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Şef'imiz Yugoslav gazete
cilerine beyanat verdiler. 
"-tatürk, 2 ulus arasındaki dostluk şeklinin kuv 
\re tine inananların ifadesi olduğunu söylediler 
''8 -

Telefon: 2776 

Kü«;ü_k itilaf 
Tuna işinde ita/ya veAlman
ya~ile <ınlaşmak istiyormuş. 

ütün Balkan milletleri bu ideale ne kadar fazla 
l'ii " / d kk ·ı • · b tt l Başbakanımızla sayın misafirimiz fle Dış Bakanımız 

rur erse saa et ve tera ı erı o nıs e e ar ar.,, I •1 k Başvekilimizle Yugos 
1 

mimi \ "C dostça bağlı }ıu}unduğu ngı tere ra- -
Yugoı:la,·ya matbuat ınüınes illerini l k /aıJ başvekili arasında 
kabul etmekle ıneınııun oldukla· ının nut u •• 

Ankara, 29 (A.A) - Auknrn· 
P•la ta <'. 11. J>artisi tararmdaıı 
Ve., 

tı en· suvare ı a'lllsındn Cumhur 
lteieinıiz Kamil Atııtürk Yugodav· 

~Ş\'eldli Dr. Stoya<lioo\'iç \'e 

Hariciye \' ckiliwiz Dr. Tevfik 
Hüştü Aras hazır olduklan halde 
Yugoslavya mntLual müıııe sillerini 
kııhul hu) urıntışlardır. 

Cumıırreisiıniz TürkİJe'nin ea· 

lrak'ta isyan çıktı 

Bağdad, tayyarelerle 
bombardıman edildi 

Yasin Paş_a_k_a_b-in_e_si i~tifa etti. Yeni ka. 

bineyi ismet Süleyman kurdu. 
hemen anıya siımiş ve i tifa sını 

kral Ilirinc.i Gaziye Yermitiir. 
Kral, lnıııun iizcrine İsmet Sii· 

lcpııan·ı çngırııralt lencfüini yeni 

- Soııu 6 ıncı salıi/edP. -

rını hcyuo ve lıu knlıulc mü mtaz 
bir ılcvlet adamı olan Bnşhnknn 

Dr. Stoyndinoviç hıızır olduğu halele 
yaptıklarından dolayı sevinçlerinin 
bir kat uaha fazla oldu[;unu knyd· 
cyledikıcn sonra demişlerdir ki: 

•·- Görüyorsunuz ki ,~e mü· 

şalıcde etmişsinizdir ki Türk d evlet 
ad:mıları ve Türk milleti Yugoalav 
milletiııc, Yugo lav devlctiııe \'C 

Yugoslav lıükfınıctine k:ır~ı en sa· 
mimi hi~ler heslcmcktedirlcr. Hu 
dostluk tezalıürilnüıı bütün Türkiye 
tararmdan Yugoslav) a lıakkında 

beslenen hakiki hielcre tcrrüman 
olduğuna eminim. 

Tahakkuk ettirdiğimiz rnüşte· 

rek dostluk devam edecektir. Bu 
dostluğun devamına ve daima dab:ı 
ziyade rcsancl bulma ırıa ~alışa· 

ea~rnı. Bu dostluk bütün sullı dost· 
hırı için lıir remi1. teşkil eder. 
Böyle lıir dostluk. ancak insani ve 
kardeş lıislNile istikrar Lulabilir. 

iki milletimiz arasımJaki ılo t· 
luk ifaılı siııi yalnı:t. sü:ı.lcrıle bul· 

Kral, Montrö konferansı 
neticesini bir numune 
olarak kabul ediyor. 
Loudra, 30 

(Hadyo) -
A...-anı ve J,ord· 
lar kamaraları 
bugün açılmış 

,.e kralın nut· 
ku irad edil· 
miftir, Kral, 
açılma mera· 
siminde hazır 

bulunamamış· 
tır. Spiker tn· /ngiltere kralı 
rarından oku· Edvar.d VIII 
nan nutkun hulasasını vcriyorU7.: 

Harici de,·lctlerle münasebntı· 
mız dostanedir; 1ngiJiz.l\1ı ır mu· 

- Sonu 3 üncü say/ada -
~~~~---~~~~~ 

Dün gece 
Parti'lilere 

uııyor. Bu ~iiyle Jiklcrinı kın· ,·c tiııc • • d • 
iıınnnnların lıir ifadesi ol:ır:ık t clfıkki zıyaf et verıl 1 
cılilmt lidir. 

Türkiye ile Yugo ı.n ya arn· Alhokun gösterdiği hedefe, 
amda WC\CUd eıığlaııı müuıısdıl'ller milşfereken yÜrÜneCeğİne 

-Sonu 3 ncü sayfada- andiçildi .. 

Sovyet Rusya 
Garb ve şark hudud-
1 arın daki kuvvetle

rini arttırıyor. 
~1oekova, :rn (Hatl)·o) Sov. 

yeı Rusya hükumeti, garb hııılu· 

duoda, Alınnnya'nın kııvnılcrinc 

muadil ha\a kuV\'f'ti Lıılumlurmnğa 
kıırnr \t'rıniştir. Ayni znnıanda 

lJzak ~.:ırkta da Japon Ye ~lnnçuri 

ku,·vetlerine mü sa\ i hav:ı kmwıi 

ikame edilecektir. Valimiz Fazlı Güleç 
Dıından lıaşka lıu huduıllıırduki Dün akşam lzmir Valisi ve 

askeri kunf'llerin takvi)c i ıt~ 
Parti Başkanımız Fazlı Güleç, 

~------::::==== = ======---------

Ankara'da mühim siya-
sal görüşmeler başladı --·-Misafirimiz Rüşdü Aras'ın ziyafetinde bu 

lundu; orman çiftliğini gezdi. Gece, sefa. 
rethanede bir suvare tertip edildi. 

Ankara, 29 (A.A)- Yugos· 
lavya Başvekili Ekselans Sto
yadinoviç bugünkü geçit res-

mini takibettikten sonra Baş· 
vekil f smet f nönü ve Dış işleri 

- Sonu 5 inci sahi/ ede -

İspanya'daki dahili harp 

HükQmetçilerin mukabil 
taarruzu inkişaf ediyer. -Nasyonalistler birçok Rus esir etmişler, 
harbı bir Rus general idare ediyormuş. 
Paris. 30 (Radyo) - Mad· 

rid' den haber verildiğine göre, 
hükumet kuvvetleri, yapmış 

oldukları mukabil taarruzu ka· 
zanarak, Madrid ile Maran
koez arasındaki yolu tutmuş-
lardır. lhtilalciler, bu vaziyet 
karşısında takviye kıtaatı, top 
ve tank celbetmek mecburi
yetinde kalmışlardır. 

Madrid'de birkaç günden
beri hüküm süren korku ve 
telaş, bu suretle zail olmuştur. 

Burgos'tan gelen diğer bir 
telgraf ile, hükumet kuvvetle
rinin, mukabil taarruzu kay· 
- Sonu 5 inci sahi/e~"e - General Mola ve Kabanella 

Bergama müzesi ve Ak
ropol yolu açıldı. 

-------
Valimiz Bergamada tezahüratla karşılan tarafından Partili arkadaşlar 

Avam kamarasında şid- - sonu 6 ıncı sahifede - dılar. Yolun küşadında ,, yakında daha gü 
- zel asfalt yol acmamız temennisile,,dediler 

~etli müna~a~alar oldu. ~~I · · 

Irak kralı Gazigülevvel 
Kahire, 30 (Radyo) - Bo~daı'· 

lnn gelen haLerlcr, heyecan ,·ere· 
tek derecededir. Kürt Jidcrleriudt·n 
llcy ~ıtkı tıırafıntlan tertib eılilcn 
taklibi hiikılmet hareketi, te~irini 
gö termiştir. Bey Sıtkı'nın temin 
Ctfll' 1bt tayyareler; birkaç gün t-:vel 
llağdaJ ~ehri üzerinde uı;muşlar ve 
heynnnamclcr atarak, Yasin Paşa 
kabinesinin istifasını istemi~lerdir. 
?'ayyareler, beyannameleri attıktan 
ılı.. 1 eaat sonra bombalar atmağa 

hııolamışlardır. Ya in Paşa, kanlı 
hAdiaelcrc meydan vermemek'. jçiıı, 

işçi partisi reisi Atle, ispanya hükümeti- =-.oa.K'fKa 
ne yardım edilmesini istedi. Şanghag, 30 (Radyo) -

Londra, 30 (Radyo) - M. Çin'lilerle Mongollar ara-
Edcn'in dünkü nutkundan son· sında ( Sahar) (Soyan) ha-

f ra, Major Etly söz almış ve valisinde geni çarpışmalar 
.a.hükumete şiddetle hücum ede- olmuşlıır. /( uanks ordusun-

rek demiştir: ki: j da, Japon aleyhtarlığı ya-
-· lspanya'daki ihtilal ha- pan bir propaganda şebe-

riçten hazırlanmış, haricin yar· kesi keşfedilmiştir. Bu mü-
,.dımile başlamış, gene bu yar- 11asebetle (Pekitı) deki }a-
dımlarla devam etmektedir. pon aleşemiliteri, Çin hü-
Bu kadar sarih ve mütemadi kiinıeti nezdinde teşebbii.-
tecavüzlere karşı, Madrid bü- salta bulunmuştur. 
kfimetinin meşru ispanya hü- Şanghay Şek, şimali Çi-
kiimeti sıfatile serbestçe silah ne seyahate çıkmıştır. Mu-
ve mühimmat tedarikine mü- mailegh, (Hatan) havalisi-
saade vermek lazımdır. ne varmış ve burada ver-

Demiştir. diği beyanatta, Çin hüku-
Müstakil Meb'uslardan Sir M. Atle metinin istiklalini muha- Bergama harabelerinden iki görünüş 

Artor Sinkler: Demiştir. faza etmekten başka bir 
- Eğer lngiltere, Fransa Londra, 30 (Radyo) - M. gayesi olmadığını, ( Hopey) 

ve uluslar sosyetesine müessir Eden Layor partinin tenkitle- ile ( Sahar) ın muhtarige-
olmamış olsadı, sosyete bugün rine cevab vererek: tini kabul etlemigeceğini 
Madrid'e yardım edecekti. -Sonu 6 ıncı sayfada- söylemiştir. 

Dün, Valimiz Fazlı Güleç, meclis azaları, İzmir ve hava-
refakatinde Belediye reisi Beh- !isi antikite severler kurumu 
çet Uz, Parti ayönkurul azasın· üyeleri ve gazeteciler olduğu 
dan Dr. Kamran Kenan, Ke- halde Bergama'ya gitmişlerdir. 
mal Talat Karaca, Umumi • Sonu 6 ıncı sahifede· 
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tJlKi-Q 
lzmir ve sinek 

Ilizde pis bir haşere tesiri uyandıran ve incecik hortumu ve daima 
ağzını burnunu kurcnlıynn ön ayakları ile, sinek lınkikaten yalmz mideyi 
değil, memleketleri bulunduran bir felaket oldu. Koca İstanbul, bumuna, 
alnına, yanııklarına \'e ~·ıplak, temiz etine yapı~ıp duran 6İne~i ko\:ula· 
ınak için neler yapmıyor? 

BaY!Peyami Sııfn, sineği ynkalamı~, f6tunhul lıclt.ıdiyesini bu nesne ile 
bombardıman ediyor. 

Hani oeredey e İstanbul edcbiy:ıtmda, İ6lanL~l'luların ağzıoda, hü· 
cum, hakaret ve nefreti ifade etmek için bir insana, birşeye karşı 6ade· 
ce "Sinek,, Lmini! kullnumak k:ifi gelecek \"C kendisine, sinek, denilen 
de mahkemeye gidip dava açacak. 

Bizzat •,Sinek,. hile bu kadar ehemmiyetli bir mevzu oluşuudan ve 
1•tanhul'cla ayn, İzmit-'dc d~- uyrı lıir tdakkiyo tnlıi tutulu,undan, emİ· 
nim ki hayret içindedir, J tanbul'un narin, tnrilıi ve eiıtlü banyodan 
çıkan hassas cildi siııegi hiç istemiyor. Buun muknLil İznıir'<lc Lir sinak 
nıücadeleı;i, bir sinek davası yaralnınk İ•,iu, gnliha lıu haşerenin ııkreh 

gibi zehirli bir k uyruJu olması \'&! şirlıletli, dııpınılr1ıaz bir 1 tırah ver· 
mc::i lb.ıın. 

Yol.: n sinrklc İzmir şehri :ıra ıııda hcrlıııngi bir mııııhı::de, bir on· 
la,.mn mı var ki ·laabhüclünıüzü bozıııauınk gayret ve azmile· yerimiz<lcn 
kımıldamıyoruz?. 

Elli beş dişli Yunan'lıl 
Atina - Pire şimcndüferi me

murlanndan Pandazopulo is· 
minde bir Yunan'lı varmış. Bu 
Yunan'lı henüz yirmi dört ya

şında imiş .. 
- Eh .. , Diyeceksiniz, bunda 

fevkalade ne varmış ki yazı
yorsunuz?. 

Evet, bundaki fevkaladelik 

işte şimdi geliyor: Bu adamın 
ağzında herkes gibi 32 değil, 
35 değil, 45 değil, 50 değil, 
54 değil... Taaam elli beş diş 
varmış! 

Aşkolsun Pandazopulo'ya .• 

Biraz daha gayret etse, ağzı· 
nm içi, damağı baştan başa 
dişle dolacak imiş .. 
Kıskançlık yUzUnden 
Yüz kişi zehirlendi .. 

Jtalya tarihinin Buriiyaları
nın bile yapamadıkları bir 
cinayet, bir zehirleme faciası 
Japonya' da yapılmıştır. 

Saime Sadi 

Pol, ilk hamlede yedi kişi 
öldürmüş, Jandarma takibe 
çıktıktan sonra da iki kişi daha 
öldürmüştür. 

Bir vakitler babası tarafından 
bir timarhaneye sokulmuş olan 

bu adamın, bu feci hareketi, 

yarı deliler hakkında ne ka

dar dikkatli davranmak lazım 
geldiğine en büyük bir delildir. 

Şimdi kasabanın niifusu 150 
kişiye düşmüştür. 

30 sinema artisti 
Bundan on beş, yirmi gün 

evci bir deniz filmi çevirmek 

üzere Londra' dan F ulo ada
cıklarına otuz artist, Aparatör 

ve fotografcıdan mürekkep bir 
film heyeti gitmiş idi. 

Bu sırada çıkan müdhiş bir 
fırtına, bu heyetin muayyen 
zamanda avdetine meydan bı
rakmamış ve birkaç gün de 
kendilerinden hiçbir haber alı
namamıştır. 

Londra Sinema ve film ma
hafilini büyün endişeler içinde 

bırakan bu heıyet nihayet dön
müştür. Fakat çekmedikleri 
eza, korku ve ..• Açlık ta kal-
mamıştır. 

Menemen dün yeni ve 
güzel eserlere kavuştu -
Menemen'de artık ikilik yoktur, 

birlik vardır. 

Kordondaki 
Otobüs kazası. _____ ... ____ _ 
Şoför Şahin 

Yakalanamadı • •• 
Evelki gece Gazi Bulvarında 

başlayup birinci Kordonda 
nihayet bulan ve üç kişinin 
yaralanmasile neticelenen oto
büs kazası tahkikatına adliyece 
devam edilmektedir. Kazaya 
sebebiyt t veren otobüs şoförü 
Şahin cl'an tutulmamıştır. Ya
ralı Avram ile tiitün tüccarı 

Selanik'li Süleyman Faik ve 
zevcesi Lütfiye'nin yaralarının 
vaziyeti, ilk güne nazaran dün 
daha iyi idi. Şoförün aranma
sına devam ediliyor. 

Alman vapurunda 
bir z;yafet 

Dün ilk defa limanımıza 

gelen Alman bandıralı Aihen 
vapurunda İzmir ihracatçıla· 
rından bazılarına ve gazete
cilere bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafet samımı hasbihaHer 
içinde geçmiştir. -------

., Mevlüdü nebevi'\ 
1 Sabri Şeker ruhuna 

Geçenlerde vefat eden şeh
rimizin maruf tüccarlarından 

ff tBitaraf Belçika 
~' 

Son günlerde bütün gat1' d1 
rupa'sıoı teltişa ,·eren bir ~ 
oldu, Bclçika'ııın genç kralı J.iı iti 
heyeti içtimaında bir nutuk JI 
ederek garbi Avrupa de,·Jetl pi 
birçok alıtnaınelerle bağlı olaJJ.~ 
çika'iun bundan böyle dı~ 81 ~ 
tinde hiçbir ecnebi hükfi!Jlef 
diğerine tercih 'etmemeııiui f~ 
nız Belçika menfeatinden ıı> ııı 
olarak bitaraf kalmasıııı işa~t eıJ 

Hiç bcklenmiyen lıu habef ~ 
lıass'!ı. Fransa'da ve İngiltcre'(le dl 
bomba gibi patladı. Bugüne ~· ı,ı 
hayalı Fransa'nın talihine bıı?lı~~ı' 
hu hiikıimcıe ne oluyordu kı ~J 
6 •nelik dış siyaseıini \C on1l~ ~ ı; 
ettirdiği hir 6Ürü tanhhütlerıll1 ~ 
tarafa hırakıyor, birdenbire l 9}4 
evelki bilarahaziyetine dönüyordj 

Yıınnld garp 11iyasetinirı j1ll ıJ 
tarı me abesinde olan ve on• ~ 

ki de bam·hafka hir istika~el. 
r~cek bulunan bu hadisenin ı? d' 
bıraz yakınJan tetk.ik edillll 
değer. J1 

Jnsan Avrupa haritasına f~ 
Lir göz gczılir<li~i zaman }. ~ 
pn'nın erı wübim bir ııokıası,~ 
Fransa, Almanya ve 1ngilıe~ tıtl 
tam merkezinde Belçika gibı t 
altı milyon nüfusu olan bir b~ 
mcliu nasıl olupta teessüs ed •(! 

diğine vu teessüs etse hile fİlll~..ı 
d'JıP" kaılar nasıl olupta yaş;ıyabil ıc t 

lıay~et eıl~r. Bnbususki hu. b~,ı 
nıetı teşkıl eden halkın ürte ılci81 

0 • d• 
yakın bir kısmı Alman 1rkıO 

olun Flamanlardan ve müte~; 
ei de Jüpe·düz :Fransızlardan ~ 
rekk.ep olduğu halde ..... ,,il' 

Yı Sabri Şeker'in Dünkü yazımda da bilmiin ·~ 
ukarıda Menemen'e giden heget, aşağıda mezbahanın tarihi )apan coğrafya vaziyederı • ., 

küşad resminden bir intiba. ve bütün şehitlerin ruhlarına ufak bir imada bulumnuştuın· 1r 
Valimiz, dün Bergama ve )erinin başında gelir. Mene- hediye edilmek Üzere Teş- BeJçika'yı da yaratan, meydan• f, 

Menemen' de bazı yeni eser- men' e daha mühim ve iyi işler rinisaninin birinci pazar günü tiren ve şimdiye kadar y•t''~ 
lerin açılma merasiminde bu· için de muvaffakıyetler dilerim öğle namazından sonra saat olan, böyle bireoğrafya zaruretid~ 
lunmuştur. Vali ve refakatin- müsaadenizle açıyorum. birde Hisar camii şerifinde Belçika Anupa'nın öyle ~ 

mevlüdü nebevi kıraat olu- noKta8Jndachr ki oraya hakiın ° . 
deki zevat evvela Menemen' c Valimizin bu hitabeleri, sü- 1 kuvvetli ]Jir hükumet Jngı"ltere'~, 

· · 1 d' ki lk ı nacaktır. Dindaşlarımızın bu 1 "' gıtmış er ır. re i a ış arla karşılanmış ve ı tam kalbine her dakika bir ııao• 
Menemen kaymakamı Emin, Valimiz makasla korclelayı ke- hayırlı toplantıda bulunma· ı 6okabilir. tJf 

Parti reisi avukat Kemal, be- serek mezbahaya girmiş, da- !arı rica edilir. Bü)fik inlı'abı yapan FraJJ 
lediye reisi idris, vilayet umu· vetliler ve halk ta kendilerini ' Sabri Şeker ailesi ' ihtilalcileri Avnstuıya ve pııı~ 

81!n:m!imz•- ile harbe l.ıaşladıklan zaman )ılı 
mi meclisi Menemen azaları takibetmişlcrdir. ikilik vardı, bunun şimdi bir- aralık Delçika'yı da işgal etnıi~~ 
Mustafa Abalı ve Mustafa Mezbaha içinde Menemen liğe münkalib olduğunu se- ve sonra Fransa hududunu Jl r 
Onaran ile hakimler tarafından Belediye reisi İdris bir nutuk vinçle gördüm. Cumhuriyet ile nehrinin mansab sahillerine k•~;, 
Menemen civarında yolda kar- iradederek Belediyenin elek- b" l"kt (B' l"k) t 1 muhafaza etmeyi milli bir~~ 

ır ı e ır ı e yaşasın h 1. . . 1 d" ı f 
Şılanmıştır M . . d trı"k ve su . le . ·1 4 k b .. . b" . a ıne getırmış er ı. şte 

. en emen ıçın e ış rı ı e asrı ·a . Sureklı .. ır _şe~~lde . alkışla- ihtilalinin ve sonra da onu takiııe" 
Partı· binası o-nu'"nde Mene· rı"stan pazar yerlerı· ı·nşası b l t k b ' ' nan u s~z ~rı mu ea ı mez- Napolyon Ponapart'ın başını yir 
men'liler valimizi İştiyakla bek- için çalıştığını söylemiş, mez· baha gezılmış ve oradan çarşı bu akide olmuotur. Uen neh~ 
liyorlardı. Parti binası önünde baha ve halin muvaffakıyetle içindeki hal önüne gelinmiştir. mansab sahillerinde yani lıu~O 
toplanan kalabalık halk, bengi inşa edilmiş olduğunu bildir- Vali, hali açarken: Belçika'da ilıtilil Frantıa'8J gibi ~ıı: 
oyunları oynamış ve burada miş; - Gene tebrik ve tekrar vetli ve heyecanlı bir hükuıncuo 
fotografiler çekilmiştir. _ Cumhuriyet kanunlarını ederim ki, sizlerde gördüğüm yerleşmesini kendi huzur ve e~ 

Az sonra Menemen civa· tatbik ediyoruz ve çalışıyoruz. birlik, daha böyle nice · nice niyeti ile haklı olarak hiçte '~· 
rında belediyenin yaptırdığı Zaten herşey cumhuriyet için eserlerin vücut bulmasını temin edemiyen İngiltere derhal a) e# 

Tokyo' dan bildirildiğine göre 

Japonya'nın garbinde kain 

Sizveka eyaletinin merkezi oJan 

Saynizo' da bir düğün ziyafe· 
tine iştirak eden yüz kişi de 
zehirlenmiş birçoğu şiddetli 
sancılar içinde kıvranarak öl
müştür. 

Zabıta hadise üzerine tah· ı' 
kikata başlamış ve neticede Bugün doğan 

çocuklar .. 
301101936 

mezbahaya gidilmiş ve mez- deg" il midir? edecektir. Birliği daima mu ha- landı. 'fam yirmi altı sene he~ 
faza ederek haliniz hayırlı hemen hiç fasıla vermeksizin F , 

' baha merasimle açılmıştır. Bu- Cümlesile sözlerine son ver- l M ' , k f d l sa ile uğraotı, Avrupa'nın o 11 

rada vali Fazlı Güleç bir hi· miştir. to su_n, te?emen e ço ay a ar manki bütün hükumetlerini Fr"' 

bu zehirlenme hadisesinin bir 
cinayet eseri olduğunu mey

dana çıkarmıştır. Bu zehiri, 

geline aşık olan fakat alamı· 
yan rakib bir delikanlı düğün 
yemeğine katmıştır. 

9 kişi öldüren adam ... 
Fransa'nın Alp eyaletlerinde, 

Lardiye kasabasının ceman 
160 nüfusu vardır. 

Geçen hafta bu 160 nüfuslu 
kasabanın 18 yaşlarında bulu
nan Çobanı, Pol Ungeto is
mindeki dt likanlı birden ak
lını oynatmış, silahını omuzuna 
vurunca... insan avına çıkmış 
ve ... 

Bugün yılJızlaruı arza nüfu. 
zu mfiıcne\'vi ,·c çoktur; bu nü· 
fuzlar, arz üzerinde hoşa gitmi· 
yccek tc;;irll'r yapacaktır. Fakat 
iu,,aulıırın faaliyet ve meı,aisine 
mani olmıyncaktır. Hugiiıı Lirc;ok 
kızı ihtimali vardır. Aileler ve 

idarchaneler içinde hudiscler ola· 
raltır. 

Bugün doğan çocuklardan çok 
şeyler Leklcınek müuıkiindür. 
Yalnız Lugün doğacak ':Onıklıırda 
iruJc zayıf olncakıır. J;u çocuk· 
lıırı, doşüomcl;e ~e hnyalata dnl· 
ııınğa tcrketmeınek, faaliyete SC\'• 

kctmek l.:zını gd~ccktir. 

'--~--~~~~~~~~ 
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ELHAMRA Sineması 
Bu~<iin 

l ılıç Aslnn·ın Türk ntlılarilc fslı'im onlularıııa kuııuıııda eden 
5\LAHIDDİNI EYY1.:B1 haçlı orclulımı nn.ıl gulcbc 1:~ılılı. 

Ehli Salip muharebeleri 
lki de\Te 16 kısım hcp-i birden Türk~e sözlü şalıc erler şabc eri 

Bunu en ince tcfernıatınıı kadar bize ı;üsteruıckte 
ve i bat etmektedir. 

Rejisör : Sesil B. de Mille 
1 SEANSLAR: 2 - 4,15 - 6,30 - 9 da .J .[ ________ _ 

b d b l V 1 F l 
emın c sın. • 1 h" d lı" 

ta e e u unarak demiştir ki: a i az ı Güleç, Menemen . ... u nın a ey ıne ayaklan ırdı ve . 
~alı, mak.asla hal kapu_sun-. hal Napolyon'un kendisi ile bit' 

- Menemen belediyesinin Belediye reisinin verdig" i iza- d k k d ı- k k :ı, 
~ ·ı. or e a~ı. esere ıçerı tikte o ko koca İmparatorluğu P 

yüksek himmetlerinden doğ- hata teşekkür ettikten sonra h-1 b t b er gırmış ve a ı aş an aşa yıkılarak Ren nehrinin mansab . 
muş olan bu eseri açmakla demiştir ki: gezmiştir. Burada Menemen hillerinde bugünk.ü Del~ika b~ıı· 
iftihar duyuyorum. Menemen· - Menemen'in çok müsait Kaymakamını,• muhtelif işlerdeki meti teessüs edinceye kadar def11ıil 
lilcr, devletin direktiflerine ve ehemmiyetli bulduğum şeyi, muvaffakıyetlerinden takdir et- etti. . ·biPİ 
göre hareket ederek parala- yeni vaziyetidir. Ben hissiya- miştir. Halkın sürekli alkışları ' l1elçıka hayatını ve tarı. 
rını böyle iyi eserlere sarf et- tımı daima açık söylemeg" i se· d B • h k t iote böyle bir coğrafya zarureuııe 

ard~sl 10• ~ ergama ya are e borçludur. lngiltere f mparator1~0 
mişlerdir. Mezbaha, sıhhat iş· verim. Eskiden Mer.e;nen'de e ı mıştır. h - k- k h . · ııı"' 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•••••·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.. ugun ·u fev et ve aşmetını , 

Ş h •d ı • ı A b•d • d hafnza ettikçe Belçikn'mn da pıı1 e 1 po ıs er a 1 esın e dar ola~ğıııa şüphe etmemek ı•· 
1 zıın<lır. ·el 

Belçika Umumi harbtan e'. 

Dünkü merasimden bir intiba .. 
Şehid polislerimizin Sc~ili Mescit'teki abidesinde dün polisler, asker ve halk tarafından 

bir ihtifal yapılmıştır. Vatanın en karanlık günlerinde can veren kahraman polisler hürmetle 
anılmış abideye çelenkler konmuştur. 

hülün A ~ rupa büyük <levletleriJ1111 

müşterek kefaleti alııoda yatsY11ıı 
hitarı:ı f bir hükıinıcui. HatırlıırJ•• 
dır ki Almaıı'lar Umumi }ıarb1~ 

' başlangıem<la Belçika 'nıu Jıitıır~ 
lı~ını ihlal ederek hu hüklidle~ 
uraziı.indeıı Fran a'ya tnarruz:ı " 11 

Jıll' 
kışıı ca, o zamana kadar hattı ·t· 
rckt!tini lıı)İU ~tuıemi~ olan foı;1. 

p· 
ten: ılcrlıul ayuklıınmı~ ve JJt: ~ 
k ' - _1 r L' '):ıtl• an muuaıaa ıı:ıınıua rranıuz 

•. ı· Al '1 1• ~10• ayııı ı::a la ıııaıı anı: .:ar:ı 

<'ıkmı•t 
~ • . a· 

Umumi h:ırb Avrupa'nın b l· 
tün çehre~ini dc~iştirdigi gil>İ J3e 
çika"nın o e ki bitaraflık siyaet' 
tini Je alt.üst etmişti. ]• 

Ren nehrinin Fransa ile 1' 
manyayı ayıran kısımlan .A.lıJJ: 
topraklan dahilinde asker~1 

- Sona 6ıncı sag/aılr. 
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il 

1 
Başvekilimiz, Atatü:rk hakkında bir makale yazdı 

Dört Balkan memleketinin tamami
Yeti mülkiyesi teminat altına alınacak 
Biikref 'te yapılacak toplantıya ehemmiyet veriliyor. Irmak. 
Filyos hattı Çatal ağzına vararak kömür havzasına girmiş oldu 
I !stanbul, 30 (Hususi) - Başvekilimiz ismet Bu içtimada, dört.Balkan~memleketinin tama 
nonü, Londra'da çıkan Finansel Taymis gaze· miyeti mülkixesi teminat altına alınacak ve 

lesine, Büyük Şefimiz Atatürk hakkında çok tedafüi bir blokun teşkili esaslan hazırlana· 
alakalı bir makale yazmıştar. caktır. 
Erlcdnıharbige reisleri toplantısı: Irmak - Filgos hattı kömür hauzasına girdi 
İstanbul, 30 (Hususi) - Sekiz Teşrinisani· lstanbul, 30 (Hususi) - Irmak· Filyos hattı 

ele Bükreş'te toplacnaak olan Balkan antantı Çatalağzı mevkiine vararak, kömür havza'Sına 
erkanıharbiyei umumiye reisleri içtimaına bü- girmiş oldu. Hattın tamamlanması için 25 kilo· 
1iilc ehemmiyet verilmektedir. metrelik bir sahaya hat döşenmesi kalmıştır. 

Yunanistan 'da 
••••• 

tark mektebleri 
hakkında kanan. 

Atina, 30 (Radyo) - Yu· 
nanistan kültür bakanlığı, Türk 
'Ve yahudi mektebleri için hu
ıusi bir kanun çıkarmıştır. 

Ernden Varnada 
Stivari kralı ziyaret 

edecek 
Varna, 81 (Radyo) - (Em

den) Alman kruvazörü, buraya 
~~ıl olmuştur. Alman gemisi, 
uurada dört gün kalacaktır. 

~~f!Iİ süvarisinin, Bulgar kralı 
uonai ziyaret edeceği söyle-
lliyor. 

Ras lmru esir düştü 
Avam kamaras1nda, lngi-

llz sefirinin neden 
ÇeklldlGI soruldu. 

~ ~ndra, 20 (Radyo) - Su
te~ da Gambelanden gazete
rın aldıjı bir habere göre 
~ İmru lngiltere'nin Gore 
Ollaoloıu ile birlikte çekil· 

illete muvaffak olamamış ve 
Gala kabileleri tarafından esir 
ddilıniştir. Galalar Ras lmru· 
• an mühim bir miktarda para 
llteınektedirler. 

lngiltere konsolosa ne
de11 çekilmiş?. 

londra, 30 (Radyo) - M. 
F.den avam kamarasında Go
te' deki lngiliz konsolosunun 
~: için çekildiğini soran bir 
IYleb'usa: 

- Hareketinden evel kon
lolos İngiliz tebaasını kurtar· 
~•ıtır. Gore'de dahili vaziyet 
k erbat olduğu için bu hare· 
ete lüzum görülmüştür. 
D .. Y. emıştır. 

•11id~n asker gönderiliyor 
Napoli, 30 (Radyo) - Lom

~diya vapurile Habeşistan'a 
41nLtabur asker, 150 zabit ve 
-uu\J amele sevkedilmiştir. 

Roma 30 (Radyo) - Ha· 
~iıtaıun cenub cebhesinde 
~eral Bellozo göller mın

~andan şimale doğru ileri 
l': elcetine başlamıştır. 

ahudi • Arap mü-
ttı cadelesi 
~ Çblr Arap Yahudi mal)a
.. lndan ahş-veriş etmiyor 
b ~udüs, 30 (Radyo) - Ya
~dıler aleyhine tatbik edilen 

Ylcotaj büyük bir şiddet al
~l~r.' Arap 'lann vücude ge· 
~1ti. kuvvetli bir teşkilat 
.... bır Arab'ın bir Yahudi 
oq.L,__ • • d 
~ &Cl&8sına gırmesıne mey an 
ermemektedir. 

'Yahudiler fevkalade komi
nezdinde Arapların bu 

· · protesto edecek-

Irak harbiye Kont Ciyano 
reisiAnkara' da Pefteye .. d~· • 
Ordumuz için "Ye.lgidecekmif •. 

• • Peşte, 30 (Radyo) - M. 
nılme~ ordu,, dıjor.. Dekanya, Kont Ciyano'nun 

lstanbul, 30 (Hususi) - Irak Berlin müzakereleri hakkında: 
Erkam harbiyei umumiye reisi - Bu seyahat bizi endi· 
Taha Paşa Ankara'ya gelmiş şeye düşüremez; bilakis mem· 
ve Cumuriyet bayramında ha- nun eder. Roma protokollan 
zır bulunmuştur. taahhütlerinin daha kolay ifası 

Taha Paşa, resmi geçitten ancak bu müzakerelerden 
sonra ordumuzun mükemmeli· sonra mümkün olacaktır. Kont 
yetinden dolayı Mareşal Fevzi Ciyano esasen yakın bir atide 
Çakmak'ı tebrik etmiş ve: Peşteye'de gelecektir. 

- Yenilmez ordu. , Demiştir. 

V ::'Ribentrop Çin 'liler 
ı . . . 70 tayyare alacaklar 
ıtımatnamesını Nankin, 30 (Radyo) - Çin 

krala verdi.. hükumetine halk tarafından 
Londra 30 (Radyo) - Kral yetmiş tayyare hediye edil· 

Sekizinci Edvard Almanyanm mesi kararlaştırılmıştır. Çin'in 
fevkalade sefiri Von Ribent· her tarafından gelen heyetler, 
ropu kabul etmiş ve itimat- dörtbin kişiden mürekkeptir. 
namesini almıştır. Tayyareler, büyük törenle 

Moskova, 30 (Radyo) - hükumete teslim edilecektir. 
lngiliz• amele partisi şetlerin
den Major Etli, Fon Riben
trop'un mesaisini tenkid et· 
miştir. Major Etli'ye göre, Fon 
Ribentrop lngiltere'nin dahili 
işlerine de kanşmağa teşebbüs 
etmiştir. 

Göring'in 
nutku •. 

Londra'da fena bir 
tesir bıraktı .. 

Londra, 30 (Radyo) - ln
giliz gazeteleri, general Gö
ring'in verdiği söylevden ha· 
his!e uzun makaleler yazmak· 
tadırlar. 

Taymis gazetesi; general 
Göring'in Hitler' den sonra A!
manya' da en hararetli ve şid· 
det taraftarı bir kimse oldu
ğunu ileri sürmekte ve sözle
rinin, yabana atılmaması lizım
geldiğini ilave eylemektedir. 
Mezkur gazete makalesini şu 
cümlelerle bitirmektedir; 

"General Göring'in sözleri, 
Almanya'nın Londra sefirini 
müşkül vaziyete sokmaktadır. 
Biz, Almanya'nın altınlarını 
gasbetmedilr. Müstemlekeler 
hakkındaki sözlere gelince, ln
gilter" bu sözlere muhatab 
olamaz. Zira, umumi harbı is
tiyen lngilter'e değildir .• 

Amerika'nın nüfusu 
Bet milyon fazlalatmıt 
Vaşington, 30 (Radyo) -

Son istatistiğe göre, Birleşik 
Amerika'nın nüfusu 1 temmuz 
1936 da 128,000.000 idi. 
Bu miktar, 1930 tahrir nü· 
fusuna fÖr beı milyon faz· 

Bank D6 Frans'ın 
vaziyeti 

Paris, 30 (Radyo) - Bank 
dö Frans'ın 16 • 23 Teşrinie
vel haftası plançosu, 74 mil· 
yar üçyüz elli dört milyon 
dört yüz yetmiş iki bin frank· 
lık altın stoku göstermektedir. 
Bu mikdar, geçen haftaya nis· 
betle iki milyarlık bir fazlalık 
göstermektrdir. 

/ngiltere 
kralının nutku 

- Başı 1 inci sahi/ede -
kaveleai, Mmr'la tepiki me .. imizi 
kolaylatbncaktır. 

Montrö ve Boğazlar konferan
Nnın neticeleri, diğer bazı devlet
lere güzel bir nümune tetkil ede· 
bilir. 

Uluslar aoıyeteaine .. dık Jta. 
lacağ1z, fakat İıpuıya itleri endiıe 
verici bir mahiyettedir. lapanya'da 
bulunan tebaamız, iltibas olunan 
tedbirlerle kurtanlmııtır. Beynel· 
milel miişk.ülat ve hAdiee çıkması· 
na mani olmak için Fraoaa'mn bi
taraflık teklifini kabul ettik. Bey
nelmilel münaaebatın iyi bir saf
hada inkipf edeceğini ümid edi· 
yorum. Kuv•etlerimiai artırmak 

huıuıundalti mesaimiz devam et
mektedir. Ticart faaliyet, lııkitaf 

etmektedir. 
Franu'mn ıon samanlarda al· 

dığı mali tedbirlerin, diğer devlet
ler tarafından da taltibedilmesi, 
dünyanm iktıaaden dmelmeaine 
yardım edecektir. İngihere'nin bu 
tedbirlerde Franaa ve Amerika ile 
mutabık kalması memnuniyeti p· 
y.ındır. 

İngiltere tarihinde ilk defa 
olarak kralın nutkuna avam kama· 
JUllWl cevabı. tahriri olarak aayla.... .. taN'M•• 

Türkkuşunun birbuçuk yıldaki 
,ıth . " ~ muvaffakıyeti çok parlaktır •. 

U1Mt IPIAnörler uçtu. 15 para-
~~!!~~~~~~t~.; şutçü tayya!eden atladı. 

Cumhuriyet bayramında hapis· Rus general Eydeman duyduğu takdir lıi« 
hanedeki mevkuf ve mahkum 
vatandaşlara verdiği ziyafet, lerini Şef'imize arzetti. 
bir yağlı ve sıcak lokma ha· 
disesi değil, başlı başına fa. 
ziletin asil insan ruhunun ve 
yüksek insan terbiyesinin bu 
bedbahtlar yuvasına girib on· 
ları bağnna basması demektir. 

insanlar, hürriyetinin saa
detini, güneşli, aylı, yıldızlı 

göklerin altında ve geniş ufuk: 
lara, dostlara, sevgililere; ara· 
nıp bulunan herşeye her za· 
man için sahipken değil, d 3rt 
kaim dıvann arasına girdik· 
leri dakikada anlarlar. Ve in
san oğlunun en büyük mah
rumiyet, ıstırab ve teselli dev
resi, bu herşeyden, her ni
metten, her sevilen varlıktan 
uzak · kaldığı zamanlardadır. 

Bayramlar oluyor. Yurd 
hamleler içindedir. Millet, dev-
reler geçiriyor ve onlar, bu 
değişmiş Türk aleminin içinde 
yaşadılclan halde, her gün 
yalnız kendi kendilerini, yalnız 
dört dıvarını görüyorlar, Hava 
her günkü hava, ayni nöbet· 
çilerin ayak sesleri, ayni par· 
makhklar ve her ayni şey .. 

Onlara bu büyük bayram 
gününde uzanan şefkat, hür 
ve mes'ud havamda benim 
gözlerimi yaşartb. 

- Cumhuriyet, bir valisini~ 
vicdanında güzel meyvaların· 
dan birini daha verdi. • 

Dedim. 
Orhan Ralııni Gö~ 

Şarl Moras 
Dün tevkif edildi. 
Paris, 30 ( Radyo ) - Ak· 

siyon Fransez gazetesi müdürü 
Şarl Moras dün tevkif edil· 
miştir. 

Şarl Moras, zecri tedbirler 
zamanında, bu karan veren· 
lerin idamı lüzumuna dair bir 
yazı neşretmişti. Bu makale 
yüzünden sekiz aya mahlcüm 
edilmiŞtir. Şimdi bu mahkü
miyetini tamamlıyacaktır. 

Un fabrikasında 
feci bir kaza oldu. 

Ahmed, ba,1na kayıt 
·çarparak öldU 

Dün belediyeye aid ve uncu 
Mümin'in kira ile işlettiği Şe
hitler' deki un fabrikasında 
feci bir kaza olmuştur. Fab
rika işçilerinden Ahmed adın· 
da bir genç, makine kayışla
nnı takarken kayış şiddetle 
başına çarpmış ve ağır su· 
rette yaralanmıştır. 
· Yaralı, tedavi için nakledil· 
diği memleket hastanesinde 
ölmüştür. Adliyece hadise tah
kikatına devam ediliyor. 

Ata!ürlc, bundan ewlki bir açıq•ndan .anra da lfl!/glll'fJCI 
Sa6U.a Gökçen' e iltifat 6agıınnllflardL 

Ankara, 29 ( Hususi ) - Ankara, 29 (A.A) - Bu-
Dünkü Geçid resmini tayyare- günkü geçid resminde A~ 
cilerimizin ve planörcülerimi· türk'ün tribününde bulunmakta 
zin gösterdikleri muvaffakıyet olan Sovyet Rusya Assoviekin 
çok parlak olmuştur. başkanı general Eydeman re-

Muallim Sabiha Gökçen tay· çid resmi esnasında Türle· 
ya resi ile havada 50 dakika kuşu planör ve paraşutçülerinin 
dolaşmış, Akrobasi hareketleri uçuş ve atlayışlarını büyfik 
yapmış ve çok muvaffak ol· bir alaka ile takibetmiı ve 
muştur. Türkkuşu kurumunun pek baa-

Üç . tayyareli bir filodan 15 bir zaman içinde elde eltili 
paraşutçü toplu olarak- atla: 11eticeden ve genç planör ve 
mış ve tören meydanının ya- paraşütçülerin muvaffabyetle
kıninde inmi~lerdir. Ayrıca rinden dolayı takdir hislerini 
dokuz tayyareden birer para- Atatürk'e arzetmi,ı:ir. 
şutçü atlamış ve bu suretle 
athyanların sayısı 24 ü bul· 
muştur. Bu paraşutçülerden 
üçü genç kızlar idi. 

Geçit başladıktan sonra ilk 
kadın paraşutçümüz Yıldız 
400 metreden atlayarak koşu 
meydanına inmiş ve yanındaki 
buketi Atatürk' e sunarak şu 
sözleri söylemiştir: 

Büyük Atatürk, 
Geçen yıl Türk çocuğu her 

işde olduğu gibi havacılıkta da 
en yüksek güzeyde gökte seni 
bekliyen yerini az zamanda 
dolduracaksın. Bundan gerçek 
dostlarımız sevinecek ve Türk 
ulusu mutlu olacaktır, buyur· 
muştunuz. 

Bu gaye uğrunda çırpman 
Türkkuşu çocuklarının saygı 
ve bağlılık duygularını lütfen 
kabul ediniz. 

Atatürk Yıldız' a iltifat etmiş· 
lerdi.r. 

Gene bugünkü geçit resmin· 
de bir plinörlü birkaç tayyare 
ile üç planörlil bir tayyare 
uçmuş ve havada bıraktıkları 
planörler akrobasi hareketleri 
yapmışlardır. 

Merasimin sonunda da üze· 
rinde Varol Atatürk cümlesini 
taşıyan bir balon havalandı
rılmış ve bu balon halk tara· 
fından sürekli alkışlarla karşı
lanmıştır. 

Uçuşlara iştirak etmiyen 
Türkkuşu talebesi de ellerinde 
model tayyarelerle geçid res
mine yürüyerek girmişlerdir. 

Şefimiz 
Yugoslav gazetecile-.. 
rine beyanat:vertliler 

-Bıqı 1 inci sag/ada
butüıı Balkan milletleri 
mcvead olmuı ikdu .a- _.._.._ 
sebetlerdendir. Balkanlar bu ideale 
doğru ne kadar fazla yflkeelirlene 
saadet ve terakkileri o Diabeltıe 

artar. 
Cumur reiıimiz bana mtteakih 

YugoeJavyaguetecilerindea ull Ya
goslav milleti hakkındüi doetlak 
hislerine tercüm•n olmalanm il&eo 
mişlerdir. 

Yugoaln gazetMileri umma ee
vab wrea Politika gUet.mdea 
Yuıııinoviç Cumur reiai..U. iDİile 
nettarlığım arzetmİf ve Y ugOlla• 
matbuatının dostluk ve kardetlik 
eserine devam edecepıi temiıı flf
lemittir. 

Bunun lzerine Aı,tilrk demit
tir ki: 

- Türk matbuatına da her ... 
man tekrarladığım gibi bu dOltlak. 
hislerini ehemmiyetle kaydetmek 
Yugoslav matbuab için de mukad
des bir vazifedir. Bu yahaı• mu
kaddes bir vazife değil. ayni ... 
manda bir vatan borcudur. 

Fransa' da kar 
Sen Bernar geçitli 

kapandı. 
Paris, 30 (Radyo) - Mut· 

yo' dan bildirildiğine göre, ıid· 
detli bir kar tipisi devam et• 
mektedir. Birçok yerlerde kar 
birbuçuk metreyi bulmuıtur. 
Sen Bernar geçidi ICapannııı· 
tır. Buradaki jandarma kara· 
kolu karlar arasında kalmlfbr. 
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Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modern~esaslarıf';Jlüzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara istinad eden milli bir sigorta şirketidir 
lzmir : Gazi Bulvarı Kar.diçah Hüseyin Han No. 34 • 36, Telefon 3971 

Sigortaya aid her m.üşkülünüz. hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz. 
F iiNf@W 4a+4 ._. M • 

1 O G.. d d . A ., Tavas belediyesinin 8 un e evrıalem 'verimli çalışmaları .. 
Yazan: Jan Kokto J f Tavas, (Hususi) - Belediye 

Fransanın şark hudutları 
yeniden tahkim edilecek 

reisimiz Mehmed Kemal'in ça-

San ırkın bulunduğu yerlerde hakiki ru'h, lışması iyi neticeler vermekte-

zerre 'kadar değişmemiştir.. dir. Su mes'elesi de halledil
mek üzeredir ve Kömür mev-

Bir heyet tedkikat yapıyor. İstihkô.matın de 
nize kadar uzatılıp uzatılmıyacağı soruldu 

Pıesparto he- kiinden getirilecektir. Projesi 
men dışa nya Vekalete gönderilmiştir. Tas-
çıktı, pekaz son- diki yapılınca derhal boruların 
ra döndü ve ha- döşenmesine başlanacaktır. 
na, hamalların 
bu .-dört lngiliz- Yakında altı sinema, üstü 
den sakınmamızı Halkevi olmak üzere yeni bir 
tavsiye ettikleri- bina yaptırılacaktır. Malzemesi 
ni söyledi. hazırlanmaktadır. 

Bunlar,_ mu- Kasaba dahilindeki dar yol-
hakkak tehlikeli lann genişletilmesine ve dört 
soyguncular ola- yerde hela inşasına başlanmış-
caklarl Birden tır. Belediye karşısındaki Ev-
kalkıb gitmek kafa aid harab binalar istim-
doğru olmazdı. Jak edilecek, burada parklar 
Fakat az sonra açılacaktır. Kasaba kenarında 
Pasparto ilci in- hendekler açtırılmak surctile 
g i 1 iz arasında su baskını tehlikesi kaldınl-
şüpheli bir göz işareti fark Çin' li afgonkeşl~rden birisi maktadır. Fırınlar sadece ek-
etti. Bu, vaziyeti büsbütün hükmetmek lizımgelecek. mek pişireceklerdir. Kahveha-
karıştırdi. Daha fazla durmak Lokantaya girdik, ala. Fa- nelerde hasırlı sandalyalar ye-
müml(ün değildi; ihtiyatlı ha· kat burada arzın hiçbir dili rine tamamen tahta sandalya 
reket ederek kalkhk; kendimizi işimize yaramıyordu. Garson- konulmuştur. 
bir arabaya attık, daha doğ· lardan patronlara kadC!r bütün Bir cinayetin ve 
rusu ta~tırevana bindik, ha- gazino adamları etrafımızı sar- bir rezaletin failleri .. 
mallar bacaklarının bütün kuv- dılar. 
vetı.le koşarak bı'zı· ıı·mana B b Tavas, (Hususi) - Tekfur 

izi, garip ir takım hay- k d K l k d 
doğru götürmeğe ba .. Jadılar. 1 b k l öyün en ızı ca öye gi er-

v van ara a ıyor armış gibi tet- ken f cci surette öldürülen tü-
F akat yolda birkaç defalar kik ettiler! Nihayet anlaşabil-
yolumuzu kestiler. Yalnız yo- dik, amma akla karayı seçtik. tün ve müskirat bayii Süley-
1umuzu kesenlerin kimler oldu- Çin'Jilere has yemeklerden im- man çavuşun onbir yaşında 
ğunu bilmiyorum. Nihayet bir kanın müsaadesi nisbetinde oğlu Mustafa'nın katilleri ola-
Portek"ız'lı' şofo··r bı.ze otomo· dk B k rak Kızılca köyden Hacı Gök yi i . iz yeme yirken, diş- • 

Paris, 30 (Radyo) -
General Gamclen; harbi
ye bakanı M. Daladiye, 
meclis harbiye encümeni 
raportörü ve bazı gene· 
rallerle birlikte şimali şar
ki hududlarını teftiş et
mektedirler. 

Bu heyet, şir.ıal ve şi

mali şarki hududlarında 

yeni vücuda getirilecek 
müdafaa hattını tedkik 
etmektedir. 

M. Daladiye mahalli 
belediye reislerinden bi
rısıne: 

-Yapılan tahkimat çok 
emniyet balıştır. Mcıamafih ye
niden birçok tahkimat daha 
yapılacaktır. Bu hususta eli-

mizde kafi derecede kredi 
vardır. Bu sayede Fransız şark 

hudutları gayrikabili taarruz 
bir hale gelecektir.,, 

Demiştir. 

Paris, 30 ( Radyo ) - Az
brug meb'usu meclise verdiği 
bir takrirle, hükumetin .şark 

General Gamelen 
hududunda şimalden denize 
kadar tahkimat yapmak fik
rinde olub olmadığını sor
muştur. 

Paris, 30 (Radyo) - Har
biye nazırı M. Daladie refa-
katinde erkanı harbiyei umu
miye reısı General Gamelen 
olduğu halde şimal cephesin-
deki hudutları teftiş ederek 
Monde Kland'a hareket eyle· 
miştir. 

~~--=.;.;;._~-=============-~~~~~~ 

Manisa zirai ve iktısadi 
işleri konuşuldu. bı·1ı·nı· teklı'f ettı". d oğlu Mehmed le arkadaşı koca çi e pençesine düşenlerin 

Kabul için düşünmeğe bile dişlerini söküp duruyordu. OsmA:n oğlu Halil.lya~alladn?1ış Manisa'da bir devrim müzesi ile bir sergi 
vaktimiz ·yoktu. Hemen oto- Lokantadan çıktık, sinema- ve gırcezaya ven mış er ır. 
mobile bindik. Amma, bu yol ya gittik. Güzel ve büyük bir Armala köyünden koca Ali açılması kararlaştırıldı. · 
ne kadar uzunmuş.. Bir türlü bina. Burada filim ile beraber kızı 22 yaşındaki Ayşeyi de Manisa, (Hususi) - Dün Malını satışa çıkaran müs-
bitib tükenmek bilmedi. Avrupa dillerinden ikisini du- zorla dağa kaldırarak ırzına Borsada ilbay Lütfü Kırdar'a tahsiller gününde satış yapa-

Ep b. d b·ı· F k F geçen ve kadını yanlarında eyce ır zaman an sonra ya ı ıyoruz. a at ransızca bir çay ziyafeti verilmiştir. madıkları takdirde mallarını 
otomobil durdu. Etrafımıza duymadık.I alıkoyan Tilki köyünden Bekir Bu vesile ile yapılan top- bu depoya koyacaklar ve pi-
baktık, bir sürü insan ç.ekik Burada, vakit çok maceralı oğlu Ali ve arkadaşları Mus- lantıda Ticaret ve Ziraat oda- yaçayı beklemek imkanını el-
gözlü, elmacık kemikleri çıkık, ve gürültülü geçmekle beraber, tafa ve Ali Yunus da yaka- lan ve Borsa Encümeni azaları de edeceklerdir. 

Gördes haberleri 
Gördes, (Hususi) - Buo· 

dan 15 gün kadar evel Ali 
Çolak ve Emin Ece çiftliği 
civannda dört müsellah şahsın 
dolaştığı iddia edilmişti. Kay· 
makam Celal ve jandarma ku· 
mandam Basri iddiayı yakın· 
dan araştırmışlar ve bunun Ali 
Çolak çiftliğinde bir kadın ta· 
rafından uydurulduğu anlaşıl· 
mış, kadın hakkında takibatı 

başlanmıştır. 

Gördes, (Hususi) - Bele· 
diyemiz busene ikisi Manisa, 

ikisi Simav ortamekteplerioe 
dört talebe göndermiştir. Lise 

tahsillerini de gene belediye 
yaptıracaktır. 

Gördes, (Hususi) - Jan· 
darına kumandanı Basri tele

fon hatlarının intizamını temill 
etmiş, bu meyanda Salihli · 

Gördes muhaberesi de düze~ 
tilmiştir. Kumandanımızın Ke
malpaşa'ya nakledileceği söy· 
leniyor. Kendisini çok sevell 
Gördes, bundan müteessirdir· 

Gördes tütünleri 
Gördes, (Hususi) - TütÜll 

mahsulü çok nefistir. Bir ınil· 
yon kilo tahmin edilmektedir· 
Yalnız dileğimiz şudur kiı 
müstahsil, doğrudan doğro· 

ya kumpanya eksperlerile te· 
mas edebilmeli ve komisyoncıJ 
olarak iş görenlerin tavasso· 
tuna hacet kalmamalıdır. 

Gördes, ( Hususi) - Kar 
makamımız Celal vaki neşri· 
yatımızı göze alarak köy yol· 
lan ve melcteb inşaatı mevıtlıJ 
üzerinde tetkikata başlamıştır· 

M. Mussolini Miltino'da 
Milano, .30 (Radyo) - M· 

Mussolini Milano'ya varmış, 

otomobil salonunu ve fabrika· 
lan gezmiştir. 

geniş yüzlü bir sürü yerli ka- hayatımız sıkıntıdan kurtulma: lanmış, Adliyeye verilmişlerdir. da bulunmuşlardır. Bu deponun ayni zamanda 
d k k F k •••••••••••- l k Bu hususta komite tarafıo· ın ve er e . a at bir tane dı ve vapurumuz uzakleışırken limizin zirai ve i tısadi "Varant,, yapabilecek bir mü-
bile Avrupa'lı yok. Maamafih derin bir nefes aldık demektir. kısım vardır ki bir Avrupalı durumları üzerinde yapılan essese halinde tanzimi de gö- dan bir talimatname hazırları· 
tehlikeden kurtulmuştuk. Bu- Malaka küçük fakat güzel, doktora çıplak olarak muaye- konuşmalarda bilhassa zirai rüşülmüştür. mıştır. Sergide derece alall 

d t: • hd d neden ise ölmegy i tercih eder. eserlerı·n sahı"plerı"ne muhtelif ra a uizı te i eden hiçbir madeni ve temiz bir şehir. asayişin temini, bağcılık ve * * * 
şey yoktu. Burada garplılık ruhu hemen iki hiktige pamukçuluğun inkişafı için Halkevi müze ve sergi kolu mükafatlar verilecektir. 

Karnımız acıkmıştı artık. göze çarpıyor. Yerli bir prenses, bir eskiciye alınması icabeden tedbir üze- tarafından Manisa iline mah- Müze kolunun güzel karar· 
Bir Çin 'li lokantasına girdik. Garbın büyük kudretini bu- aşık olmuş. Bu kızın bu adam- rinde tevakkuf edilmiş ve Zi- sus olmak üzere ev ve elişleri larından biri de Manisads 
Girerken müthiş ve kanlı bir radaki şarklılar hissetmiş ve la evlenmesine müsaade edil- raat odasının bunlara cevab ve küçük san'atlara aid bir Devrim müzesi açmak kara· 
manzara gördük; bir sokak bu kuvvet altında ezilmiştir. memiş. Fakat doktorlar kızın verebilecek bir hale getiril- sergi açılması kararlaştırıl- rıdır. 

Sdişçisi, bir asatilen lambasının Maamafih, şarkın bu kısım babasını bu izdivaca müsaade mesi hususunda ortaya atılan mıştır. Bu müzeye inkılabımızı cao· 
ziyası altında bir zavallının halkında yenilmez bir ruh vermeğe icbar etmişler; eski- mütalcalar incelenmiştir. Tasarruf haftasının ilk günü ]andıracak eserler konacalc• 
dişini çekmişti. Akan kanın vardır. Bu ruh, şarklıyı garp· ciyi terbiye etmişler ve niha- Bu toplantıda Borsanın umu- açılacak olan bu sergiye Ma- gençliğe eski ve yeniyi bit 
çokluğuna bakılırsa, herifin diş lıdan daima ayrı tutar. Mesela, yet prenses ile' evlendirmişler. mi bir depo yaptırması da nisa'nın bütün kazaları da işti- arada mukayP.se olarak tetki~ 
yerme bütün çeneyi çektiğine Hintli veya Zencilerden bir - Sonu garın - takarrür etmiştir. rak edeceklerdir. etmek imkanları verilecektir-
_. ....... ı:-.11m11Jmmzz:ı::C.:~~:ıım!SSııl'<EEiEl~llill'iilcmıB11 .... m1 ........... ..,.._ ...... _..,.-. ....... mm+ _. ............. am ............................ llll!'~ 

- - .... 

43 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Evet, fakat ben böyle 
ibirşey düşünmedim .. 
--__: Köyde olduğun için böy
le... Köyde hiç, hiçbir çehre 
seni alakadar etmedi mi? 

Rizan kıp-kırmızı olduğunu 
hissetti. Bu vaziyet Lamia'nın 
da nazarı dikkatini celbetmiş
ti. Yerinden · sıçradı, onu ku
cakladı: 

- Söyle bakayım, söyle .. 
Bak, ben sana herşeyi anlat
tım. Sen de kendi kal bini 

t açmalısın. 

- Benim hiçbir şeyım:z 
yok ki.. 

- Sus, yalan söylüyorsun .. 
Çehrenin rengi, gözlerin her
şeyi ifşa ediyor. Fakat bu na
sıl olur?.. Bu köyde, şehirli 
olarak senden başka tek m
san yokmuş .. Öyle mi? 

Eveti 
- Şu halde? 
- Şu halde hiçi Bende 

böyle birşey arama, nafile yo
ruluyorsun cicim. 

- imkanı yok yeşil ışık, 

her halde birşeyler var ve ben yidiler.. Yemek bitmişti ki, dır, dersen çıkar, bakarım. edip oturun. Ben size bak' 
bunları öğrenmek isterim. aşağıdan yüzbaşının sesi geldi. - Genç.. baka daha iştihalı yir, içeriJ11· 

- Vallahi yok canım. - Yoruldum bel - Öyleyse haber ver, lüt- Yüzbaşı hakikaten çok nef 
- Var, diyorum, var.. Karısı soruyordu: fen zahmet buyurup aşağıya elenmişti. lkidebir; 
- Yok, emin oll Olsa söy- - Ne var, :işin bu kadar insinl - Oh oh oh, -Diyordo· 

lemez miyim? çok mu? Yeni bir haber geldi Lamia, çok iyi oldu Rizan .. Alimallah: 
- İnanmam, fakat mademki mi? - Haydi artık -Dedi- ine· bu hafta ne yapıp yapıp sellı 
1 k . . B 0 lmem o b" .d !im, '-ek letmiyelinı ba1oamı?. k k d" e· söy eme ıstemıyorst·n, sen - 1 •• rası ıze aı u ya aldıraca , ya en ım g .. 

!.:ilirsin... iş. Evle idare ayn ayrı yer Yüıbaşı b:r.:ız sonra Rızan'ı lecektim. Ben maarif müdür&J 
Lamia sık sık oııa bakı- hanım. kucaklarken bir tuhaf olmuş, ile de konuştum. Herşey oldllı 

yordu. Bir aralık yanı a geldi. - Peki peki, sen bilirsin.. - Va' lahi -Demişti- anam bitti. Em;in bugün yarın 11~· 
Rizan' a uzun uzun baktı: Çık yukarıya bak, misafir mez:ırdan kalkmış t.ı gelmiş rilecektir, lzmir' e tayin edih' 

- O kadar güzelsin ve geldi. gibi sc·vindim. Emin ol gön-
K. · · ? yorsun ... 

öyle şirinleşmişsin ki yeşil ışık, - ım ımış o lüın; ta o gündcnberi bir yarı 
Y k d ·· ·· ·· ··ı · · d ·d· ş· d. h Rizan gayri ihtiyari; hani ben bir erkek olaydım.. - u arı a gorursun.. go ge ıçın c ı ı. ım ı ra at-

- lzmir' e mi? Rizan bir kahkaha attı: -Canım söyleyiversen c'?.. landım. S enin bu arkadaşn 
_ Deli! -Dedi- delil Neler - Söylemem, olmaz. olacak kız başımın etini, tü- Diye sordu. Fakat bunu s~· 

söylüyorsun?.. - Benden genç mi, ihti- yünii yidi, bitirdi. Sanki ben rarken, öyle değişmişti kı, 
Biraz sonra yemek gelmişti. yar mı, onu söyle! seni ondan daha az düşünü- Ayçiçeği derhal farkına vard•· 

iki mekteb arkadaşı, eskimek- - Bu nasıl sual böyle? yormuşum gibi. Haydi baka· Yüzbaşı, iri bir lokmayı yaos· 
teb hayatını ve çocukluğunu, - Öyle ya, gençtir, der- hm, benim karnım aç, ma- ğının içinde küçültmeğe çalı• 
yaprak yaprak açarak hatır- sen, şu halde o aşağı insin, demki siz yemek yidiniz, şöyle şarak; 
ladılar, konuşa k~nuşa yemek ben ihtiyarım, derim. İhtiyar· etrafımda bir halka teşkil - Sonıı var .--



BUyUk Korsan Romana :szrr·-r v k 
.. 2 • Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin n.arşıya a 

- Be d d" K b • . d . 1 . d . d . 1 vapurları ve halk de n - e ı- ı ns a gı- enız rrın evı, enız erin ga-
,,,.dr, eş.ek. diye dolaşırım; şa- zaballahı olacağım, terihler Bizim körfez vapurları mua-
"- yene edilmiş. Duymuşsunuz-
ııı reısın kızı bu şeytan az- yaratacağım ve bunlara senin dur elbet: 
ası herifi severse.. adını yazdıracağım .. 

Yo - Bak; gene oraya gidi- Genç kız bir kahkaha attı: 
~ kızın yanına gidiyor.. - Sen galiba aklını da 

l\a andeli bir bölmeyi geçti. bozdun. Sümüklüböcek'ten kah-
ka tşısına bir kapı çıktı. Bu raman doğmaz a yavrum .. 
S Pı Yarıya kadar açılmıştı. İleri gidiyorsunuz .. 
Oağ tarafta bir pençere vardı. Haydudun eli, gayri ihtiyari 
d;aya kadar gitti, tekrar dön- hançerinin gümüş kabzasına 
!i·d"e kapıya adımını attı. gitmişti. Mariya yıldırım gibi 
d ı dctıi dik bir kadın sesı bir bakışla bunu kavramıştı. 
llyuldu: Kam beynine sıçramıştı. O da' 
-c . 'İtıl ene sen, gene sen mı-

ta:andcli kollarını kavuştura· 
ıı .. I kanıaranın ortasına kadar 
"t ed· 

dıt ı. Genç bir kız, uzan-
arrı' Yerden sıçradı ve çıplak 
dı ~~larındaki tüle iyice sarıl-
1\t.f· akat her ne olursa olsun, 

ıs 
htı- ~·· rnevzun, beyaz ve olgun 
du Ucud, heykel gibi ayakta 
~Yordu. 

tul u da dışarıda zincire vu
~~uş kız kadar güzeldi, fa
~I ~arışındı. Altın parıltılarla 

~atanan saçlarını arkasına 
ıştı 

~ctnd ı· İt c ı şuurunu kaybetmiş 
Yarı hayvan gibi, ses çı

ti _adan ona bakıyor ve göz
d0tı~~ i~inaeki ışıklar gittikçe 
~ bır şekil alıyordu. Genç 
de~ gözleri iki namlı gibi 
~ll ateş püskürüyordu, J<aş-

1 çatmıştı· ..... . 
~d Bu yaptığın -diye ba

l· bilir misin nedir? 
....... . . ' .......... . 

l' erbiyesizliktil. ....... . . . ' . . . . . . . . . . 
....._ Haddini bilmemektir ... 

' ........... . 
~ 1' anı bir senedir gözünü 

a diktin ve senin sahte 

<lttı~llıanlığına kıymet veri
b sanıyorsun? 

~ tıki sen benim nazarımda 
~a~ Uşaksın... Babamın bir 
ı1~·· Ben ise bir reis kı-
~ ... 
~deli'nin göğsündeki kıl

~du abaııyordu, nerede ise 
tli t~caktı; fakat seviyordu, 

)~"a gıbi seviyordu. Hiddeti 
ş Yavaş dağıldı: 

1iç~ Söyle, söyle!. Ben sana 
·~ç arılrnam, hatta kalbime 

ll:ıi er saplasan gene şikayet 
>'eceğim 'S .... 

~ kad us, ığreniyorum senden .. 
....._ ar pis ve zelilsin ki.. .. 

~l Belki seni sevdiğim için 
<>ld ....._ um .•. 

b Cl t'\~k zillet değildir, mer
gıbi, sadaka gibi is· 

. ....._ e~ ... 

~i d'" Ben istiyorum. Düşün, 
~ · llşün.. Seni mes'ud ede-

c; .. - • 
Un1ük siyasal gazete 
S11h· 1-i 1 r Ve Laşyazgam 

~~~~ar Rüşdü OKTEM 
I ,~ n~ riyat ve yazı işleri 
~tı!h · llaındi ·üzhct Çançar 

1 ~. -
~ttı· • 

ı. ır 1k· 
Qalıc ınci Beyler okağı 

~'l'tlgr Jııırti i binası içinde 
tltr0tı~f~ 1zrnir - ANADOLU 

t AB 776 •· Po ta kutıı u 405 
~ 1 ÜNE ŞERAiTİ 

{'lı ll;loo, altı aylığı 700, üç 
~~ cıtJ 500 Juıru~tur 
11h0:e~lekeıler için senelik 

lıeı: e Ucrcti 27 liradır 
Yerele 5 kuru!ltur 

g,~. - • 
.\ ~·~§ =::n::ü::l::;:uı=la=r=2=5=k=ur=uı=t u=r=·~ ~..\() 

~llJ MATBAASINDA 
A~JLl\HŞTIH 

denizlerin bir kızı idi. 
- Demek ki - dedi · beni 

tehdid ediyorsun, beni tahkir 
ediyorsun hal 

Ve bunu söyler söylemez, 
sedirin üstündeki diğer bir 
şalı kaparak omuzlarına aaı , 
kapıya doğru yürüdü. Fakat 
şaşı Pandeli kapıyı tutmuştu : 

- Bir rezalet çıkacak, bir 
felaket çıkacak Mariyal İyi 
düşün, kalbini yokla, hakika-
ten beni sevmiyor musun ve 
hiç sevemiyecek misin? 

Genç kız başını şiddetle 
silkti : 

- Sevmek ne demek? Nef
ret ediyorum senden. İ.ğreni· 
yorum senden. Yüzünü gör
dükçe bir yılan görmüş gibi 
ürperiyorum. 

Şaşı Pandeli dişlerini gıcır
dattı. Genç kıza doğru bir 
adım attı: 

- Şu halde! -dedi· şu halde! 
Mariya, müstehzi bir tavırla 

güldü: 

- Şu halde, devam et ba-
kalım .. 

- Başkasını seviyorsun seni 
Mariya bir kahkaha savurdu: 
- Budala herifi Benim kal-

bim, senin bildiğin korsan 
adalarına benzemez. liiçbir 
kahraman doğmamıştır ki be
nim kalbimi zaptetsin ve ona 
hakim olsun. Haydi bakalım, 
bundan da cevabını aldın. 
Çek arabanı! 

Şaşı Pandeli ne diyeceğini, 
ne yapacağını şaşırmıştı. Aşkı, 
hakikaten onu zelilleştirmişti. 
Yaralı bir hayvan iniltisi ile: 

- Gideceğim -dedi- merak 
etme gideceğim. Hem de ce
hennemin , dibine kadar gi
deceğim ve bundan sonra bu 
gemide benim gölgemi görmi
yeceksin, benim sesimi duy
mıyacaksın. Kalbimi ayakları· 
mm altında çiğniye çiğniye gi· 
deceğim. Seni unutacağım. 
Senin aşkını, gemide ölmüş 
bir insan gibi dalgalara fırla
tacağım ve yalnız, dünyaya 
düşman kesilmiş bir korsan 
olarak yaşıyacağım. Ölümüm 
gene bu azgın denizlerde ola· 
caktır. Ve bir gün .. 

Şaşı Pandeli sustu. Kinli 
kinli baktı : 

- V c bir gün bu deniz· 
lcrdc seni ·bir başkasile yaka· 
larsam, Tanrının bütiin melek
leri denize inseler seni elim
den kurtaramıyacaklar. 

Mariya bir kahkaha daha 
savurdu. Bu kahkahalar, bu 
müstehzi tavır şaşı Pandeli'yi 
büsbütün çıldırtıyordu : 

- Gül -diye bağırdı- gül, 
fakat bir gün ağlıyacaksın. 
Güzelliğine o kadar ~mağrur· 
sun ki onu bir hançer gibi de 
kullanıyorsun. Bu hençeri kal
bimde taşıyarak çıkacağım. 
Fakat her zaman rüyalarına 

gireceğim. Uykunu haram ede
cegım. Kabuslar, buhranlar 
geçireceksin. 

- Sonu var-

Ancak ikisinin işliyebileceği 
hakkında rapor verilmiş. Bu ' 
haber, Karşıyaka'lıların etek
lerini tutuşturmuş. 

- Yahu -Diyorlar- iki de
ğil, beş tanesi işliyor şimdi .. 
Demek ki üçünün ayarı bozuk 
ve başımıza ne marifetler çı- 1 

karacakları meçhul. Olur mu 
olur; istermisiniz, bir gece fır· 
tınalı ha,· ada fzmir' den Karşı· 
yaka'ya gelirken, 

Al bakalım köhne vapur; 
Diyerek deniz şeytanları va-

puru, maa muhteviyat denizin 
dibine çeksinler. iki yeni va· 
pur alınacakmış, deniliyor. 
Balıklar kavağa değil, gemi 
direklerine çıktıktan sonraya 
kalırsa halimiz neye varır? 

Karşıyaka'lıları haklı gör· 
memeğe imkan yoktur. Ayni 
zamanda bu sağlam ve seyri· 
sefere yarar vapurların han~i
leri oldukları da şimdilik 
meçhul.. 

Dün Karşıyaka'da Zeki'nin 
kahvehanesinde ve diğer kah· 
vehanelerde bunu soruşturu
yorlardı. Çift mi, tek mi oy-
nar gibi mes'ele bir nevi fal
cılığa düşürülmüş. 

Nihayet Gördes'li Kazım 
bunu bulmuş: 

- Otobüs -Demiş- en sağ
lam ve en emin olan nesne. 

- Fakat -Diye sormuşlar
evelki akşamki kazayı işittik. 
Keza, Bursa otobüsünün ba
şına gelen de malum .. 
Kazım düşünmüş, taşınmış; 

nihayet 
- Buldum ·Demiş- en emin 

hareket nedir bilir misiniz? 
- Nedir? 
- Ya maşiyen alakademin 

gitmek veya .. 
- Veya? 
- Rahatla burada oturmak 

ve Izmir'le alakayı kesmek.. 
Kağıtçı Kadri ve eski kay

makamlardan Tahsin bunu 
işitince gidip Gördes'li Ka
zım'ı tebrik etmişler. 

- Yalnız-Demişler- izmir'e 
inersen liman idaresinin önün· 
den geçme, ne olur ne olmaz, 
böyle bir fikir icattan dolayı 
elbette seni okşıyacak değil-
lerdir. Çimdik 

Böyle çalışmalı! 
Nazilli'nin Pirlebey köyü 

Parti ocak Başkanı Mehmed 
Yoğcıoğlundan bir mektup al· 
dık. Bunda bildirildiğine göre, 
250 haneli ve 1200 nüfuslu 
olan bu köyün toprakları vak
tile sulanmıya alışmıştır. Fakat 
son senelerde kuraklığa uğra
mış, vaziyeti fenalaşmıştır. O 
tarihlerde bu köyde, şimdi de 
Hacıbryli'de muallim bulunan 
Şükrü Erdem köylünün vazi
yetini tetkik ile sulama ihtiya-
cını görmüş, Kaymakam Ih
san' ın nazarı dikkatini celbet· 
miş, Kaymakam da derhal 
alakadar olmuştur. I3u suretle 
bereket başlamı-; ve köylin 
çok çalışkan muhtarı Musta(a 
Candemir bu yolda ne kadar 
lazımsa o kadar emek sarfet
miş, keza Kaza Parti Başkanı 
Tevfik Bilgin'de s.::nedsiz, müd
detsiz olarak köylüye döıt yüz 
lira vermiş ve nihayet sulama 
işi başarılmış, köylü bu sene 
iyi mahsul almıştır. Bu kadir· 
şinaslık, bu çalışma ve yüksek 
alaka köylüyü çok sevindir-
miştir . 

Anadolu - Biz de bu dört 
zatı takdirle kaydetmcği ken

ize bir bor biliriz. 

;_ ........... • - 1 '. • • -· Sayfa$~ 

Ankara 'da siyp
sal görüımeler 

başladı. 

K. itilaf, Tuna mes'elesinde Avusturya, 
İtalya, Almanya ile anlaşmak arzusunda! 

- Başı bir.inci sagJada -
Bakanı Dr. illcvfik R~dü 
Aras'ın refakatinde olarak .sa
hadan ayrılırken halk büyük 
misafire karşı büyük bir sevgi 
tezahürünü göstermiştir. Bil
hassa büyük misafirin ikamet 
ettil 'eri Ankarapalas oteli 
önünde toplanmış olan bin
lerce Lalkın iki hükumet rei
sinin resmi geçitten otele dö
nüşleri e~nas:nda göstermi~ 
oldukları tezahürat fevkalade 
bir manzara aızetmiştir. 

Kral Karo/ ve veliahd 
Prag, 30 (Radyo)-Roman

ya Kralı Karol'un Şato De 
Lani' de Mazarik'i ziyaretinden 
sonra, civardaki ava iştirak 
etmiş ve akşam üzeri Prag'a 
dönmüş, ayan ve meb'usan 
içtimalarında hazır bulunmuş· 

tur. Akşam da şerefine bir 
gala suvare t ertip edilmiştir. 

Kral Karol ve M. Benes, 
ve diğer cihetten M. Anlonesko 
ve M. Krofta, iki devlet ve 
kiiçük itilaf mes'elelcri üzerine 
görüşmüşlerdir. Bu görüşme
lerin neticeleri memnuniyet 
bahştır. 
Küçük itilaf ve Almanya 
Prağ, 30 (Radyo) - Kral 

Karol'un Prağ seyahati, Ro-

Is 
-Başı 1 inci sahi/ ede

bettilderini bildirmekte ve ih
tilalcilerin eline külliyetli mik
tarda Rus topu ile Rus tank
ları geçtiğini, Rusça'dan baş-
ka dil bilmiyen bir siirü Rus 
askeri esir olduğunu ilave t·y-
lemektedir. ihtilalcilerin eline 
esir düşen bir Rus zabiti, mü· 
him ifşaatta bulunmuştur. Bu 
ifşaata göre, hükumet kuvvet· 
!erini idare eden, Moskova'dan 
sureti mahsusa<la celbı!dilen 

bir Rus generalidir. 
Pravda1nın makalesi 

Moskova, 30 (Radyo} -
Pravda gazetesi bir başmaka
lesinde: 

"General Franko faik kuv
vetler, İtalya, Almanya ve 
Portekiz gibi faşist devletlerin 
yardımile Madrid meşru hüku
metini imhaya çalışmakta ve 
paytahtı caniyane bir şekilde 
havadan bombardıman etmek
tedirler. 

Bu vaziyet böyle devam 
edeıniyecektir . 

Madrid kuvvetlerinin muka
vemet imkanı henüz kaybedil-
miş değildir. Madrid'lilerin ne 
pahaya olursa olsun müdafaaya 
devam etmesi lazımdır. Bu 
hususta lazım gelen bütün va· 
sıtalara maliktirler. 

Mişel bir merasimde 
manya ile Çekoslovakya siya
setinde tam bir mutabakat 
teminine hizmet etmiştir. Ala
kadar mehafil, aradaki noktai 
nazar birliğinin, yalnız Roman
ya ile Çekoslovakya arasında 
değil, küçük antant manzume
sinde tamamen cari olduğu 

kanaatinrfedirler. 
Küçük antant, Tuna mes'e· 

lesinde Avusturya ve İtalya, 
hatta Almanya ıle de birlik 
taraftarıdır. 

Fransız siyasal mehafili, bu 
vaziyetten endişe etmemekte· 
dir. Zira küçük antant, hiçbir 
zaman Fransaya rağmen hiçbir 
hareket yapamamak mevkiin· 
dedir. 

Madrid, sonuna kadar mu· 
kavemet sayesinde muvaffak 
olacaktır." Demektedir. 
lspanya'ya giden gönüllüler 

Marsilya 30 (Radyo) - İs
panyol ( Çodat Di Barselona} 
vapuru Marsilya' dan birçok 
anarşist ve komünist gönüllü
ler ve bir miktar mühimmat 
yükletmiştir. 
Barselon' da iki 
Rus vapuru batırıldı. 

Burgos, 30 (Radyo} -Diin 
asi tayyare kuvvetleri Barselon 
limanını bombardıman etmiş· 
ler ve mühimmat tahliye et
mekte olan iki Sovyct vapu
runu batırmışlardır. 

Sovyet' /erin gardımı 
Barselon, 30 (Radyo)-Sov· 

yet'ler şimdiye kadar Kata
lonya hükumetine 20 milyon 
Ruble iane göndermiştir. 
Asi fa1Jyareler faaliyette 

Sevili, 30 ( Radyo ) - Asi 
tayyareler dün dört Madrid 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Va
lansiya' da ayni tayyareler bom
bardıman etmişlerdir. Bazı 

tayyareler Madrid üzerinde 
uçmuşlar ve yeniden beyanna
melerle Madri<l'i teslime davet 
etmişlerdir. 

Otele gelişlerini müteakib 
iki hükumet şefi ve hariciye 
Vt ki' imiz nasında görüşme

it re ba~lanı'mıştır. Epice uzun 
sii~müş olan bu müzakere 
esnasında otelin önünde top· 
lanmış bulunan halk muhterem 
misafiri alkışlamış ve içten 
sevgi tezahürü karşısında Ek
selans Stoyadinoviç ile Başve
kil İsmet lnönü balkona çıka
rak halka teşekkür etmi lerdir. 

Ankara, 30 (Hususi) 
Dost ve müttefik Yugoslavya
nın kıymetli başvekili M. Sto
yadinoviç, bugün şehrin bazı 
yerlerini gezmiştir. Ôğleyin, 
Hariciye Vekilimiz [Cioktor 
Tevfik Rüştü Aras, misafiri
miz şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiş, ziyafette, Başvekil Is· 
met lnönü, Vekillerimiz, meb
uslar bulunmuştur. 

Misafirimiz, öğleden sonra 
Gazi Orman çiftliA"ini gezmiş
lerdir. Akşam Yugoslavya el
çisi M. Lazareviç tarafından 
bir ziyafet verilmiş ve bu zi
yafeti bir süvare takib eyle
miştir. 

M. Stoyadir oviç, dün geceyi 
Büyük Şefimizle birlikte geçir· 
mi~tir. Yu~oslav gazetecilerini 
Ônder'imize takdim ederken: 

- Benim mesai arkadaşla
rım. Demiştir. 

Ankara, 30 (Hususi) - Baş
vekil ismet -lnönü ile Rüştü 
Aras ve Yugoslavya Başvekili 
M. Stoyadinoviç arasındaki 
mühim siyasal görüşmelere bu 
gün de devam edilmiştir. 

Ankara, 30 (Radyo) - M. 
Stoyadinoviç bugün, Ankara
da yeni yapılan Yugoslavya 
sefarethanesinin küşad resmini 
yapmıştır. ------Yunan prensesleri 

Cenaze merasiminde 
bulunmak üzere 
Atina'ya gelecekler. 

Afn1 30 (Radyo) - Mü
teveffa eski kral ve kraliçe
lerin cenaze merasimi bütün 
kralın hemşireleri prenses He
len Dö Romani ve İrini ile 
Katerini beklenmektedir. 

Prens Niko ve Prens Hiris
tokoro ve Gran Dük Dimitri 
de geleceklerdir. Prens ve 
Prenseslerin hepsi de sarayda 
kralın misafiri olacaklardır. 

C.H. Partisi Esnaf ve İşçi Birlikleri, her sene olduğu gibi, bu sene de ikiyüz yavruyu bay
ram münasebetile giydirmiş ve sevindirmiştir. Çocuklar bu münasebetle tezahürat yapmışlar
dır. Bu akşam ela Kültürparkta aileleri ile birlikte eğleneceklerdir. Resmimiz, giydirilen çocuk
larla Birlik erkanını bir arada östermektedir. 
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Bergama müzesi ve Akropol yolu. Dün gece 
Partililere 
ziyafet verildi. 

. . Akropol'ün göriinüşü 
- Ba§ı 1 inci sahifede - Yolun başlangıcında bir tak 

BergaT.a'ya s~at 12 de va· kurulmuştu. Burada muzikanm 
rılmış ve Bergama Kaymaka- çaldığı istiklal marşını mütea· 
mı Kamil ile Belediye reisi kib vali Fazlı Güleç, kendisine 
Nafiz, Parti başkanı, Berga- verilen makasla takı ve yolu 
mıı Umumi meclis azasından kapıyan kordelayı kesmiş ve: 
Hasan, Müze müdürü Osman - Yakında burada daha 
Bayat Teki~ ·ve bütün halk güzel asfalt yol açmamız te-
tarafından samimi ve parlak mennisile. 

bir şekild~ lcflrşılanmış, Halkevi Sözlerini ilave etmiştir. Oto-
bandosu tarafından şehrin mobillerle; Akropol' a kadar çı-
methalinde selamlanmışlardır. kılmış ve bütün asarıatika ge· 

Vali, şehrin methalinde müs· zilmiştir. Bergama'lıların, he-
takbeleynin ayrı ayrı ellerini yecanlı tezahüratı arasında iz. 
sıkmış ve halkı selamlamıştır. mir'e dönülmüştür. 
Buradan C. H. P. Halkevine 
gidilmiş ve biraz istirahatten 
sonra Halkevi salonunda be
lediyenin verdiği 50 kişilik 
ziyafette bulunulmuştur. Ziya· 
fct samimi hasbihallerle geç· 
miş ve sonra antikite müze· 
sine gidilerek müzenin açılma 
merasimi yapılmıştır. Müze 
bu münasebetle bayrakları· 
mızla süslenmişti. 

Merasime muzikanın çaldığı 
istiklal marşile başlanmış ve 
bunu müteakip müze müdürü 
Osman Bayat Tekin tarafın· 
dan bir nutuk irad edilerek 

Bergama müzesinin nasıl vü
cut bulmuş olduğu ve yalnız 
Bergama'dan ve civarından 
çıkarılan eserlerle nasıl hususi 
bir kıymet taşıdığı anlatılarak 
bu eserlerin hep, orta Asya
dan Ege kıyılanna kadar yayı-

lan medeniyetler'in izleri olduğu 
izah edilmiştir. 

Bu uzun nutukta Bergama 
Antikite müzesi için nasıl ça· 
lışıldığı uzun uzadıya anlatıl

mıştır. Vali Fazlı Güleç, müze 
müdürünün ~elahiyetile yıllar

danberi üzerinde işlediği mev
zu hakkında verdiği izahata 
bir kelime ilave etmiyeceğini 
Jemiş ve demiştir ki: 

- Yalnız bir noktayı söy· 
söylemeği vazife addederim: 

O da evelki devirlerde kıy
meti bilinmiyen ve dağılan 
kıymetli eserleri cumhuriyet 
rejiminin toplamağa başladı· 

ğmı tebarüz ettirmektir. Bi· 
zim için büyük bir servet olan 
antikitelerin derlenmesi ve 
muhafazası, cumhuriyet idare
sine nasib olmuştur. Onun 
için hep birlikte: 

- Yaşasın cumhuriyeti 

Avam kamara
sında şiddetli 
münakaşalar 

- Başı 1 inci sahifede -
- Fransa'yı bitaraflığa İn· 

giltere'nin teşvik ettiği hak
kındaki iddia esassızdır, doğru 
değildir. Fransa, ani olarak ve 
kendi başına bu bitaraflığını 
istemiş ve lngiltere'de bir har· 
hın zuhuruna mini olmak için 
bu teklifi kabul etmiştir. De
miştir. 

Roma, 30 (Radyo) - lngil
tere' de avam kamarasının açıl· 
ması zamanı geldiği için ga· 
zeteler birçok neşriyat yap· 
maktadırlar. 

Taymis diyor ki: 
" Ademi müdahale komite

sinin buhran geçirdiği şu sırada 
Madrid'de ki hükumetin lspan· 
yol milletini temsil etmediğini 
söylemek lazımdır. " 

Morning Post'ta şunları ya
zıyor: 

Kabalaro ve arkadaşlarının 
beyanatı, boş sözlerdir, Cu
muriyet ve Demokrasi namına 
hiç bir hareket yoktur. 

Baldvin'in beyanatı 
Londra, 30 (Radyo) - İn

giltere Başbakanı M. Baldvin, 
bugün gazetecilere beyanatta 
bulunmuş ve açlık grevi ilan 
edenlerin murahhaslarını ka
bul edemiyeceğini, bir şika· 
yetleri varsa say!avlarına söy· 
liyebileceklerini bildirmiştir. 

Sosyalist ve amele partile
rine mensub saylavlar, Başba
kanın bu beyanatını protesto 
etmişlerdir. 

Diyelim. l kt • kt 
Bütün halk, ra a (Syan Çl l 
- Yaşasın cumhuriyeti Di- -~Başı 1 inci sahifede -

ye bağırmıştır. Vali, müze ka- kabinenin teşkiline memur eyle. 
pıımdaki kordelayı keserek miştir. İsmet Süleyman, derhııl ka
içeri ~iş ve halk ile da- bine teşkil etmiş ve nazırlar liste· 

sini krala vermiştir. 

vetliler kendisini takibetmiştir. Yeni başvekil, lstanbul'da tah· 
Müze gezilmiş \.e Vali Fazla ıil görmüş ve 1933 eeoesinıle te· 
Güleç, müzedeki hatıra def- şekkül etlen Irak kabinesinde ne
terine şu satırları yazmışlardır: zaret kabul eylemi~ti. Yeni kabine 

"Bugün kapısını açtığımız lrak'ın istiklaline hizmet etmeği 

8 
taahbüJ eylemi~tir. 

ergama müzesinin inkişafın· İngiltere ile ırak araaında mün-
dan haz duydum, alakadarlara akit muahede, fngiltere'nin müJa
teşekkür eder ve muvaffakı- balesine mani olduğu için, İngilte· 
yetler dilerim." renin Bağdnıl sefiri, hiçbir hare· 

Burada davetlilere içleri çam ket göstermemiştir. Bununla bera· 
fıstığı doldurulmuş incir ikram her, Londra siyasal mabaf ili, bu 

ani tebeddülün sebebini henüz 
edilmiş ve sonra Akropol Tu- anlıyamamaktadır. 
risti~ yolunun açılma merasimi Bu haberleri, Kahire . Bağdad 

---···---- Başı 1 inci sahi/ ede -
şerefine Kültürpark gazinosun· 
da 300 kişilik mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafet fev
kalade samimi bir hava için
de geç vakte kadar devam 
etmiş ve ziyafette Müstahkem 
mevki komutanı, Belediye re· 
isi, müddeiumumi ve daha bir 
çok devair rüesasile bütün 
Partililer ve civar köylerden 
gelmiş olan Partililer hazır 
bulunmuşlardır. 

Ziyafet başladtktan az sonra 
Vali ve Parti Başkanı Fazlı 
Güleç Partililere şu veciz hi
tabede bulunmuşlardır: 

- Arkadaşlar; 

Söz söylemeğe hazırbnırken 
sofranın sonu geldiğini beyan 
etmek istemiyorum. Bilakis 
sofrayı yeni açıyorum ve sizi 
daha serbest zevk ve neş' eye 
davet etmek istiyorum. Sizi 
hep bir araya toplarken sof
raya davet etmekten bir mak
sadım var: 

Sofra; aile sembolüdür, bu
nunla demek istiyorum ki, 
gerek partililer, gerek partinin 
müzaheretine istinad eden hü
kumetin erkanı bir annenin, 
yani partinin evlatlarıdır. 

Bugece kendi evinizde, kendi 
sofranızın başında, kendi an
nenizin kocağındasınız, çekin· 
meyiniz, serbestce ve huzur 
ile yiyiniz ve içiniz. 

Kadehimi; hepinizin şere· 
fine kaldırır ve ben de bera~ 
her hepimizin altıokun göster· 
diği müşterek hedefe çekin· 
meden bir vücut gibi yürü
yeceğimize gene hepiniz na· 
mına nndiçerim. 

Sürekli alkışlarla karşılanan 
hitabeden sonra andiçilmiş 

ve ziyafet, ruhlardan coşup 
gelen partililik samimiyeti için· 
de geç vakte kadar samimi 
hasbi haller ve neş' e ile devam 
etmiştir. 

Bitaraf Belcika 
' -Başı 2 inci sag/ada-

teerid edilmiş ve Alnıanya'nın mü· 
dafaa silahlan bile elinden alınını~ 
olduğu iı;iu artık eski bitaraflık 
siyasetinde devam etmekte bir ma· 
na bulmayan Belçika'hlar ıla talih· 
lerini Fraoı:a ile birleştirmişler, bu 
hükumetle birçok ahtnamclerılen 

maada Lir de teclafii bir ittifak 
akdetmişlerdi. 

Bu va1iycti göz önünde tutan 
.Fransa biikflıncti <le huJuılunun yal. 
nız Alınan 'larla temas eden kıs· 
nıında dünynmn en kuvvetli istih· 
kamlarını vücude getirmiş, Dclı,'ika 

hududunu açık bırakmııkta bir beis 
görmemiş, Belo;ika"nın kendi top· 
raklarındn vücude getirJiği istih
klimlann kendisini de ınüJafna ede
ee~ini hesaba katmı-.tı. 

Hitler işte hiitün bu hel!ablorı 
alt.üst etıni~tir, İki sene en•l Al· 
manya'nın birdenbire ve muahe
dder hilftfına silahlanmaya karar 
vermesi, <lcrhal silnhlarınıaya baş· 

laması ve nihayet askerlikten tecrit 
edilmiş olan Hen lıuvzasıııı da ge· 
çen f'Cne hi~lcıılıire i~gnl etmesi 
Belçika jı;in 1911 ten evelki vaz· 
iyeti yeniden olduğu gibi iaJe 
etmi.tir. 

Bütün hunlardan maada Fran· 
ea'nın Sovyet Rusya ile te<lafii bir 
ittifak akdetmiş olması da Belçika'. 
lıları büsbütün müşkül bir vaziyete 
sokmuştur. Filhakika bugünkü vaz
iyet devam ettiği müddetçe yarın 
Almanya ~ile Rusya arasında bir 
harb zuhur ettiği takdirde hiı;bir 

menfeati olmadığı halde Belçika'da 
Fransa ile birlikte ve Fransa'nın 

menfeati sıfatile Rusya 'nan imda· 
dına koşmak zaruretinde kalacaktı. 

İtte bugün Belçika kralının 
nutku ile ba§lıyan yeni tedbirler 

; . .,. :· ' . . ı_ ·. ·. i : . ' .. _{ . t .. . .. 

"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutııl
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. 

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGA r n 
1 

YAPTIRINIZ 
Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası - . ' I - <J- ._ •••• -... ·': • -

. . .. :.s·- . • ~.. • 

il8n 
Ahmetli köyü muh. 
tar lığından 

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

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

3 - ihale lkinciteşrin ayı
nın 15 inci günü saat 15 de 
Ahmetli nahiyesi merkezinde 
yapılacağından tarihi mezkfir
de taliplerin .. \hmetli nah iye
sinde bulunmaları ilan olu-
nur. 27 31 4 - 8 

-------
Müzayede ile f evka· 
iade büyük satış .. 

1 ikinciteşrin Pazar günü 
sabahliyin s&at ontla Birinci 
Kordon Alman Konsoloshane· 
sini geçince 272 No. lu evde 
maruf iki aileye ait fevkalade 
lüks ve nadide mobilyaları 

müzayede suretile satılacaktır. 
Satılacak eşyalar meyanında 

kristal camlı emsalsiz büfe, 
kontrebüfe, büyük açılır yirmi 
kişilik masa, 14 iskemlesi A
merikan kadifeli bir kanape 
iki koltuk, Dietrich markalı 

piyano, aynalı tuvalet, büyük 
dört aded yazı masası, dosya 
dolabı, yeni bir halde Adler 
markalı Türkçe yazı makinesi, 
bir buçuk ve ikişer kişilik 
lake sarı ve nikel karyolalar, 
yatak ve yorganlarile, dokuz 
parça büyük kadifeli oda ta· 
kımı, muhtelif bir ve iki ka· 
pılı aynalı dolaplar, aynalı 
komodinolar, aynalı lauman 
ve tuvaletleri, sigara sehpaları, 
müdevver açılır ceviz masa, 
aynalı jardinyera, şemşiyelik· 
lcr, muhtelif hezeran yemek 
iskemleleri, muşamma bir ka· 
nape iki koltuk, hasır takımı, 
sarı mangal, Amerikan dıvar 
saatları, Singcr nakış ve dikiş 
ayaklı üç çekmeceli makine, 
kristal işlemeli büfe, iki çi
çeklik sehpa, Etejer Avize, 
brons kornezalar ve kerdeleri, 
gaz sobası, halı, kilim ve sec· 
cadeler vesaire bir çok lüks 
ve nadide mobilyeler müza· 
yede surctile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat Arttırma Salonu 

Aziz Şımk 
Telefon: 2056 

............... iiiiiııııiiiııliİİıııİİm ... 
kr nu~s'elesi im fili ve tehlikeli 
vaziyeti karşılamak iı;in ortaya atıl

nuştır. Bunun Anupa'da ne gibi 
akibetlcr ve yeni vaziyetler ihdas 
eder.eğini ayrı bir makalemizde tet· 
kik elleriz. 

• , .. 
Oğretmenler, öğrenci babalaft 

' AHMED ETiMAN itap E1'l 
Li•elerle orta ve ilk okul kiınplarımn s:ııış )Criclir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın mii,terileriuin alfıkalııtl 

kazanarak (İzınir)e yara~ır bir şekihle genişletilmiştir. 

Külıür Bııkaulığınm kitapları ile çıkan C"erleri günü gününe ~·11 ed('r ve bütün müşterilerine sunar. AhıneJ Etimnıı Kitııp E\'"ı . 
mir'iu yt·gunc ldıap ,.e lortıısiye deposudur. Hariçten ip:ıri~lcr ııiir 
le ı;ünılcrilir. 

lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 

SIHHAT BALIKYAGI 
Noneçya halıkynğlnrının en hali idir. Şerbet gihi içilir, 2 defa süıuJdl 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ha,durnk Büyiik Salepçioğlu hum karşl8lrıda 

Şimendiferlerde 
Mektup ve telgraf 

Devlet demiryolları idaresile 
posta telgraf idaresi arasında 
yapılmış olan itilaf neticesinde 
son posta olmak üzere Erzu· 
rum hattındaki istasyonlarda 
15 Teşrini evvel 936 tarihinde 
başlamış olan telgraf muhabe
resile beraber hali faaliyetteki 

me ·tas 9 nd 

posta ve telgraf . merkeı1 

'' 

lunmıyaıı 237 adedi v\, 
ca da bilcümle yolcu 1 
lan posta ve telgraf 11

10 t'! 
lelerine açılmış ve bu slld' 
halkın mühim bir ihtiyacı e 
karşılanmıştır. inşa edilıJl d' 
olan şimendifer hatlar1"v~ı 
istasyonlar faaliyete geÇ 1 
bunların da ayni ınuapıl 
rin icrasına derhal b~' 

lazungclen t 



4Sayfa1 ~-------------------ANADOLU--------------------~1/10/936 .... lzmir Komutanlığı ilanları lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde yaptnılacak olan outuz se· 

kiz bin dokuzyüz otuz dokuz lira dört kuruş bedel ke· 
şifli telefon hatları kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 11 1111 936 çarşamba günü saat 16 da fzmir
de kışlada Mst. Mv: satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

2 - lık 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 cvel ko
misyona vermiş bulunmalan ilan olunur. 

.....___ 28 31 5 10 1001 

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

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

tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - ilk teminat miktarı 1485 liradır. 
4 - ihalesi 13 1111 936 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları, teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-

'---.. melt!ri. 24 31 4 8 948 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuru~ olan 4500 

2 
çift çizme kapalı zarfla alınacaktır. 

- Şartnamesini 206 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gel-

3 meleri. 

4 
- İlk teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 

S - İhalesi 10 /11/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
lan, ilk teminatlarını teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 

~ komisyonuna vermeleri. 24 28 31 7 926 

~Üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- Ankara garniıonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları 

olan 48000 kilo sabun 6 /ikinci teşrin/ 936 cuma 

2 
günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 
- Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat teminatı 

4 
1620 liradir. 

- isteklilerin kanunun iki ve üı;üncü maddelerinde ve
sikalarla teklif ve teminat mektuplarını havi zarflannı 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ankaıa 

'- Levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 
11= 18 22 26 31 832 

1 st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- Mit. Mv. kıt'aları ihtiyacı olan 253600 kilo linit ma

den kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
6 /11/ 936 cuma günü saat 2,30 da kışlada Müs· 

2 tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
-.. Tahmin edilen bedeli 3170 liradır. Muvakkat teminatı 

3 237 lira 75 kuruştur. 
<l -.. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

-.. Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında mu-
S kayyet olmaları şarttır. 

-.. Eksiltmeye girceklerin 2490 sayılı kanunun tki ve 
Üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile muvakkat teminat mektup veya makbuzlarile 

"- ~rlikte belli günde saatinden evel komisyona müra-
~caatları. 21 27 31 5 910 

l &t, Mv. sat. al. ko. nundan: 
._ Mst. M\. kıt'aatmın ihtiyacı için (735500) kilo linit 

rnaden kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 6111/936 cuma günü saat on a!tıda kı~lada 

~ ....._ Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu bedeli (7335) liradır. Ve ilk 

l ....._ teminatı (551) lira (62) kuruştur. 
i ....._ Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edecekler Ticaretodasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetinde-

$ dider 
....._ ~k~ilt~eye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

uçuncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın· 
dİn en az bir saat evel komisyona vermeleri ilan 

~st 0 unur. 21 27 31 5 911 

J..1.ik~v. sat. al. ko. rs. den: 
arı Tutarı Beher kilo· Teminatı İhale tarihi Saat 

q lhl\n._ sunun fiatı 
q cı -vvu 800 5 60 P. ertesi 2 /11/936 11 
l ~300 2065 5 155 P. ertesi 2/11/936 11,30 

Mst. Mv. kıt'aları hayvanatı için miktarı yukarıda ya-
~ Zılı arpa pazarlıkla ve ayrı ayrı şartnamelerle satın 

, ~•nacaktır. 
ahnıin edilen bedelleri beher kilosunun fiati , temi· 
~ hizalannda yazılıdır. 

Doktor 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat ' 
Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 
Kilo tutarı teminat şekli 

Un Gaziemir 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 10 
Merkez hastanesi kulak tefi 
ikinci Beyler sokağı ha· 

mam karşısı No. 41 
Muayenehane Tele. : 3686 

Un Aydın 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 11 
Un Tire 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 16 
Un Söke 24,000 2760 207 Açık 131111936 Cuma 15 
Un Ödemiş 24,000 2760 207 Açık 13111/936 Cuma 16,30 
Arpa Burnava 90,000 4500 338 Açık 12/ 11/936 Perşembe 15 Ev " : 2SOS 

Arpa Tire 48,000 2400 180 Açık 12/11/936 Perşembe 16 1 
Hergün 3 • 6 a kadar has· 

talannı kabul eder. 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup cins miktar ve mahalleri yukarıda yazılı un ve arpa· 

-~---· Birinci Sınıf Mutahum lar hizasında gösterildiği şekillerde münakasaya konulmuştur. 
2 Münakasaları hizalarında gösterildiği veçhile 12/ ve 13 2. inci teşr;n/936 da yapılacaktır. Dr. Demir Ali 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 Ş l · h k b ı Kamçı of la 

- artname erı er gün omisyonda görüle i ir. Cilt ve Tenasül haetahk· 
5 - f steklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla muvakkat ları ve elektrik tedavisi 

teminat makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarfla yapıla· fzmir . Birinci beyler sokatı. 
caklar için teklif mektuplarını bir saat evvelinden Bumavadaki Askeri satın alma ko- Elhamra Sineması arkasında 
misyonuna vermeleri. 27 31 4 10 974 Telefon : 3479 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

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

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlii 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyar\! piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan bilctl~ri vaktında göndermc
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 

3 

4 

5-

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

Hayri Ak Dölek 

ihaleleri hizelarında gösterildiği tarih ve saatlerde 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları 
lazımdır. 

Eksiltmeye gireceklerin ı-190 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazı1ı vesikaları ve teminat mak
buzlarile birlikte ihale saltinde evel komisyona mü· 
racaatlan. 1012 

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

15 te İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık 
suretile üçer sene için ayrı 2yrı kiraya verilecektir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen valotta 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Bayındır 
istasyon yazıhasinden ve komisyondan parasız alınır. 

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

2 - Bayındır istasyon binası içinde 8 harita No. h büfe 
kahvehane muhammen kira bedeli 180 lira muvakkat 1350 
kuruştur. 27 31 968 

PIYANG,O / v 
2ee,eee IMR~MIYJ: 

~~~~a~v. ia+u;~~ı koBe~:~ d~~vakkat ihalesi Saat see, --- rıt.i~~FAT ~A~ ı 
kilosu teminat , , 

Un 224500 26378,75 11,75 1978,41 16/11/956 p. erlesi16 • • (1 ICl/ 1)1 ... .,~.J't 
Tn 93000 11067 11 '90 830,03 16/11/936 " 16,30 • • -a • -vll' 
Un 116000 13687 11,80 1026,60 161111936 " 17 a : ~~ ~ t 50. ,, 

1 - Mst. Mv. kıtaatınm ihtiyacı olan yukarıda ıniktarlnrı ~ : €U ~ ~,'llA • ,~ 
yazılı üç kalem Un ayrı ayrı şartnamelerle ve kapalı 4 • ~ 
z
1
arf usulile satın alınacaktır. . : Q.f 1 ._,il /~ 

2 - hale tarihleri, saatları, her birinin tahmin edilen mecmu • ,• 'I Al H 
bedelleri ve muvakkat teminatları hizalarında göste· ' ~ .a, '' 
rilmiştir. ' : // ~ • 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir:- 224500 .. _ ~" 
kilo Un şartnamesi istiyenlere 132 kuruş mukabilinde ı 
verilir. ~ 

4 
5 

İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet olmaları şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerde yazılı vesikalarile teklif mek-
tuplarını ihale saatlerinden en az bir saat evel ko· 
misyona vermiş olmaları ilan olunur. 

31 4 9 14 1020 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Nst. Mv. kıtaat hayvanatının 461760 kilo saman ih-

tiyacına 26 1101 936 pazartesi günü talip çıkmamıştır. 
ihalesi 2 /11 / 936 pazartesi günü saat 15 te kış

lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - tehnıin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruş ve mu· 

vak kat teminatı 519 lira 48 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şarttır. • 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kauunun ~ ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamede yazılı vesikaları 
ve teminat makbuzlarile birlikte ilıale saatinden evel 
komisyona müraccatları ilan olunur. 998 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Mst. Mv. kıla.it ihtiyacı için 2250 kilo Ayva reçeli 

2 
pazarlıkla alınacaktır. 
İhalesi 2 /11/ 936 pazartesi günü saat 14 te kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 900 liradır. Teminat ak-
çesi 135 liradır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. 
5 - Şartnamesi he gün komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-

lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbuzlarile birlikte ihale saatinden evel komisyona 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen 
paran heba olmamışttr. Hem yüzlerce vatandat1nı
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bi· 
rinin de senin olmı aca mı kim iddia edebilir? 

Daimi ncümen riyasetin en; 
Bedeli muhammeni Yeri Cinsi No . 

Lira k. 
75 00 Karantina tramvay caddesi Dükkan 447 

ldarei Hususiye akaratından olup Karantina' da kain eski 
Muhasebei Hususiye ~ube binası kiraya verilmek üzere 10 gün 
müddetle temdiden artırmaya çıkarılmıştır. 

isteklilerin ihale günü olan 5/11/936 perşembe günü saat 
1 O da depozito makbuzlarile Daimi Encümene müracaatlan. 

27 29 31 2 979 

Karşıyakalı'lar 
Okusun 

Karşıyaka' da Ankara pazannda yeni küşat ettiğim dük· 
kanımda bir aydanberi birinci nevi olmak şartile Dana 
20, Koyun, Kuzu 35 kuruşa satmakta idim. Bu kere muh-
terem müşterilerimden gördüğüm rağbet dolayısile yarın
dan itibaren Koyun Kuzu 30, Dana dahi kemafissabık 
20 kuruş üzerinden satılacağını muhterem müşterilerime 
ilan ederim. 
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Fratelli Sperco W. F. H. VAN- Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası Der ZEE & CO. Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS V. N. Birinci kordon Rees binası 

KUMPANYASI t 1 Tel 2443 
"UL YSSES,, vapuru 41 teş· DEUTSCHE LEVANTE L N E LONDRA HATTI 

rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar "ATHEN,, motörü halen li-
AMSTERDAM, ROTTER- manımızda olup ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman- DAM, HAMBURG ve BRE-
ları için yük alacaktır. MEN limanlarma yük almak· 

tadır. "ORESTES,, vapuru 16/ ikin-
citeşrinden 21/ikinciteşrine ka· "BOCHUM,, vapuru 11 son 
dar AMSTERDAM, ROTSER· teşrinde bekleniyor, 15 son 
DAM ve HAMBURG liman· teşrine kadar ROTTERDAM, 
ları için yük alacaktır. HAMBURG ve BREMEN li· 
SVENSKA ORiENT LlNIEN manlarına yük alacaktır. 

11VİKİNGLAND" motörü "GALILEA,, vapuru 14 son 
30/birinciteşrinde beklenmekte teşrinde bekleniyor, HAM· 
olup ROTTERDAM, HAM- BURG ve ANVES'ten yük çı· 
BURG, BREMEN, COPEN- kacaktır. 
HAGE, ve ISKANDİNAV
y A limanları için yük alacaktır. 

HOLLAND AUSTRALiA 

AMERiKAN EXPORT LİNES 

"AD JUT ANT,, vapuru 28 
birinci teşrinde gelip 29 bi
rinci teşrine kadar Londra 
için yük alacaktır. 

"ANDALUSIAN,, vapuru 
2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

LİVERPOOL HATTI 
"ALGERİAN,, vapuru 30 

birinci teşrinde gelip 4 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 
Glasgow için yük alacaktır. 

~ j 
LİNE 

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

"EXMINSTER,, vapuru ha· 
len limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 

"EXHIBİTOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"FLAMINİAN,, vapuru ikin
ci teşrin ibtidasında Liverpool 
ve Svanse'adan gelip yük çı

karacaktır. 

"THURS011 vapuru 15 
.~N~~ 

alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

"ALBA JULIA11 vapuru 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMİNER,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA11 vapuru 26 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

ikinci teşrinde Londra'dan ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Liverpool ve Glaskon 
için yük alacaktır. 

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

f .. ..) -
~ . ' 

~/ 
lzmir ithalat ~Gümrüğü Müdürlüğünden: 

iLAN 
Kapların 
Markası Numaraası 

Sıklet 
K. G. 

Kıymet 
L. K. Cinsi eşya 

d 

oJI ıu a·· , { 

Tesbit 
N<•. 

Satış günleri 19 I 2 inciteşrinde MAL TA, 
MARSIL YA ve CECAlR li· 
manian için yük alacaktır. 

"EXETER" transatlantiği 6 
son teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hareket 

Adedi 
2 

Nevi 
Kap 
Kap 

PCM 
CM 

329186-329264 127 500 110 Oto iç ve dış lastiği D-H 1201 1 •• G 
6-11-936 cuma gı.ıll 

ZEGLUGA POLSKA 4 328738-41 329 250 Oto dış lastiği D-H 80 2 

"LEWANT,, motörü 1/ikin· 
citeşrinde beklenmekte olup 
ANVERS (Doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük ala

edecektir. 
24 Kap 593 930 35 35 Kesme ve toz şeker D-HI 354 3 9-11 -936 pazartesi t' 

caktır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 

"EXCAMBION11 Transat- 6 
lantiği 20 son teşrinde RlRE- 2 
den BOSTON ve NEVYORK'a 2 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJEN - OSLO 

10 

2 
3 

18 
4 
4 

"BOSPHORUS,, motörü 
halen limanımızda olup Dl· 
EPPE, DUNKERK ve NOR· 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

Hellic en Lines "SARDINIA,, motörü 16 
1 

s 
s 
s 
s 

v 
v 
v 
s 

Koli 
s 

K F C 620-1/6 
H A 1 M A/B H V E N 489-90 
M E P/C M C 3874-1/2 
L R A 1364-73 
ECEO 

C P C/I R N 16·17 
C P C/1 R A 14-16 

IA 2143-46 
A M/C A 
E8C 1901 

796 500 
176 400 
404 
965 
541 

325 
556 

2534 
388 
106 
28 

7870 330 

494 
60 

100 
100) 
30) 

) 300 
) 

25 
25 
20 

336 
1885 35 

Oturtma terazi H 
Lastik çocuk atlığı ve don D-H 
Demir su tulumbası D-H 

Cam eşya D-H 

Şişe su bardağı D-H Şişe su bardağı 
Galvanizli boş demir varil D-H 
Adi demir menteşe D-H 
Kuru sığır derisi D-H 
Sakarin H 

428 4 
378 5 
306 6 11-11-936 perşeırıbe 
380 7 

412 7 

409 9 .. 
400 10 13-i 1 ·936 cuma gıı 
388 11 
85E 12 

Limit d son teşrinde bekleniyor, Dl- Yukarıda yazılı eşya 6- 9-11-13 I 111 936 günlerinde ve saat ondörtte açık arttırma suretile dahile satılmadığı tak~ e EPPE ve NORVEÇ limanla· ayni günde de ecnebi memlekete ve yalnız ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat güf11 
Hamburg - Bremeq, Rotter- rına yük alacaktır. satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 31 975 ı 

~~~nla,~%~~·,d:; :; ~:~~:~ ARMEM~~1~u~~HULDT. !111111111111111111111111111111.. Doktor .111111111111111111111111111111~ • lz~ir gümrük muhafaza ~' 
za;.~~i ·ı~ı:~~!':vca;~"B.ıtık "AUGUST LEONHARDT .. § A. Kemal Tonay = rıncı tabur satın alma koıııi' 
1. I . . d K vapuru 11 son teşrinde bek- = . b l h l kl ·· h = d ıman arı ıçın oğru onşi· l . ROTTERDAM =.Bakterıyolog 'lle u aşık, salgın asta ı arı muta assısı_ yonun an• 

'l k b l d enıyor ve - h · d k" d"'- k k k b d 30 - • · mento ı e eşya a u e er. ' = Basma nnc ısta yonn karşısın a ı 11.1e so a a~ın a sayı· := . .. .. . . . 'btl' 
HAMBURG için yük ala· = Iı ev ve munycnchanesindc sabah eaat 8 den akşam saat 6 a kadar = 1 - İzmır Gumruk Muhafaza alayı ıkıncı taburu ı 

Anglo. Egytian Mail caktır. - hastalıınnı kubul eder. . . := için alınacak 35,000 kilo un kapalı zarf usulile ısı 
Line JOHNSTON WARREN L TD = Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen aaır taWıliit ,.e = kasaya konulmuştur. 

Marsilya ve lskenderiye için LİVERPUL . - ~.i~roskopik muayeneleri ile veremi~ hastalara yapılmasına cevza 2 - ihalesi 11/11/936 Çarşamba günü saat 15 de fııııır 
9600 tonluk "Cairo City" va- 15 -.llglttmlfITııılı"ttllılıtttrolllllslllİlullall>l.ellnllclhllİlıİllYİttttlİT~tİ;j:~n: r:li~S lllllllli Gazi bulvarında Ziraat Bank~sı ittisalinde 6 )~~ 

"JESSMORE" vapuru . - aparlımanda satın alma komısyonunda yapılaca ~ 
puru her ay Pireden munta- son teşrinde bekleniyor, BUR- lzmir Lise ve Orta okulları sa- 3 - Unun beher kilosuna ta~min edilen fiat ıs 
zaman iki sefer hareket ede- GAS, VARNA, KôSTENCE, • olup mecmu tutarı 4550 lıradır. 
cektir. SULiNA, GALAÇ ve DR.\İ- tın alma komısyOnU başkan · 4 - Muvakkat .tcmina~. parası. 341 lira .~~. ku!~ştı.ır· 

Yolcu fiatinde tenzilat: LA için yük alacaktır. v 5 - Şartnaınesı her gun komısyonda gorulebılır. 
Pfre-Marsilya seyahat müd· S.A. HONGROISE DE NA· Jıgından; 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka11ı.ı 11J°n~ 

deti 75 saat, VIGATION DANUBİENNE c:: :.:: .., ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yatı ~1 
Port-Sait ve fskenderiye li- ·a S .~ i:: ~ ~ ~ - kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale sB~ıı 

MARITiME BUDAPEŞT ·a:: ~..... .!9 ~ .5 n; ~ en az bir saat evel komisyona veımiş bulunacıt 
manian için "VELOS,, vapu· "QUNA,, motörü halen li- j e vsc h ~ ~~ .::5 ~ 28 31 4 8 
ru her hafta pazartesi günü saat Cinsi Miktarı ....... ...::; ~ :4t 

manımızda olup, BELGRAD, L K L K L K d k G•• ••k M h f t bP' 12 de muntazam Pireden ha- l · · · · · . saat a . UmrU U a aza 8 , 
NOV SAD, BUDAPEŞT, f o 00 600 00 5 

~:~~.e~~~;~tir. Yolcu ve eşya BRATISLAVA, VİYANA ve ~::.~ha~~m~afı~~:~bul 60 
ton 

1 4 00 15 00 Satın alma komisyonunds"' 
LİNZ için için 11ük alacaktır. H k. k d d h'lA 205 k 4 25 871 25 65 35 15 15 •· '8 

Fazla tafsilat için Pasaport SERViCE MARlTİME ROU- a ı eten en a ı ı ta ım 1 - İzmir gümrük muhafaza alayı birinci tabur ~Be) 
yolcu salonu•karşısında Lokal elbise takım yeleksizdir efratının gündelik ihtiyacı için 30 • 40 adet le e~ 
Riz binasında. No. 168 MAIN-BUCAREST Siyah reçine iş elbise 205 takım 4 50 922 50 69 1~ 15 30 askeri evsafa göre on bJçuk ay müddetle açı 
Umumi Deniz Acentahğı "DUROSTOR,, vapuru 25 si takım yeleksizdir me suretile münakasaya konulmu~tur. ib~ 

Limited son teşrinde bekleniyor, KÖS- Uskar siyah iskarpin 205 çift 4 75 973 75 73 o4 15 45 2 - ihalesi 6/11/936 Cuma günü saat 14 de G9~,.ı 
acentasına müracaat olunması. TENCE, SULINA ve GALAÇ Sarı vl e çSivisiz postal 205 çift . 3 75 76t8 7.~ 57 616 . 16 00 rı'nda Ziraat Bankası ittisalinde 6/3 sayılı s~11ı' 

Telefon : 3171 ve GALAÇ aktarması BEL- Bö ge an' at okulu ihtiyacı içın mevcu numune erme göre üst katında gümrük muhafaza taburu satın .. 8 ~o 
•••--~-~~-- GRAD, NOVİSAD, BUDA- alınacak olan yukarıda nicelikleri yazılı beş kalem ihtiyacın misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gurı 

Deri ve Tenasül Hasta· • l 3/11 / 1936 salı günü fzmir hükume~ ko~ağında Kültür direk- yonda görülebilir. tiı~ 
hkları Mütahassısı PEŞT, BRAT RLAVA ve lörlüğü dairesinde yukarıda gösterılferı ıhale saatlarında açık 3 - Ekmegw in beher adedi için 9 kuruş 25 sBfl 

LINZ içı' n yük alacaktır. k · ı ·ı ·· ·1 kt. t ki"! " l 1 t Doktor e sı tme ı e ayrı ayrı usterı ece ır .. s e ı er numunu ere şar · tahmin edilmiştir. .. rıı' 
Vapurların isimleri gelme nameleri görmek üzere tatil günlerınden başka hergün saat 4 _ Taliplerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçünCtl ıı'' 

Osman Yunus tarihleri ve navlun tarifeleri 12 ye kadar Kültür direktörlüğüne, ihale gün ve saatında da !erinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve~~ 
Hergün hastaları sabah hakında bir taahhüde girişi· muvakkat teminat alıtları ile Kültür direktörlüğünde toplana· teminat makbuzlarile birlikte komisyonuın4 

lemez. Telefon No. 2008 2008 cak komisyona müracaatları. 16 21 .. 25 31 caatları. 23 27 31 saat 10 dan akşam altıya 
kadMkabulvetedavi eder. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- l 

Adres: Kemeraltı Şamlı Pu·· rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kapı 
sokak No 19 ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


