersene. keleri içinde adeta birşeyin 
- Bunu mu? Çok güzeldir. telaşesine düşmüşler gibi te-

trı iyi mali. Zaten az kaldı, laşlar arasında: 
arkası.. - Otuz kuruş, otuz kuruş! 
Eğer müşteri basmacının Diye bağrışıyorlar. 

'Özlerini kesmese o daha birçok * * * 
Vcyler söyliyecek.. Buca, güzel, şirin bir yer .. 

- Bunu kaçtan vereceksin? Tabiat burasını özenerek, be· 
- Sizin için 37,5 kuruş zenerek süslemiş .. 

0Iurf.. Sokaklarında dolaşıyorum; 
I Bu basmacıların mal satma- çok bakımsız .. Hemen hemen 
arı çok hoşuma gider.. Hele göze çarpan birkaçından başka 
llazarlıklanna diyecek yok! hepsi de ayni vaziyette. 
la Bulsalar babalarına bile kü- İstasyon yanından geçerken 
h giydirecekler... mendilim ile burnumu kapa-

d lier gelen müşteriye sanki mağa mecbur kaldım. Binek 
?ksan yıllık ahbapları ımış arabaları ıçın ayrılmış olan 

~bi: yer ne kadar pis kokular sa-
- Sizin içini. çıyor .. Bu arabalara daha uy· 
Veya: gun bir yer bulunamaz mı 

d - Yalnız size verıyorum, acaba? 
eyişleri pek hoş. • * * d Onlar gene pazarlıklarına 
evam ediyorlar: 

- Otuz iki buçuk olmaz 
ltıı? 

Müşterinin malı almakta ni
>'er 1 olduğunu sezen dostum: 

- Dedim ya yalnız size 
otuz yedi buçuk .. 

ol Otuz yedi on para deseniz 
mazı Zaten zararına veriyo-

ttırn. Sermayesi kırk kuruş! 
}' ~u sözleri o kadar ciddi· 
. e e söylüyor ki; müşteri 
•tıatıdı. 

p -k iyice gibi; çiçeklerini 
e se d" v ım .. 
- Kaç metre keseyim? 

Üç metre yeter mi aca· 

İstasyon caddesini takip 
ederek aşağı doğru yollandım. 
Buralarda manzara ne güzel, 
hava ne temiz?. 

Forbes'in köşküne giden ve 
oradan da "Bayron" tepesine 
varan yolu da aştım .. 

Şimdi zeytin ağaçları ara
sından uzanıp giden bir yol
da idim. Bir gün Buca'ya sık 
sık gelen bir arkadaşımla bu
radan geçiyorduk; o bana: 

Fethi dedi, bu yolun 
adını biliyor musun? 

- Bu yolun adı yok ki; 
kendi kendine yapılmış, koşu 
yerine giden bir yoll. 

o güldü: 

yın misafirlerimiz: kürsüler başında bulunacak bir otomobile binmişler ve sulüdür. 

Tarihi ve unutulmaz yılların komiteye müracaat etmek, 18 Madam Stoyadinoviç'de Rüşdü Son devirlerde bariz bir te-
uzun tecru""belerile dost ve kar-. · b 1 k A 'l b' l'k d.ğ b' kilde artmış olan Tür1t-1ogiliı ya· yaşını geçmış u unma ve ras a ır ı te ı er ır oto- kınlığıuın fogiliz'Jcre aid lkbini do 
deş olarak bağlandığımız bir bugünün maksadına uymak mobille Ankarapalas'a gel· g·ne burada anımak lazımdır. 
milletin milli havacılık tcşki- lazımdır. mişlcrdir. M. Stoyadinoviç Dirkoç ay evel Mootrö konfe· 

latı başkanını ve arka !aşlarını Merasim öğleden sonra resmi ziyaret- rau6ını Anadolu namına takib için 

kıymetli misafirlerimiz olarak Bugün saat 8 de hükumet lerde bulunmuş, büyük Şefimiz İE\'içrıı'ye gidi)ordum. Brendw'do 
aramızda görmekle çok büyük Atatürk tarafından huzura ka· Lindiğinı koınpartimaoda bir Fransız 

konağt avlusunda Türkspor mühendisi vardı. 
bir zevk duymaktayım. Tatlı m"ras'ımı· yapılacak ve buraya bul edilmiştir. ç k k 1 b ·ı -. o - sempati - o an u znt ı c 
hatıralan biitün sıcaklığile katılacak olan Saylavlar, Be- istasyon da, Madam Stoya· çabu ak ahbap olduk:. Nereye ve 

kalbimde yaşıyan Sovyct top- lcdiye reisi, Parti, Vilayet aza- dinovi.;' e birçok büketler tak- ui"in gittiğimi anlayınca bu mü· 

raklarındaki seyahatimde gc- ları ve Nahiye Reisleı i, İşçi dim edilmiştir. lıı·miiı; bana "kııdıoıo .istediğini 
ı ek Ossoviyahim başkanile Allalı ·ıa ister,, şeklinde olan bir 

Esnaf birliği Başkanı, Kızıl ly, Ankara, 28 (A.A) - Yu- ı· d b ı .,_ · 
tqkilfıt arkadaşlarının, gerekse . ı :ıııf!ız ar ımeae ini tca.nr ~uı, 

Çocuk esirgeme, Türk Hava goslavya Başvekili Ekselans a ~ L L ö ı k. L d k '-1 ' başka sınıflara mensub zevatın nc-ı.a.. unu 8 Y er en a.a m eıı· 
kurumları, lzmir Barosu, Tica- Stoyadinoviç bu sabah şehri- meri yerine İngiltere kelimesini 

ve büyük bir azimle çalışan ret odası, Borsa, Etibba odası, mize muvasalatını müteakib koymu~ "İogiltere'nin istediğini Al-
genç uçınanların milletime ve V l\" d l T kk k l l:ıh'ta ister, maJemki İngiltere ie-ereın rıüca e e, iir · ültür, i amct erine tahsis edilen An-
şeflerime · kar~ı gösterdikleri Ulus"'] Ekonomı' ve Artırma, k l , b. ..dd . . ti)or, lıo~az.lar muluıvclesiniu yeni " arapa as ta ır mu et ıstı-
scvginin nazik bir tezahürü ~ddinin kolııyca imza edileceğine 

Malul Gaziler. Emekli askerler rahat etmiş ve sonra refaka- h. h · d • · olan misafirperverliklerini unu- ıç şüp e etmeyinız,. emı~tı. 

b 1 k b k 
Cemiyetleri Başkanları Partiye tında Yugoslavya elçisi olduğu Bo~azlıır mukavel fi imaa edi· 

ta ime . enim için im ·an- l 1 b d d t L ld" b. 1. . . ··t k'b d ıı·r•-~n L'ran~.ı:ı; mülıeııdı'sı·--ı_ bu ge ece :: ve ura an a saa na ., ır 11rmı mu ea ·ı ış .. ._ .ı: • -.u 
sızdır. 8,5 ta tekrM hükumet kona- işleri Bakanı Tevf ık Rüştü sözlerini gayri ibtiyari hatırla· 

K.ymetli mirnfiılerimiı: c.'e v k v·ı~ t. h · Ar~.s'ı ve 13a-..vekı'l 1·sn1ct l0 :ıo"· mıııtım. gına geçere ı aye ın şa sı- . " ~ 
Tüı k topraklarında kendile!rİ· d 1 k . ŞinıJi ~u satırlan yazarken, 

yeti maneviyesin e .üi ümeti nü nii ziyaret t'yleın;şt r. 
ne ve do::,t Sovyet milletine Lilıncııı nccl··n Frausız mühı·ııdi· 

tebrik edeceklerdir. Basvekil ismet lnönii ile dış · · · ı· '' '"' · -bırşı ayni samimi ve yürC'kten . s:um tı \ıuı ı ve va .. raa. sııuaaı goz-

b ki d S 
Heykel önünde işleri Bakanımı;: muhterem mi· leıimin öııfin<le crıulaıııyor. Bt'll 

sevgıyı ulaca ar ı r. ayın 
Saat 11 de Cumuriyet mey· safi•e iadei ziyarette bulun· lııt;ilterc ALalcııiz'Jc lıakiuıiyl.'li lıi.,; 

general Ey<leınan 'la arkadaş- d d l f l 1 d Lir hüktiınetle ll.ıı ... ·Ja .. nııı)·a r·~ı ol· anın a süe mü rezelerimiz e muş ar ır. • • ..... 
larını yurdumuzda bir kardeş nııy:ıcııktır ciimlesiııi yazarken o da 

mektepliler, Partililer bir geçit Baya Sto d. · d t muhabbetile kucaklarken bu- n ya ınovıç t" saa :ınki kulırğımıı e~lmir "İngilte· 
rada kaldıkları müddetçe gü· resmi yapacakbrdır. 11 de Bayan ismet İnönü'nü re•ııio ish.:diğini Ailah'ta i t ı:!.,, 

Partililer Nahiye Başkanla- z·ya et l · t 13 15 h ı · · t '- ed' d zel ve neş'eli günler geçirme- ı r ey emış ve saa , cum em.nı c .. rar ıp nruyor. 
rının idaresinde saat 10,30 da de B a 1 t f .... A k uamd· "-1 -zh t Ça r lcrini dileyerek büyük şef ay n sme nonu n a- .nı ı , .. u e n .. ar 

Stalin ile Sovyet milletinin ve meydanlıkta krokide gösteri- rapalas'a gelerek Bayan Sto-
len yerlerini alacaklardır. Ge- yadı' · ' · d · · tt b kahraman Sovyet havacılığı- novıç e ıa eı zıyare e u-
çit başlamadan Vali ve Parti I t 

Facia nasıl oldu 
nın şerefine. kadehimi kaldı- unmuş ur. 

Başkanımız Fazlı Güleç, ya- Muhterem misafirlerimiz öğle 
-Başı 1 inci sahi/~e-

rıyorum. 

Bu hitabeyi müteakip Eyde
man ayağa kalkarak Fuad 
Bulca ile öpüşmüş ve verdiği 
cevabda Türkiye' de kendileri
ni en emin ve dost bir mu· 
hitle hissettiklerini Türk-Sov· 
yet dostluğu mcvzuubahs oF 
duğu zaman askerle diploma
tın ayni şeyi söyliyebilecekle
rini bunun ise büyük lir bah
tiyarlık olduğunu söyledikten 
sonra vatanperverler diyarı 
olan Türkiye' de Sovyet vatan
perverleri cemiyeti sıfat ile ko
layca söz söyliyebildiğini ken
di hükumetinin Türk - Sovyet 
dostluğanu takviye için ne ka· 
dar çalıştığına vakıf bulundu· 
lunduğunu, Türk milletinin is· 
tiklal mücadelesini yakından 
bildiğini ve Sovyetler tarafın· 
dan Türk ordusunun zaferinin 
büyük bir sevinçle kar~ılandı· 
nı, en iyi ve sağlam dostluk-
ların en müşkül ve çetin an
larda teessüs edebildiğini, 
Türk tayyarcciliğinin muvaffa· 
kıyctinden kat'iyen emin bu
lunduğunu beyan etmiş ve 
sözlerini Türkçe olarak: 

- Yaşasın şanlı ve kahra· 
man Türk ordusu, yaşasın 
Kama! Atatürk .. 

Diye bitirmiştir. 
Ziy<ık tten sonra Fuad Bul-

ca gl'nerai Eydcman'a Muras· 
sa ve arkadaşlarına da altın 
madalyalar vermiştir. 

- Sen ne biçim Buca'lısm? 
Hiç insan oturduğu yerin yol
larının adını bilmez mi? 

- Söyle öyle ise. 
Arkadaşım beni daha fazla 

üzmek istemedi: 
- Aşıklar yolu .. 

* * * Hakikaten ben de işitirdim: 
Başı duman!anan çiftler; 

bazan bu yolun tenhalığında 

buluşur, kırlara açılırlarmış .. 
Tabiat içirıde kalbi dinleme· 
nin büyük hazzından bahseden 
romancılar doğru söylemişler .. 

" Aşıklar yolu " da böyle 
yerlerden biridir .. 

Fethi Y. Eralp 

nında Süel kumandan olduğu yemeğinde Yugoslavya elçili
halde Cumuriyet alanında as- g.adc elçi Lazeroviç tarafın· 
kerlerin, mekteplilerin! Parti dan verilen hususi bir ziyafet. 
ve meslek gruplarının karşı-

ludur. 
Müşteriler yanş esnasmda: 

- Bizi ölüme götürüyorsun! 

Diye bağırdıkları halde şo· 
te bulunmuşlardır. Bu ziya

sında durarak bayramlarını 
fctte Ekselans Stoyadinoviç ve 

kutlulıyc:cak, onlara devrin 

för dinlememiş. Şoför Ahmed, 
adliyede verdiği ifode de: 

refikasile Belgrad elçimiz Hay-
scvgisini bcsliyecek kısa söz- dar Aktay ve Avala Ajansı di-
lerlc hitap edecektir. Valimiz rektöıü Petroviç bulunmuştur. 

- Benim kabahatım yok
tur. Trenin geldiğini bile g(ır· 

medim; değil ki yanş edeyim! müteakiben kısa bir nutuk 
irat edecektir. Bir mektepli 
gıubu tarafından istiklal m:ırşı 
ve muzika ile beraber de Cu
muriyet marşı söylendikten 
sonra g~çit resmi yapıla~ktır. 

Bnyram günlerinde rozet 
dağıtılmıyacaktır. Bu akşam 
Vila~1ct tarafından Kültürpark 
gazinosunda bir balo verile· 
cektir. Yarın akşam da aym 
yerde Esnaf ve İşçi birlikleri 
tarafından fakir ve kimsesiz 
çocuklar giydirilecek. Aileleri 
ile birlikte şenlik yapılacak ve 
herkes bu şenliğe iştirak ede· 
bilecektir. 

Süel muzika bu akşam 16 
dan 18 e kadar Kültürpark'ta, 
yarın saat 11 den 11 buçuğa 
kadar Halkevinde ve 17 den 
18 e kadar kışla önünde ça· 
Iacaktır. 

Yarın akşam deniz eğlence
leri yapılacaktır. Bu sırada 
Esnaf birlikleri tarafından hava 
fişekleri atılacak, muzika çalı· 
nacaktır. Bu gece karada fe
ner alayları tertip edilecektir. 
Karşıyaka'nm büyük fener alayı 
yarın akşamdır. Alay, Ata
türk'ün analarının mezarına da 
uğ·11yacak ve Parti ile Belediye 
tarafından birer çelenk kona
caktır. Bu akşam Halkevinde· 
de müsamereler, konferans ve 
eğlenceler vardır. Sinemalarda
da konferanslar tertip edil
miştir. 

Bugün saat 15 te Beyler 
sokağında Parti merkezinde 
toplanacak olan bir grub Ata
türk heykeline, Halkapınar ve 
hava şehitliklerine çelenkler 
götürüp koyacak, bu semt 
halkı da şehitliklerde buluna
caktır. 

Demiştir. Greta Garba 
d J ... ·ıd· 1 ltalya im-mevcu aegı ır. t 1 

B 5 . . /ı d para or uğu 
- aşı ıncı say a a- J . 

.. l kt• 1 ngıltere, Fransa ve .:Ame1'iko nune ge ece ır . .. 
H b 

· . 
1
. . • ımparatorlugu tanrgacak-

a erını ge lrmıştır. l ? ar mı 
Haftaya Salı günü gelib Londra, 28 {Radyo) - Adis-

çatınış, sahne hazırlanmış, Ababa'da bundan sonraki se-
Bob da büyük bir itina ile 
makyajını yapmış, beklemiş 
Greta Garbo gene gelme
miş, bu hale alışmış olan 

Bob esasen asabiyet ve titiz· 
liğinden her talik te bir derece 
kaybetmiş ve bu sonuncu ran
devunun da akameti karşısın
da omuzlarını silkmiş, mak
yajını bozmuş ve: 

- Gret:ı Garbo artık mev
cud değildir vesselam! Demiş 
ve filimdeki vazifesinden vaz 
geçmiştir. 

Parti Başkanımız 
Partili Köglüye büyük 
Bir ziya/ et veriyor . . 

lzmir Valisi ve Parti Baş· 
kanı Fazlı Güleç, yarın akşam 

Kültürpark gazinosunda mer
kez kazası Parti kurumları 

üyelerine Cumuriyetin 13 ncü 
yıl dönümü münasebetile bir 

ziyafet verecektir. Bu ziyafette 
köylüler de bulunacak ve has
bihaller yapılacaktır. 

* * * 
Resmi daire ve mektepler 

Cumuriyet bayramı dün öğ
leden itibaren başlamış ve 
resmi dairelerle mektepler 
öğleden sonra tatil edilmiştir. 
Resmi daireler, Cumartesi sa
bahı açıktır, mektepler Pazar
tesi günü sabahı açılacak ve 
derslere devam edilecektir. 

faretler vaziyeti tetk.ik edilmeğe 
başlanmıştır. Halen Adis-Aba-

ba' da lngiliz, Fransız ve 
Amerikan sefirleri mevcuttur. 

İngiltere ve Fransa, uluslar 
sosyetesine tabi olmak iti-

barile Habeşistan'ın ilhakını 
tasdik edememekle beraber, 

Adis-Ababa' daki sefirleri me· 
zun adetmeğe karar vermiş

lerdir. 

İngiliz gazeteleri bu lcarann 
takriben ilhakı tasdik demek 
olduğu kanaatındadırlar. 

Londra, 28 (A.A) - Press 
Associationun istihbaratına na· 

zaran Milletler Cemiyeti ltal
ya' nın Habeşistan üzerindeki 

hakimiyetini tanımadıkça ln
giltere'nin bunu tanıması muh
temel değildir. 

M. Mussolini 
imparatorluğu kurmağa 

azmettik diyor 
Roma, 28 (Radyo) - İtalya 

başbakanı M. Mussolini, bu 

sabah saat 10 da Vencdik 
meydanında, Habeş muhare· 

besinde bulunan siyah göm
leklilere madalyalar taktiktan 

sonra kısa bir söylev vermiş 
ve İtalya'nın, her hale rağ· 
men Roma imratorluğunu ko
rumağa azmetmiş bulunduğu· .J 
nu beyan eylemiştir. 
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3 milyon kilo tütün, 
.iki milyon kilo 
· zeytin vardır 
Ödemiş kazasının bu seneki 

ma~sul va~iyeti çok iyidir. 
Tüt.ünler, keyfiyet ve kemiyet iti

barile. müsait şartlar dahilinde 
yetişmiştir. Yağmurların fazla
lığından 'taban yerlerdeki tü
tünler azmıştır. Müstahsiller, 
tütünlerini tamamen kaldırmış 
ve kalıp yapmıştır. ilk zaman
larda, bu seneki tütün istih-

salahnm geçen seneye naza
ran fazla olacağı tahmin edil
mişti. Fakat yağmur sebebile 
üç milyon kilo olmuştur. 

Bu sene tütün zer'iyab fazla 
olduğundan, sıcakların birden 
bastırması hasebile amele dar
lığı çekilmiş, diğer kazalar
dan amele getirtilmiştir. · Bu 
yüzden Ödemiş tütünlerinin 
maliyet fiati yükselmiştir. Bir 
kadın işçiye 60 - 70 kuruş, 
erkek işçiye 100 - 120 kuruş 

kadar gündelik verilmiştir. 
Mahsul, geçen seneye naza
ran çok nefistir. 

Zeytin: Bu sene zeytinin 
bol yetişmesi lazımgelen sene 
ise de ağaçların çiçek açtığı 
sırada yağan yağmurların ve 
fazla esen rüzgarın tesirile bazı 
mıntakalarda zeytinlerin çiçek
leri yıkanmış ve meyva az tut
muştur. Bu seneki zeytin mah
sulü iki milyon kilo tane ve 
250,200 kilo zeytinyağı tahmin 
ediliyor. 

Pamuk: Dört beş yıldanberi 
pamuk zer'iyatma Ödemiş ka
zasında büyük ehemmiyet ve

rilmeğe başlanmıştır. Her se
neye nazaran bu seneki pa

muk yüzde 60 fazladır. Koza
lar kemale gelmektedir. Rekol
tenin 250 ton olacağı tahmin 
ediliyor. 

Kendir: Yağmurların fazla
lığından kendirler çok istifade 
görmüştür. İptidai çıkrıklarla 
kazada urgan ve sicim yapıl
makta ve diğer vilayetlere ih
raç edilmektedir. Mütehassıs

lar, Ödemiş urgan ve sicimle
rini, ecnebi memleketler ma
mulatmdan üstün bulmaktadır
lar. Bu seneki kendir elyafı 
iştihsalatının 800 bin kilo ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Bakla: Bakla zer'iyatı da ge
çen yıla nazaran yüzde 15 
fazladır. 

Fabrikalar: Ôdemiş'te 5 ta
ne zeytinyağı fabrikası, 2 ta

bakhane, 3 tahin fabrikası var
dır. Ayrıca urgan, sicim ve 

kmab imal eden 120 çıkırık 
bulunmaktadır. 

Teşekkür 
Üç senedenberi çektiğim 

ıstırabım menşeği olan saklı 
bir Apandisiti derakap teşhis 
eden Dr. muallim bay Abdi 
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parası 2898 liradır. Ç. Alıcı K. S. K. S. := lı ev ve muııyenelıancsiııde sahalı saat 8 Jcn akşam saat 6 ak 

3 - ihalesi 16 /İkinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 1854,5 Jiro ve şü. 12 7 5 19 = hastalannı kabul eder. tt 
15 tedir. 1041 M. J. Taran. 13 21 50 _ 'Müracaat eden lınstıılara yapılmneı lf.lzımgelen sair tablilAt rı> 

765 O k 12 25 22 50 = mikroskopik muayeneleri ile ven-mli hastalara yapılmasına ce' 
4 - Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. V. satın · urumu - ·· ~1 p t k h esi ule muntazaman yapılır 

alma komisyonundan alınabilir. Şartname almak için 525 A. R. üzüm. 13 18 iıılttfüılİİlllllttttİİlllttlİıllİIWlıİlİIITföıİİılllfolllll Telefon: 411S11111 
ya bizzat veya bir vekil göndererek aldırılabilir. Mu- 487 inhisar idare. 9 50 11 25 
habere ile şartname gönderilm~z. 359 K. Kazım 13 21 50 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun iki ve 302 J. Tara, mah.12 50 16 50 
üçüncü maddelerindeki belgelerle birlikte teminat ve l94 Beşikçi 0 · 14 19 

teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evel M. }~6 ~. ~~~eha. \~ 6~~ ~~ ~g 
M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 162 Y. İ. Talat 11 17 50 

________ 2_9 __ 14 __ 2_9 __ 13 ____ 5_62 __ 148 H. Alyoti 15 18 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde yaptırılacak olan outuz se-. 

kiz bin dokuzyüz otuz dokuz lira dört kuruş bedel ke
şifli telefon hatları kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 11 /11/ 936 çarşamba günü saat 16 da lzmir
de kışlada Mst. Mv. satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - ilk teminat akçesi iki bin dokuz yüz yirmi lira kırk 
altı kuruştur. 

3 - Keşif, şartname ve planları ancak komisyonda hergün 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye {iştirak edeceklerin Ticaret odasında mu
kayyet olmaları şart olduğu gibi ihaleden laakal bir 
hafta evel bu işin ehli olduklarına dair Nafıa fen hey
etinden vesika almaları ve bu vesikaları komisyona 
ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesikaları, 
muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel ko
misyona vermiş bulunmaları ilan olunur. 

28 31 5 10 1001 -
Karşıyakah'lar 

98 O. Arditi 16 50 19 
87 S. Cclardin 11 50 14 25 
"8 L. Galemidi 14 75 18 
48 S. Süleyma. 12 50 12 50 
46 P. Klnrk 17 20 1 
36 H. Boreksi 12 50 12 50 
21 G. Abdullah 9 9 
20 J. Gozden 16 16 
20 S. Gomel 16 50 16 50

1 
16 B. Alazraki 17 50 18 
15 Ş. Remzi 19 22 50 
4 T. Erman 12 12 
3 T. Diri 16 16 
6691,5 

303127 
315818,5 

incir satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1873 Ş. Remzi 9 75 11 · 
785 Tütsü ile te. 7 14 50 
541 S. Gomcl 5 125 Hurda 
134 B. S. Alazra. 8 375 9 75 

45 Benma. bira. 1 O 50 11 
11 M. J. Taran. 12 50 12 50 
3389 

154962 
158351 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
1 Dl 456 2 inci kordon 422 eski 162 taj No, lı ev Lira f 

Yukarda yazılı Yunan emvalinin 6 aylık icara verilmek öı 
10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 9/11 /93~ . r 
zartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdı.ırt) 
tine müracaatları. 986 

Okusun Zahire satışları: _,.- ~ ç -~~~~~~~~--~~~~~~~~~--_....., 

Karşıyaka'da Ankara pazarında yeni küşat ettiğim dük- 1484 ~~~~ay ~· S. 6K3i5 fzmİr, gümrük '.muhafaza ~f 
kanımda bir aydanberi birinci nevi olmak şartile Dana 6 K. darı 5 25 5 25 rl•DCI• tabur S8A.ID alma komJt:.' 

18 B. Pamuk 46 46 ti ~ 
20, Koyun, Kuzu 35 kuruşa tatmakta idim. Bu kere muh-
terem müşterilerimden gördüğüm rağbet dolayısile yarın- 100 Ken. pala. 365 365

3 
yODUDdan: 

dan itibaren Koyun Kuzu 30, Dana dahi kemafissabık 10500 Ki. P. çekir. 3 
20 kuruş üzerinden satılacağını muhterem müşterilerime 7 K. ceviz 14 7 5 15 1 - lzmir Gümrük Muhafaza alayı ikinci taburu ihtİY8' 
ilan ederim. Karşıyaka'da: Kemalpaşa cadde- 1512 Ki. K. ceviz 14 75 15 için alınacak 35,000 kilo un kapalı zarf usulilc mürı•· 

sinde Ankara pazarı ticarnt- Al k kasaya konulmuştur. d 
hanesi sahibi Afyonlu man as eri 2 - ihalesi 11/ 11/936 Çarşamba günü saat 15 de İzmir' [ 

• Çoban Mehmet 1 mütahassısı Gazi bulvarında Ziraat Bankası ittisalinde 6/3 saf' 
- lstanbul, 28 (Hususi) _ apartımanda satın alma komisyonunda yapılacaktır· 
~D=----=ı=---::0=------=.=-----=1::-:ı=-----d-=--__;,-...;:;....;;. Alman askeri mütahassısı Von 3 - Unun beher kilosuna tahmin edilen fiat 13 kı.ırııf ev et emıryo arın an: olup mecmu tutan 4550 liradır. 

Hamisbley, bugün şehrimize 4 - Muvakkat teminat parası 341 lira 25 kuruştur. 
Muhammen bir senelik kira bedeli 40 lira olan Moralı istas- gelmiştir. Mütahassıs, bütün 5 ş · h .. ı · d ı b ·1 

Yon civarında hattın sagı"' nda kilometre 104,1/4, 105,3/4 tek'ı h' l . . . k h - artnamesı er gun rnmısyon a görü e ı ir. ·~ı 
şe ır crımızı gezere ' ava 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 1 ·, 

70 dönümlük tarlanın 26/10/36 ihale gününde layik had tek- hücumlarına karşı ne gibi ted- ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve51 

lif yapılmadığından artırması 5/11/36 perşembe günü saat birler alınması lazım geldiği kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın~•:. 
15 e uzatılmıştır. ihale Alsancakta 8 inci işletme komisyonun- hakkında bir rapor hazırlıya- en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklar ~ 
da yapılacaktır. lsteklilerin•.300 kuruş muvakkat teminat ver· caktır. _:8 31 4 8 9:--

meleri ve aranılan vesikalar ve işe girmeğe mani kanuni bir •••------------------ıımmallill111_a=ım-.. -----1111-•;;itt"~ 
halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komis-
yona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler 8 inci işletme 
komisyonunda ve Morah istasyonundan parasız alınır. 1014 

Izmir Cumuriyet Müddeiumu
miliğinden; 
Çeşme Noter muavinliği münhaldır. Noter kanununun 4 ncü 

maddesinde sayılan vakıfları haiz olanların 10/Teşrinisani/936 
salı günü imtihanları yapılacağından talip olanlar var ise No
ter kanunun 14 ve 15 inci maddelerine göre evrakı müsbite· 
lerile fzmir Adliye encümenıne müraatları ilan olunur. 1009 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya halıkyağlannın en hali illir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü§tfir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Muhtar ve Memleket la· slha Ba~durak Büyük Salepçioğlu ham karşısında 

nesi operatörü bay M. Nuri'ye, ------------------------.. -

çok güç olan bu kuvvetli ve o" l . b b l 
isabetli teşhislerinden ve ame- ğretmen er, öğrencı a a arı 
liyattaki maharet ve tam mu- AHMED ET.MAN K•t E • 
vaffakıyetten dolayı operatör 1 1 ap vı 
Nuri'ye ve muavini lbrahim'e 
teknik hazakatindden dolayı 
derin şükran borcumu ve keza 
kızımın boğaz ameliyatındaki 
maharetinden dolayı müte
hassıs bay Sami'ye derin min
netlerimi gazeteniz vasıtasile 

sunarım. 1017 
KuJa Hükumet Tabibi 

E. ERTEM 

Liselerle orta ve ilk okul kitaplannın satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin alU.k.alannı 

kazanarak (1zmir)e yara~ır Lir şckilJe geni~leıilmi~lir. 

Kültür Bakanlığının kitaplan ile çıkan eserleri günü giinüne talıip 
eder "c bütün müilcrilerine sunnr. Ahmed Etiman K.itup Evi Jz. 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten siparişler silr· t. 

le gönderilir. 

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

.... c • . 

l 

9N, ~ 
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29/t0/ 936 ------------~~~~~~~~ANADOLU • • 
vıer v E Şürekası Fratelli Spercol Birinci Sınıf Muıahassıs 

Vapur Acentası Dr. Demir Ali 
Limited 

~ apur Acentası 
nci kordon Rees binası 

Tel 2443 
, LONDRA HATTI 
AD JUT ANT" vapuru 28 
• Cİ teşrinde gelip 29 bi-

teşrine kadar Londra 
, Yük alacaktır. 
~NDALUSIAN. vapuru 
~nci teşrinde gelip 5 ikinci 

e kadar Londra ve Hull 
Yiik alacaktır. 

l1VERPOOL HATTI 
:A.LGERIAN" vapuru 30 
, i teşrinde gelip 4 ikinci 
e kadar Liverpool ve 

"t'io~ için yük alacaktır. 
... l.AMINIAN,, vapuru ikin

tin ibtidasında Liverpool 
[S\'anse'adan gelip yük çı
~ktır. l 
lTliURSO" vapuru 15 

· teşrinde Londra' dan ge· 
~k çıkaracak ve ayni za· 
'-da Liverpool ve Glaskon 
t Yük alacaktır. 

• ~ ~, • I .. , '· ' • • • 

ROY AL NEERLANDAlS Kamçı oğlu 
KUMPANYASI Cilt ve TenasUI hastahk-

"UL YSSES,, vapuru 41 teş- ları ve elektrik tedavisi 
rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar 
AMSTERDAM, ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

lzmir - Birinci beyler sokağı · 
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 "ORESTES,. vapuru 16/ikin

citeşrinden 21/ikinciteşrine ka- · 
dar AMSTERDAM, ROTSER- JI 
DAM ve HAMBURG liman- Doktor • 
lan için yük alacaktır. ' Ziya Gökşin 
S~~NSKA ORIE~1T LINIEN Kulak, Burun, Boğaz 

VfKfNGLAND motörü mütehassısı 
30/birinciteşrinde beklenmekte Merkez hastanesi kulak şefi 
olup ROTTERDAM, HAM- ikinci Beyler sokağı ha-
BURG, BREMEN, COPEN- marn karşısı No. 41 
HAGE, ve ISKANDINAV- Muayenehane Tele.: 3686 
YA limanları için yük alacaktır. Ev " : 2505 

HOLLAND AUSTRALIA Hergün 3 - 6 a kadar has· R 
LİNE talarını kabul eder. ~ 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin- - -: 
citeşrinde beklenmekte olup Deri ve Tenasül Hasta· 
PRİNSIPALLE AUSTRALYA lıkları Mütahassısı 
ve YENi ZELAND için yük Doktor 

.. -

Sayfa 9 ~ 

. ' 

TATLI 
{ l 

~ih ve navlunlardaki de
~ iklerden acenta mes'u

lcabul etmez. 

alacaktır. O y 
SERViCE MARITIME sman unus 

ROUMAIN Hergün hastaları sabah 1 RABi 1 ALMAKTA .. 
F H VAN SUÇEAVA 20 saat 10 dan akşam altıya 

• " " vapuru kadar kabul ve tedavi eder. • • birinci teşrinde gelip 1/21 inci 
r ZEE & co. teşrinde PiRE, MALTA, MAR- sotatreNo.K;9eraltı Şamlı 

il--_ _..I REDDüT ETMEYiNiZ ! 
SİL YA ve CEZAlR için yük • 

V. N. alacaktır. Zayi hisse makbuzu 
· T 70 S~nti~itrelik şişesi 55 Kuruş 

F iP 1 1: 2 Litrelik ., 100 ,. SCHE LEVANTE LINlE "ALBA JULlA,, vapuru 
lzmir Esnaf ve Ahali ban· 

" j ~ ~l'HEN,, vapuru 26 ilk 19 / 2 inciteşrinde MAL TA, 
~fide bekleniyor, 3 son MARSIL y A ve CECAİR li- kası Tire şubesinden almış 
~c kadar ROTTERDAM, manian için yük alacaktır. olduğum 31111933 tarihli (80) 

IH- rı. R r .. •• ' ,._ ... • ..... ;to h."" .,·· ı, c.-:f"f:\'Or 15 k:.ıt·uş~ geri a1mır. ~ :.:ı • • r • t (' u ~ .. ~ • - . • , :w o1 "'• • :r ı 'l' .... • ..... • 

\. BURG ve BREMEN için ZEGLUGA POLSKA liralık hisse makbuzunu zayi 
l.lıyecektir. "LEWANT,, ınotö"ru·· 1/ı' kı'n· · Y · · · k l v ~ ettım. enısım çı ar acagım-

' · ILOS,, vapuru 29 ilk citeşrinde beklenmekte olup dan eskisinin hükmü olma-~•nde bekleniyor, HAM- ANVERS (Doğru) DANTZİG 
l.~RG ve ANVES'ten yük çı- ve GDYNIA için yük ala~khr. 
~··~ANISSA,, vapuru 11 son caktır. 
'ltınd b ki · 15 İlandaki hareket tarihlerile ~. e e · emyor, son 
~ıne kadar ROTTERDAM, navlunlardaki değişikliklerden 
) 1 MBURG ve BREMEN için acımta mes'uliyet kabul etmez. 
(liyecektir. Dahn fazla tafsilat için FRA-
~MEMENT H. SCHULDT- TELLİ SPERCO acentalığına 

HAMBURG müracaat edilmesi rica olunur. 

~AUGUST LEO~HARDT,, _,,,=;'~=~5/2663www 
~Uru 11 son teşrmde bek- H ıı• L• 
k;~or, ROTTERDAM ve e IC en IDeS 
~BURG için yük ala· L• •t d 

ır. ıını e 
~iKAN EXPORT LINES Hamburg - Brcmen, Rotter-

\ 'tJcMINSTER,, vapuru 30 dam -- Amsterdam ve Anvers 
Y~.ş!indc bekleniyor, NEV- limanları için her ay munta-

dığım ilan ederim. 
Tire'de tüccardan Gev

gilili Mehmet ,. 

lzmir vilayeti daini' encii 
ninden: 

İdarei hususi yeye merbut dev,ı ir ve müesscsah re ;mıyenın 
senelik ihtiyacı olan 502500 kilo kok könıüriiniin rniionycası 
15 /10/ 936 günü~den itibaren bir ay i.;inde pazarlık st.rc!il ... 
eksiltmeye çıkaıılmıştır. Talip olaalnrı:1 Ş"I aiti <:ğrcnmcl. iizt-re 
her gün M. hususiye müdüriyeti varidat kalt·minc Vf'. eksi!t
meye iştirak edeceklerin de encümeni 'il.1yctiıı toplandığı her 
pazartesi ve perşembe günleri mat 10 da depozito veya ba 1kl 
mektubu ile vilayet daimi encümenine miiracaatları il~n 
olunur. 23 26 27 29 934 

·~.._.--------------------.-..-------------------~~l'{IÇ. ve BOSTON için zam iki sefer yapacaktır. 
tc •lacalchr. Ren, lskandinav ve Baltık T N 1# 
~ tfHIBITOR,, vapuru 14 limanları için doğru Konşi- • • lr'-

~~;:d~~~~~~o~~i~~~k ;;;,;~ ;;;;i~~ ez~il B iJ VÜ K 
ı.. ~PRESS,, vapuru 30 ilk Line , ,,.,,, 
;,.,_d '7'AJY"' , 1"' • ,.. 
1..,\111 e bekleniyor, NEV· f •(/,,,,,_, "' ,,,,... · ,,,; 
rı._,11~1( için yük alacaktır. Marsilya ve skenderiye için ~ ~ ,..·· ~~ · 
~ 9600 tonluk "Cairo City,, va- ,,,,.,.,~, ı ~\ 
~ MELIA,, vapuru 26 ilk ~uru her ay Piı eden munta- \ 11'1'''''"" z 
y~de bekleniyor, NEV- ·k· f h k t d 11" ı'' A ~ 
"~"'° zaman ı ı se er are e e e- ~ '~;ı'·ı" (?,'.~.-···-;;. .• ,..,.- 'I ~~ ~ için yük alacaktır. ccktir. ' .ııı· ~:.-:. 

t~ICAN EXRORT LINES ' Yolcu fiatinde tenzilat: PM~NqO~v" ~IRE TARIKILE SERİ Pire-Marsilya seyahat mt;,l- .. , 
~ SEEERLER deti 75 saat, 
~XETER,, transatl~ııtik va- 1 Port-Sait ve İskcnderiye li· 

~~ 6 son teşrinde PiRE- ınanları için "VELOS .. vapu- Zft 9"999 l l(R~Mf'fi= 
~:.e~~~~c~k~~-NEVYORK' a ;121ı:;~ 1ı;ı~~ı~=:7.: ıp;,!~~~ h~ı i. •, •• • rıtf ~~fA T -VAR. : 
~~~XCAMBlON,, Transat· reket edecektir. Yolcu ve eşya , ' ~ 
~ık vapuru 20 son teşrinde kabul eder. 9 :(1 ICl/1)1 ~ lrlS~ 
l' STON NEVYORK' Fazla tafsilat için Pasaport 
"'" k ve a 9 '• h ,,. ~ ..- •o Se et edecektir. yolcu salonuikarşısmda Lokal • , ,.,. , a ~ /~ 

der müddeti: Riz binasında. No. 168 • 'U .-m '50 ~~ 
~IRE • BOSTON 16 gün Umumi Deniz Acentahğı : _ : ._ ~ A' 

Jı:- ~IRE- NEVYORK 18 gün Limited .. : Q/ Ş --,50 // 
'~ NORSKE MIDDELHAVS acentasma müracaat olunması .• : (1 ~ 1(,50 /~ 

.. LINJEN-OSLO Telefon =ı!~ ' • 
~ SA.RDINIA,, motörü 16 ilk teşrinde bekleniyor, KÖS· : // ~ • 
tJ>~ teşrinde bekleniyor, Dİ· TENCE, SULİNA ve GALAÇ -
~il E: ve NORVEÇ limanla- ve GALAÇ aktarması olarak ~ 
S ~ Yiik alacaktır. BELGRAD, NOVISAD, BU-

·A... Ray ALE HONGRO- DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
r}SE: DE NAVIGATION VIYENA ve LINZ için yük 

A..NUBIENNE-MARITIME alacaktır. 
BUAPEEST Vapurların isimleri gelme 

h SERViCE MARİTIME tarihleri ve navlun tarifeleri 
~OUMAIN BUCAREST . hakında bir taahhüde girişi-
DlJROSTOR,, vapuru 28 lemez. Telefon No. 2008 2008 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir !kaybedersenl 
paran heba .olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşını
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi
-rini~de-se~in Ôlmıyacağım kim~iddia edebilir? 

Daimi Encümen riyasetinden; 
Bedeli ınuhamıneni 

Lira k. 
Yeri Cinsi No. 

75 00 Karantina tramvay caddesi Dükkan 447 
f darei Hususiye akaratından olup Karantina' da kain eski 

Muhasebei Hususiye ~ube binası kiraya verilmek üzere 10 gün 

miiddetle temdiden artırmaya çıkarılmıştır. 

isteklilerin ihale günü olan 5/111936 perşembe günü saat 

10 da depozito makbuzlarilc Daimi Encümene mürac1atları. 
27 29 31 2 979 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı ke~idesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bılet, doğrudan doğ-
ruya (Milyonlar gişesi) inden ç~k~ıştır. B~zı .bilet ba
yileri, kendilerini reklam için bu bıletın kendılerı tarafın-
dan satıldığım iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşlan 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştir°!ekle ve he~ türl.ü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Mıly.onlar gışe:;ı) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare pıyangosu keşıde 
biletlerini de satışa çık~rdığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında göndcrme
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 
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C evro et Ve • o yonları 

OLDSMOBI e 

1937 model Chevrolet ve Olds

mobil otomobil ve kamyonları 

• 

Otomobil mi alacaksınız? 

Kamyonete mi ihtiyacınız va!· 

ikinci teşrin sonuna Çok az kalmıştır. Bu kı ile 

intizar devresinin sonunda siz kazanacaksıJ1 itan 

' 4 

-----'19 3 7 ModeJL -- .. 1 ~ 

geliyor! 

~ 

1 ınız o mobil mutlaka ve mutlaka 

''GENERAL OTORS,, 
Yapısı olm ı .-. "GENERAL MOTORS" dünyanın en -iyi, en kuvvetli, en sağlam 

otomobiller
0

ni yapan büyük bir müe;jsesedir. · 

Biraz daha beklemek menfeatinız iktizasıdır! 
' • •• \ f •• • • • • ~ .' • • • • • •• '""' • • 

Acentesi : Osman Kutay: Birinci r on Tel. 2704 


