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Kahraman ordumuzun ge~nlerde Trakya'da yaptığı 
biigük manevralar, bütün Türk diyarında göğüs kabar
tan şa lı ve gururlu bir hii.dise olarak alô.ka gördı1. Türk 
ordusunun çelik varlığına güvenen millet, ondaki hügük 
teknik tekamülü ve motorize edilmiş yeni şekli görii11ce 
bir kat daha emniyet duydu. 

Sevinçle haber alıyoruz ki; lzmir muhiti de yakında 
kahraman ordusunun yapacağı manevraları görmek ve 
bunun muvaffak neticelerini günü gününe duymak saa-
detine erecektir. Manevralar birinci teşrin ayının orta
sında başlıgacak ve dört gün sürecektir. Manevraya ka
,.a /{uvvetlcrimizle en mütekamil askeri vasıtalarımız ve 
tayyarelerimiz de iştirak cdece!derdir. Askeri kııvvctle
rimiz, manevra mıntakasınm muhtelif kısımlarında şim
diden muharebe tatbikatına başlamışlardır. Alanevrala
rın sonunda Seydikög-Torbalı arasındaki mıntakada, ma-

Bundan evelki Trakya manevraları intiba/arından 

nevraya iştirc.k etmiş ola12 kıtalarımız tarafından büyük meğe davet edilecektir, ve lıiç şiiphesiz lzmir bu yük.sek 
ve parlak bir geçit resmi yapılacaktır. Halkımız da ken- müsaadenin saadet ve zevkini tam manasile idrak 
di bağrında yetişen kahraman ordusunu bu geçitte gör- edecektir. 
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Universitede 
cahil 
yetiştiremeyiz! 
Üniversite dün me

rasimle acı.ldı . 
letnnlıul, 7 (Hususi muhnLiri 

ınizdı>ıı) - f tıınhııl ilnh·ereitcı:ıi hu 
•uh:ılı aat onda mcrn imle nçıl· 
ını,tır. 

l nh t'rs:İte r<'ktorii O·ınil llil· 
Eel, bu nıünn•ehetlc Lir E>Ö)lev 

\ermi!'I \C uni\n itedd,i ilcrknıe· 
' leri ktı) uctıni~, lıu E ne alımın ran· 

dım:ınıu geçen <'n<'l re ni hctle 

pek fazlıı oltlu~unu tclıarüz f!llirmi~ 
ve 1 tnnlıul ünh eı sitesinde tahsi· 
liıı en ufak Lir ilımnl ı;ör,•miyı~ce· 

~ini söyliycrek denıi,ıJr ki: 
- Üuh "rsiterle cahil ~ cti~tİ· 

rı>tnt') iz. ) arııu mü nen er. yanrıı 

doktoı· olamaz. Cahil ce~urdut": 
duler; ht>le üniversite meıuuu ca·, 

hil uluıııa .. > 

.dalkan tıp kon
gresi toplandı 

Büyük Şef'imiz -------------
Dün Ankara'da bayram seviııç

leri ile karsı/andılar. , 

Atafiirk halk ile göriişi!rlerken 
Ankura, 7 (Rnsusi muhabirimizJcn) - Hei~icumur Kamiıl Atatürk. 

Lııgiiıı hususi trenlerile şehrimizi şercfJcnrlirınişlenlir. Aııkam, lıaştıın 
ba~ıı donıınmı~tır. Büyük öndeıleriue uzun zamondanheri lıaeret kalan 
Ank:ıra "lılnr, cl:ılıa sııbahtan istasyonu <lohhırınn~lardı. Ataıiirk, i tnS) on-

iYafıal Vekilimiz Suriye 
lzmirden ayrıldı k d 
Hava istasyonu sa- e e 

eti ls
idiyor 

hasının imlası F k -----a at hadise çıkmasından korkuluyor. 
Şclırimiz<le Luluuıırak Nafıa İ~· 

lnini teftiş etmekte olan Nafıa 

Yckili Ali Çetirıkaya, dün rı:faka· 

tinde Lulnnnn eaylavlar \'e nıiilıeıı· 
di !erle birlikle trenle Afyoul.nra· 

iıi::.annn hareket etmiştir. Sa) ın 
\ .. kil, l~~mıılıane i~tasyouunıla 
Vali razlı Güle\ ile l\1üstııhkem 
mevki komutanı gcnernl Biirha· 
ncdtlin ve belediye reisi dokıor 
Behçet Uz ile diğer 1irc;ok zeval 
tarafından snmiıni lıir ş kilde teş}i 

edilmi,tir. Vekilin ıırzulnrilc resmi 
tc~)İ mera imi ynpılrnaını~tır. 

Nafıa y,,kiliıniz, Af)on·Jıı ~a

fı:ı i~lcriııi de lefti~ ettikten sonra 
Ankar:ı "ya bidecektir. Halkapınar· 

da kumlan İzmir lınYa iı.tasyomın· 

Mahkeme, bayrağını seven Türk'leri 
mahkum edemedi. 

1 taubul, 7 (Husu i) - Suriye'ııin istiklali için Pnris'te Fnnsn hü· 
kumeti ile müzakerelerde bulunan ve Ilalch·e dönıııii~ olnn Suriye he· 

yetinin İskenderun ·u ziynret edecc~i lı:ıLcr verilmektedir. Oradan gelen 
hnlı('rlcrde, lıu ı.iyaret csnnonda hir hildise çıkmııs:ından endi~e edil· 
n11•l..tcdir. 

f stanLul, 7 (Hmu i) 30 A~mtoı znfer hn) rıımındn Antakya'daki 
Türk'lcrden evlcriue Layrnk çekmiş olanlıırın muhııkemeJerine bugün de 
devam cdilıni~tir. Mahkeme, l•ııt:ün karnnm lıildireC'ek iken bi~hir k:arar 
vcrnwıniş ,.e l>a~kn Lir güne hırakmı~tır. 

lrlandalılar asilere yardım edecekler 

lspanya'da ·ki taraf son 
kozunu oynıyor. 

ıla .Meclis reisi, Başvekil, Vekiller, ea)lnlar, clçikr Ye binlerce Anknrn'Jı 
tarnfrn<lan karşılanmıçtır. BiiJiik Şef, trenden iııinc•e keoJisini knrşıla
yanların ellerini sıkmıo ve lınlkın coşkun tezahüratı arasııı<la otomohil
lcriııe binerek Çankaya kö~kiine gitmişlerdir. 

Profesörler tezlerini -.-----======-==_;:;,=:==-------
izah ediyorlar ltalyanların aldığı karar, Ma 

da ini, } erinin 80 eantimNro ) ük· 
Eeltilmesi için yııpılaeak. imln nmc· 

Jiyesini tetkik ettikleri \'okl.t, bu 
i~in devlet '"csaitile yapıldığı! tak· 
dirde ucuza çıknea~ım gürmiiş '"e 
hunun için lfizınıgelen tctlikııtın 

ynıulmasıoı alılkııdar miitehnssı lııra 

emrctmi~tir. Tetkikat ııeticcsi, bir 
raporla Nafıa Yckilimizc lıi1Jiri· 

lccekıir. 

Madrid'e 20 bin yardımcı geldi. 
Hükumetçilerin muvaf f akıyeti. 

Madrid bombardımanı! 
İel:mbul, 7 (Hu ue1)- D<k<lün· 

cü Balkan l!}' koııgre i, bugün C>ğ· 

leılen sonra snat 3,30 da Yıldız sa. 
rnyımıı K:ıntrcler dairesinde. B ıl· 
kuıı hekimler birliği reisi t:ır:ıfın· 
dau açılmı.tır. 

Sıhhat \ekili namınn, mü le· 
{nr doktor Hiisamcddin Kural rcrı· 

mi bir nuıuk iroclctmiş \C miite:ı· 
kıben Balkan delegeleri eöz almış· 
)ardır. 

nal 5 t lıirfoci içtima h:ışJa

nıış ve Atinn ·dan 6' len profesör 
Ben is il ~ J,onft rano 'ermi~tir. 

lçtima·<l:ı, Lir\ok clol..ıorl:.r hazır 
huh nmuştur. 

EtıLha o in ı t:ırnfıncl:ın mu· 
rabha lar ft'rt.fine urıltn zipfct 
Çt•k t:amiı ıi oimu~ıur. Cuınnrtcsi 

gününe k::dar ilmi içıiııı.ıl ır d ' anı 

edecek 'c uıuralılın l ır J ı::nhul'ıla 
61'ZU irilcccklcrJir. ---- --- ----
Güm1·ük ve in-
hisar [ar müste
şarı şehrinıizde .. 

Güwrül~ ve 1ıı!ıi urlar Vt•kal ti 
miistcşıın Adil Okuldıı~, dün rık· 
~anı limnııımızn gelen V:ıtsııı vapuru 
ile 1 taııbul'<l. u ,elırimiıe gclıniş 

'c İzmir Gümriık 'e iıılıitınrlar 
h:ı ,müdürleri tnrııfıııılnn vnpıırcl.t 

lrnqılonıuı~tır. 

Müste~ar, h.mir Gümrük n: İn· 
hiıarlar te~kilutıw tefti' edecektir. 

caristan 'ı zarara sürükledi : Ilir dekovil hattı döşemek eu· 

L• t• k t b • d d retilc imlıl ameliyeııinin 'H! Halka· re · ın SU U U !Z e e ıımıır hat:ıklıı;rınm ür'ııtıe kurutuı-
masi işiııiu çok ucuza çıkncağı ıın· 

akisler yaptı. ~şılmış giLidir.~--
A/manya hayret içindedir ve bundan~mü. lkiçeşmelikte 30 

t:ees!;i1· olac?ktır. .. Anka~a~ da .bir heyet kişi zehirlendi 
para ışlerıru tedkık edıyor. ı·k. k. . . öldüğ .. 

P.8rzt?"!'!S'.:ır11l. 

Paris borsasında son günlerden bir intiba 
- Yaz'sı 2 inci sahifede 

ı ışının u 
doğru değildir 

...... p ._ 

İki~f'§nıelık enıldı'siııde nıülıim 
lıir 1.elıirlemnc vak.'a"ı olmu tur. 
20~ N um:ıralı dilkkii.nda lıııkkal 

Melımcd oğlu llacı:ıu'<l.ın p(•pıir 

nlıp )i)cn 30 ki~iılc z<·lıirlt>ııuıe 

al<limi göriilrnii~tiir. Zclıirleııenler, 

tedavi içiıı lzınir .;\1cmlcket h:ı ta· 
ne ine .lrnlclınlımşl:mlır. Diin hu 

?.ehirlcnenlerılen lıir Musc'f.İ ile bir 
'f iirk 'iin ölılüğii hakkında şayia 

ı.:ıkmı~ iı:ıc ı.Ie y:ıpt1ğımız t:ıhkikoto 

göre lı<i) le l>ir Yak'a yoktur. Bak 
kal liiiS<'} iıı'in. hu zehirli peyniri 
Çnnk1rı ı;arşıgtndn 28 uumııt"alı tiir· 

l'ar Hü"'c) in .r\\ ııi'ılen aldığı anin· 

şılnıış ve hu ma~azadnki Jll'}Jlirler· 
den niinı ıını:ler al dırı lınıştır. Pey· 
ııirler. helcJiyc liihoratuvarındn 

tahlil ettirilecektir. Znhıtaca, hf:· 
<liec lıakkıuda tahkikatıs denm 
edilmektedir. 

""Burgos'ta diktatör General Franko halkı selamlıyor. 
Maılrid 6 (A.A) - Hükihnet 

ku,·vetlcri muhtelif cephclenlc dun 
knzıınmış olı.lukları wuvnffnkı)ctler 

üzerine \'a7.i )'Cl lıu k ııvvetlerin le· 
hine tıaldlı bulmu~tur. Diğer turaf· 
tan asilere kar~ı ıııul awmıeti tak· 
viye için şidıl.etli tedbirler alın mı,· 
tır. 150,000 ueinin hücuma hazır· 
lnnmaktn oldukları Madrid'deki 
km-..·etlerin yardımına ko mıık üze· 
re Valoncc'dcn 20,000 ki~i sönde
rilmiıtir. 

O•iedo'dan bildirildiğine göre, 

Aetnies mac.Jcn amdcei bu ~olıre 
kar~ı h krar taarruza geçmişlerdir. 
llu amele nı:ıh arların üzerine di· 
ıınmitlcr ntmaktıı<lırlar. 

Bilbıı·ı·daıı bildirilıliğinP. göre 
hükıiuıet kuvvetleri Metrieo'yu zap· 

tctmi~lerdir. Ye halilıaıırJa Deva 
üzerine yürümckreılirler. Bııra91m 
Jınrh gcnıilednin yardımı ıayesiude 
kolaylıkla ele grçir ccklerini ümit 
etmektedirler. 

.A..i1erin bir kruvnıöril tarafın· 

- Sonu 6 ıncı sag/ada-



alyanların a 'tlıfı karar, Ma 
cariatan'ı zarara sürükledi: 

Liretin sukutu bizde 
akisler yaptı. 

1, Günün elgraf Ha erleri 
de ' 

Çanak~'!.ıe şehrı Uluslar sosyetesinde Iske 
Yeniden kurulacak. ' ı k Jd 
:· !!~.6!~~~:::;;~ derun mes e esi onuşu 

-------
tltallb.ı 7 (Huın i) - İtalya· alınması muta.avver tedabirin 

lllll ela Fnma-fagiltere ve .Ameri· ehemmiyetini de aynca kayde-
bmn bnmu kabul ederek liretin d" 1 
L... tini d ... • h fı ıyor ar. aayme ftfurmeu, er tara ta A ) 1 1 
deria akitler yapmıfbr. Bası mem· Peşte, 6 ( A. - ta yan 
leketler, liretin kıymetten diif6rill· lıretinin kıymetten düıürülmesi 
.-1 nelİceli olarak bayılk urar ltalyan • Macaristan arasındaki 
g6rmektedir. ldiring muamelesini derhal 

İtalya'mn bu karan herine, kendilikinden durdurmuştur. 
f81ırimi.le İtalya ile iı yapan ih· Bu ise ltalya' ya yüksek mik· 
ncatçılar bir toplu:tı yapmıılar ve • . 
liretin lllkatu kaqıamda bası ted· tardakı ıhracatından dolayı 
Wrler almmuam hök.dmetten iste· oradan mühim alacakları görü· 
mitlerdir. nen Macaristan'ı ciddi surette 

.Ankara 7 (Huauat) - Hariciye izrar etmiştir. 
VeWetiııde Maliye, lktısad Veki· Siyasi mahafilin ileri sür· 
lederi ile merkes ha~ka~ mura_h· dükleri tahmine göre, şayet 
balamıdan mfltetekkil hır komıa- .. 1 l hl' . d k" "f 
yoa, para itlerine dair alakadar resmı ta yan te ığın e ı ı a· 
dedetlerin brarı.nm tetkik eyle- deye rağmen ltalya' nın yeni 
mekte ,.., hattı hareketlerini btıydk para politikasından Macaristan 
Wr dikkatle takihetmektedir. için bir zarar hisıl olacak 

Londra 7 (Radyo) - Finam olursa o zaman Macaristan 
bakanı eTil Çemberlayn ddn ge- Almanya ile olan ticareti · 
ce (Metipyir) de verilen ilçyils elli • . . . nı 
kifilik aiyarette bir 16ylev vermif ınkışaf ettirecektir. 
.. yeni Cinamel tedbirler mflnaae- Berlin'tle alci6ler 
lletile bGUID dftııyanın yeni bir Berlin, 6 (A.A) - Havas 
..r1aaya girdi&ini 16yliyerek de- muhabirinden: 
mittir li: Liretin kıymetten düşürül· 

- Bu tedbirlere 6n ayak olan • 8 l" 'd h l ka 
F b · L d ç 1_ d _r. mesı er ın e ayret e rşı· ran• te na.o pyan ır. o-. eıa .. .. .. .. 
ba tedbirler için dilıilnilldü, fakat lan~ış ve az çok uzuntuyu 
her umaa bunları talik etmek mucıp olmuştur. 
•eeburiyetinde kaldık. Zira vasiyet Salahiyettar mahafil bükü· 
kutba timalide budar araamda kal· metin ekonomik otoritesine 
-·· bir gemi gı'bi idi.' --. dayanmak suretile sağlam bir 

Bas byalarmıa erimea için ekonomi sistemi idame etmek 
•buib samanın haldlfl lbımdı. 
Biç kimee 'flmit etmiyordu ki, bu vaziyetin'de olduğuna dair olan 
laiuli tetebbtı., ammn vakoba1a· Alman nazariyesinin bu defa 
• TO bu kadar az bir zaman hayli hırpalandıtını, zira para· 
içinde teeirini göıterecektir. sını düşürmemiş of an yegane 

Oç büyük ve kuvvetli dev· endüstriel memleketin Alman-
let arasında vukubulan anlaş· ya olduğunu söylüyorlar. 

Çanakkale, 7 (Hususi mu· 
habirimizden) - Türkiye'nin 
en mamur şehirlerinden biri 
olmak üzere, Çanakkale şehri 
yeniden kurulacaktır. Bunun 
için bir plin hazırlanması ka· 
rarlaştırılmışbr. O zamana ka
dar yeni inşaat yapı)mıya· 
caktır. Şehir, Çanakkale-Balı· 
kesir şosası üzerinde kurula· 
cak, ithalat ve ihracata elve
rişli büyük bir iskele de inşa 
edilecektir. 

Planlar, usulen Nafıa veka· 
Jetinde bir heyet tarafından 
tetkik ve tasdik edilecektir. 

Memleket hastanesi bu yıl 
tamamlanacaktır. mevcut 60 ya· 

tak, ihtiyacı karşılamamakta· 
dır. Sertabib Kizım, dahiliye 
mütahassısı Hüsamettin gece 
gündüz yüzlerce hastayı mua· 
yene ve tedavi etmektedirler. 

Hastanenin önünde ve ar· 
dında havuzlar, bahçeler ya· 
pılacaktır. Ayrıca kalorifer ve 
banyo tertibatı ilivesi de ka· 
rarlaştınlmlfbr. Sıhhiye Veki· 
Jeti, bu yıl intani hastalıklar 
için de bir pavyon ilave ede
cektir. 

TiJrkiyede spor 
tarihi 

Vekalet tedkikat .pa, yalnız bu devletlerin me· Bükreş, 6 (A.A) - Kabine 
ufıini istihdaf etmiyerek, bü· bilhassa bugün para mes' ele· yaptırtıyor. 
tüh cihanı alikadar eylemek· sile meşgul olmuştur. Maliye lstanbul, 7 (Hususi) _ Ma-
tedir. Söylemek istemiyorum Bakanı şimdiye kadar takib arif Vekileti Türkiye'deki spor 
ki, bu tedbirlerle dünya der- olunan para siyasetinde hiç taribi hakkında tetkikler yap· 
hal düzelecektir. Bununla be· bir değişiklik olmıyacax..nı be-

&• tırmakta idi. Bu sabah, bu 
raber tedrici surette herşey yan etmiştir. sahada lstanbul'da yapılmak· 
doğru yürüyecektir. Diter taraftan kabine Ro· ta olan tetkikler bitmiftir. 

Nevil Çemberlayn, sözüne manya ile Yugoslavya arasın· Şimdi Buna' da tetkikata baş· 
devamla ıunlan söylemiştir: da Tuna üzerinde bir köprü lanacaktır. 

Alınan finansel tedbirler kurmak için mukavele akdi Osmanlı hükumetinin, ilk 
L~.t! d .ıı.:Jd" G'" "k · hususunda münakalat Bakanı· aarı ea• ır. umru resım· payitahtı olan Bursa'da Or-
leriai indirmek, ticareti serbest na mezuniyet_:rmiıtir. hanın zamanında muhtelif 

brakmalc ve kontenjatmanı ; b l' J sporlar yapıldığı anlaşılmıştır. 
büsbütün kaldırmak lizımdır. .ıslan U ua Bursa'dan sonra lzmit ve 

ltaıya, Hollanda ve lsviçre Belediye otobüa Yenişehir' de de vaziyet tesbit 
bu mıntakaları nazarı dikkate edilecektir. Maarif Vekileti, 
alautlar ve mumaşatkirane İfletecek. alınacak neticeyi Türkiye'de 

ket eylemişlerdir. Diğer lstanbul, 7 (Hususi) - Is- spor tarihi namı albnda ve 
vletlerin de, buna temayül tanbul belediyesi otobüs iş- bir broşür halinde neşrede-

edeceklerini ümid ediyoruz. letmek karannı vermiıtir. Esa- cektir. 
Albn esasını terkederken, sen bu imtiyaza sahiptir. Kulla .---
• bir esasa dotru &idildi- nıtacak arabalar 28·30 kişilık Cumurıyet bayramı. 
·zannedenler vardır. Ben olacakbr. Büyük millet mec· na hazırlık. 

•men, bunun aleyhindeyim. lisinden ınuafiyet kanunu çı· 
kalına, beynelmilel bir kınca arabalar münakasaya 

vücuda getirmek, mak· konacaktır. 
daha :uygun gelecektir. Muhtelif firmalar ıimdiden 

ppılacak olan birteyin, bey· teklifatta bulunmaktadırlar. 

·1e1 ve cihanşümul bir T anzilat reami 
e olması lizımdır. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Be· 
ltal6tı 6orsaları tediyenin, lstanbul halkının 

Roma, 1 (Radyp) - ltal- tanzifat rüsumunu yeni bir oe
bonalannın bugün açılıı kilde tahsil için yaptırmakta 

• eti çok hararetli olmuş· oldutu tetkikat bitmiı gibidir. 
• Büyük itler olmuı, bükü- Belediye, bu rüsumu; her evin 

tahvilib ve yeni istikraz çıkardığı çöp miktarına göre 
·u 92,05 üzerinden mua· tesbit ve tahsil etmek istemek· 
ıörmiiftiir. tedir. 

ilHlı...n.a 6anlcaı lcararları "' ı· _ı..d V 
ayana, 7 (Radyo)-Avus· re ıan e 

bankasının Fransa' da M. M etakıaa •• 
lu gibi ittihaz ettiki ka· Atina, 6 (A.A) - Başba-

iyi bir kabulle kartı· kan M. Metaksas Trakya oyun· 
•llbr lannda hazır bulunmak üzere 

a, 6 (A.A) - Gazete· 
• eberisi hükQmetin lireti 

en düıürmek lbususun· 
kararını tefsir etmekte· 

Bu gazeteler baılıca mal 
· kiralan istikrar ettir· 

matuf ve hükGmetçe 

bu akşam Gümülcüneye hare
ket edecektir. 

Prens Pol da kazananlara 
mükafatlar vermek üzere Cu· 
martesi Giimülcüne'ye müte· 
veccihen Atina' dan hareket 
edecektir. 

lstanbul, 7 (Hususi)- izci· 
ler Cumuriyet bayramında An· 
kara' da yapılacak büyük res· 
migeçide iştirak etmek için 
hazırlanmaktadırlar. Beden ter
biyesi umumi müfettişi Cemal, 
mekteplerden, ne kadar izci 
verebileceklerini ve bunlann 
isimlerini sormuştur. 

lıtanbul mektepleri. 
lstanbul, 7 (Hususi)- latan· 

bul maarif müdürlükfi ilk, or· 
tamekteplerle liselerin talebe 
adedi ve sınıf vaziyetleri et· 
rafında bir istatistik hazarlıya· 
rak vekalete göndermiştir. 

Bir /ngiliz liloau 
Faler'e geliyor .. 

Atina, 7 (Radyo) - lngil
tere'nin Atina sefiri 18 Teş
rinievelde Faler limanına bir 
lngiliz filosunun gelecetini ve 
21 T eşrinievele kadar kalaca
ğını bildirmiştir. 

Bu filo, diter Yunan liman· 
lannı da ziyaret edecektir. 

Dıf Bakanımız Tevfik RiJ:şdiJ Aras, mandalar 
komisyonunda miJhim bir söylev verdi. 

Cenevre, 7 (A.A) - Ana· 
dolu ajansının hususi muha
biri bildiriyor: Dün siyasi ko
misyonda mandalar mes' elesi 
konuşulurken Hariciye Veki· 
limiz Rüştü Aras mandalar 
komisyonuna teşekkür eden 
murahhaslara iltihak etmiş, 
Milletler cemiyeti azalan ta· 
rafından manda altında bu· 
lunan memleketlerin tekamü· 
lüne gösterilen ve gösterilmesi 
lizımgelen alakadan memnu· 
niyet beyan etmiıtir. 

Mandalar komisyonunun tev· 
sii mes'elesini ortaya çıkaran 

Polonya delegesinin beyana· 
tına temas eden Rüştü Aras 
komşuluk veya muahedeler 
mucibince doğrudan doğruya 
veya bilvasıta menf aab olan 
devletlerin bu komisyona mü• 
messil yollamalan lüzumunu 
izah etmiştir. 

Filistin mes'elesine gelince, 
halihazırda cereyan eden vu· 
kuattan dolayı beyanı teessür 
etmekle beraber lngiltere hü
kumetinin dirayetine emniye· 
tini beyan etmiı ve bu dira· 
yetin Irak iıtiklilile bir kerre 
daha sabit olduğunu söyle· 
miştir. 

Rüttü Aru bu hususta 
Nµri paşanın vazifesinin mu· 
vaffakıyetinden nikbin oldu· 
ğunu ve Araplann meşru bale· 
lannın ve oradaki Musevilerin 
emniyetinin ve ahalinin nüfus· 
ça nisbeti nazarı dikkate alı· 
narak Balnur beyannamesinin 
tam ve münsifane tatbiki sa· 
yesinde tayanı memnuniyet bir 
şekli hal bulunacağından emin 
olduğunu söylemiı ve demiş
tir ki: 

Memleketimin bu komıu 
memlekete karşı gösterditı de· 
rin alaka üzerinde tekrar uzun 
uzadıya tevakkuf etmek iste
mem. Bu hususu konseydeki 
beyanatımda ifade ettim. Fik· 
rimce mandalar komisyonu· 
nun raporund1t ekseriyetteki 
tolerans derecesi hakkında 
tezahür eden endiıeler haklı· 
dır. Fakat bu mes'ele üzerin· 
de ıimdilik ısrar etmek iste· 
mem. Çünkü bu hususta Fran· 
sa ile Türkiye arasında dos· 
tane mükileme ve müzakere· 
ler cereyan edecektir. Yalnız 
bu komisyon azası sıfatile man· 
dalar komisyonunun nazarı 
dikkatini bir mea' ele hakkında 
celbetmek isterim. 

Mevzuu bahis memlekette 
ayırmalar kadar birleftirmele
rin de büyüle bir ehemmiyeti 
vardır. Bu memlekette husule 
gelecek siyasi tebedd61 neti· 
cesi kabul olunacak bal ıekil· 
leri dikkatle tahlil edilmek 
gerektir. Bu noktada iatikliline 
sahip bulunacak milletlerin 
arganlıtı riiştü siyasisi hakkın
da söylenen bazı filcirlere iı· 
tirak edemem. Fikrimce bir 
milletin siyasi terbiyeai için 
en iyi çare kendi idaresini 
kendi eline bırakmaktır. 

Bundan dolayı Sariye'nin 
istildile liyik oldutuna tam 

------emniyetimiz vardır. Bilhassa 
Suriye' de yaşıyan kesif Türk 
kütlesinin rüştü siyasisi tam 
olduğu zerre kadar şüphe gö
türmiyen bir keyfiyettir. 

Bilahare söz alan Fransız 
murahhası Filistin mes'elesine 
dair fikrini söyledikten sonra 
Rüştü Aras'a cevab vererek 
demiştir ki: 

Fransa •• Suriye muahesi, 
lngiltere - Irak muahesinden 
mülhem olmakla beraber mu· 
ahedeye siyasi ahkim ilave 
edilmiştir. Bu hükümler Suri· 
ye'nin bazı havalisinde müç· 
temi kesif ekalliyetler kadar 
diğer dağınık ekalliyetleri de 
himayeye matuftur. Bu temi
nat harpten sonraki ekalliyet· 
lerin himayesini istihdaf eden 
muahedeler kadrosundan da
ha geniştir. 

Bu noktada İskenderun ha· 
valisinde yqıyan Türk ekal· 
liyetinin mukadderatı hakkında 
Türkiye baş murahhasmın dü· 
şüncelerini haklı bulurum. 

Fransa hükumeti Suriye ile 
müzakerelerinde bu Türk 
ekalliyetine gerek umumi su· 
rette bir eblliyet oldul'u için 
ve gerek mandater hükümet 
olarak Fransa'nın deruhte et· 
tiği mes'uliyet dolayısile bususi 
bir ehemmiyet atfetmiıtir. Bu 
ehemmiyete bqka bir sebep 
daha vardır. Bu da Fransayı 
Türkiye'ye bal'fıyan hususi 
itiliflann mevcud olmasıdır. 
Bu itilaflar mucibince Fransa 
mazide bu Türk ekalliyetine 
vereceği teminatı tasrih et· 
miıtir. Bu da 1921 muahedesi 
mucibince Türk'lerin lisan ve 

kültür itibarile Türk'lüklerİD' 
muhafaza etmek vadıdır. FraP"' 
sa mandasının devamı müdde
tince bu vadını daima t 
muştur. Yakında resmen i 
edilecek muahedede bu va 
tutacaktır. 

Konseyde de söylediği gibi 
mandater hükumet tarafındao 
alınan taahhütler mandater hü· 
kiimetin varisi olan Suriye'ye 
devredilecektir. Hiç gizlemeğe 
lüzum görmem ki bu mes 'ele 
hakkında Rüştü Aras'la muh· 
telif defalar görüştük. Ve ge-
rek itilafın hududu ve gerek 
Türk akalliyetinin mukadde· 
ratı üzerinde icra edeceği tesir 
itibarile kendisine teminat ver
dim. Ve bildirdim ki, eğer 
Türk hükumeti Suriye istiklali 
fırsatı ile isken derun' da hali· 
hazırda cari olan muhtariyet 
rejimini yeniden tasrih zaru· 
retini hissediyorsa 1921 itilafı 
çerçivesi dahilinde kalmak 
yani ayni mevzua yani bu 
ahalinin Türk'lük karekterini 
muhafaza etmek mevzuuna te· 
mas etmek şartile Fransa hü· 
kumeti bu müzakerelere Suri· 
yeyi de iştirak ettirmek niye· 
tin dedir. 

Manbki olmak için manda· 
ter devletin üç senelik isti· 
hale deHini bir dereceye ka· 
dar Su :::ı e devletinin siyui 
terbiyesim ıkmal için kullan· 
mak arzusundadır. Bunun 
içindir ki daha mandater kal· 
dıtı bu devrede Suriye'yi bey· 
nelmilel mahiyette müzakere· 
lere iştirak ettirmek niyetin· 
dedir. 

Balkan oyunları, 
Diin sona erdi. 

--------------------
Kral, alkıflar arasında galiplere 

mü:kdf atlar tevzi etmiştir. 
Atina, 7 (A.A) - Balkan garistan) 3/70, Bakif (Roman· 

oyunları dün alkışlarla karşı· ya) 3/60, Haydar (Türkiye) 
lanan kral, veliahd ve başba- 3/40 
kanın huzuru ile kapanmıştır. 400 metre koıu; Mandikas 
Netice aşağıdadır : (Yunanistan) 5111 (Yeni bal· 

1500 metre koıu: Jorj Aka· kan rekoru) Nemenes (Roman· 
pulos (Yunaııistan) 4/06/8, 1 ya) 51/4, Pletereset (Yugoa
Kortzek (Yugoslavya) 4/09/8, lavya) 51/6, Jiordake (Roman· 
Velkopulos (Yunanistan) 4/10, ya) 51/8 
Maksut (Türkiye) 4/10/8. 300 metre manialı kotu: 

Disk atma: Sillas (Yunanis- Krevs (Yugoslav) 10/06/2, 
tan) 47178, Koleut ( Yugos· Kristea (Romanya) 10/17/4 
lavya) 37170, Kantsef (Bulga· Vasiliu (Yu.) 10/37, Velkopu· 
ristan) 35/91, Havaletk ( Ro- los (Yu.) 1037, Tıustas (Yu.) 
manya) 35/86, Veysi ( Türki· 1053 
ye ) 35/57. Moratan kotusu: Kiriakides 

Bayrak yanşı: 400 Metre: (Yu.) 2/49/10, Ragazos (Yu.) 
Yunanistan 43/9, Yugoslavya 3/ 14/25, Figarof (Bulgaristaıı) 
4411, Romanya 4S/2, Bulga- ve Bella (Yugoslavya). 
ristan 4S/ 4. Puvan itibarile genel netice: 

Tripl Atlama: Lakamarkis Yunanistan 150 
(Yunanistan) 14/19, Mikist Yugoslavya 71 
(Yugoslavya) 13/93, Nafpliotis Romanya 65 
(Romanya) 13/85, Kalistrat Türkiye 28 
(Yunanistan) 13/80, Jioniseviç Bulgaristan 15 
(Yugoslavya) 13/48. Mükafatlar Kral terafından 

Sınlda atlama: Taros (Yu- alkışlar aruında dağıblmıı ve 
nanistan) 3/90, Trav\os (Yu- müteakiben Balkan mal'fl çalı· 
naniltan) 3/80, Loitaef (Bal· ~narak baJdlcJar çekilmiftir. 
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~/ık bahisleri; 

Dıtiyarlığın sebeplerinden biri 
de fena teneffüstür. 

-
_ŞE H 1 R HA e ·E R LE R İ 

Yaşamak demek teneffüs 
demek, teneffüs demek yaşa· 
rnak demektir. Bu iki kelime 
}'ekdiğerinin müteradifidir. in
sanlarda nefes almakla hayat 
başlar ve nefes vermekle ha-

~:~:;n;;!:m:r!: Gör~es'te Çekoslovakya bizden 1 Borsada 
Dört müsellah şahıs İnCİr alacak. Ozum satı,ıarr: 

1 

}'at söner. Teneffüsle, yani nefes 
alıp vermekle insan yaşar. F c· 
na bir teneffüs hayatı kısaltır 
vaktinden evel ihtiyarl~tır, yak· 
tinden cvel ölüme sebep olur. 
Teneffüs vücudu dolaşarak 
kirlenmiş ve siyah kan da
marlarile temizlenmek için ak
ciğerlere gelmiş olan pis kanın 
hamızı karbonunu ağızdan dı
şarı atar ve havadan yeni ok
sijen (Müvellidülhumuza) kana.
vererek kanı temizler, can
landırır .. 

Bundan başka akciğerler 

andokrin, yani ifrazatı dahili
ye guddeleri vesair azalar ile 
münasebettardır. Teneffüsle ak· 
ciğerlerinizi her tenbih edişi· 
nizde diğer guddeleri de ten
bihle daha iyi çatışmalarım 
temin etmiş olursunuz. Bu su· 
retle umumi hayat uzamış 
olur. Teneffüs hicabı hacızi 
(Göğüs boşluğu ile karın boş· 
luğu arasındaki perde) tazyik 
etmekle hazmı kolaylaşlırır ve 
kabızlığı defeder. Bu suretle 
karın azalarına otomatik ma
saj yaparak karaciğer üzerine, 
safra ifrazı üzerine bağırsak 

ve böbrekler üzerine tesir 
icra eder. Toksinleri (zehir· 
)eri) tahrip eder ve binaena· 
leyh ihtiyarlığın vadesini ge
riletir, uzaltır. 

Zira ihtiyarlığın tedrici bir 
tesemmüm (zehirlenme) neti
cesi olduğunu bundan evelki 
makalelerimizde anlatmıştık. 

Şu halde ihtiyarlamamak, 
genç kalmak için açık ve te· 
miz havada yaşamalıdır ve 
her gün mümkün olduğu ka· 
dar açık yerlerde, bahçelerde 
gezınınız. 

Burundan nefes alarak seri 
adımlarla yürüyünüz. Ne fani· 
le yeleğin iyiliğinden ve ne de 
hava cereyanının fenalığından 
bahsetmeyiniz, daima evinizi 
odanızı havalandırınız. Gece· 
leyin odanızın üst pencereleri 
açık yatınız. 

Bilaistisna herkes ve hatta 
geni~ sadır ve geniş teneffüs 
saadetine malik elanlar dahi 
günde on defa teneffüs jim· 
nastik hareketlerini yapmalı

dır. Bunu yapmak için çıplak 
gövde, dik vücut, yüksek baş 
ve kollar tabii yana düşük 

olarak bir ayna önünde du· 
runuz. 

Birinci hareket-yavaşça bur-1 

nunuzla derin nefes alınız ve 
sadırı (Göğsü) iyice genişlet· 
mek için kollarınızı kavuştu

rarak mümkün olduğu kadar 
arkaya getiriniz, bu halde bir 
müddet nefesinizi tutunuz. 

ikinci hareket - Yavaşça 
burnunuzla nefes veriniz ve 

sadırı tazyik ederek içindeki 
havayı boşaltmak için kolları· 
nızı ön tarafa getiriniz. Bu iki 
hareketle teneffüs jimnastik 
hareketi tamamlanmış olur. 

Herkes kanını, idrarını ve 
dişlerini muayene ettirdiği gi
bi mutlak evelce teneffüs 
kudreti dedikleri sadtının ge
nişleme kabiliyetini de" mt\~ye
ne ettirmek icabeder. Yani 
teneffüsle sıhhatinizi kontrol 
etmelisiniz. Teneffüsle sıhhat 
şu suretle kontrol edilir. Eli
nize saniyeli bir saat alınız 
sonra yavaşça burnunuzla de
rin bir nefes alınız ve nefesi
nizi tutunuz ve ne kadar müd-
det nefesinizi tutabildiğinizi 
saate bakarak tesbit ediniz. 
Tabii olarak bu müddet elli 
saniyedir. Talimle altmış ve 
daha ziyadeye çıkartabilirsiniz. 
Miiddetin fazlalığı sıhhatinizin 
alametidir. Bir kimsenin iyi 
teneffüs edip etmediğini an· 
lamak için ticarette mükem
mel cihazlar vardır. Bunların 

faideleri her gün sür respi
rasyondaki (Fevkalade tenef • 
füs) terakkiyi göstermeleridir. 

Sür respirasyon demek her 
gün yutulan veya emilen mi.i· 
vellidül humuzanın miktarını 
iki, üç., dört misli artırmak 

için teneffüs harekatının · ge· 
nişletilmesinden ibarettir. 

Her gün bu hareketleri yap
makta tereddüt etmeyiniz. Bu
na hasredeceğiniz dakikalar 
mütemmim tul ömür saatleri 
olacakhr. Göğsünüzün (Sad
rmızın) teneffüs kabiliyeti neş· 
vünema buldukça amel ve 
hareketleriniz daha iyi olacak 
ihtiyarlamıyacak ve iyi tenef -
füs ettikçe iyi bir mizaç ve 

mes'ut bir hayat kazanacaksınız. 

El işleri ve 
Ev sanayii sergisi. 

29 Birinci Teşrinde Anka· 
ra' da açılacak olan el işleri 

ve ev sanayii sergisine lzmir
den iştirak için tahminin fcv~ 

kinde bir alaka vardır. Ala
kadarlar, sergide teşhir edil-
mek üzere · hazırladıkları nü-
munelerdcn birçoğunu şehrimiz • 
ticaret ve sanayi odasına ver· 
mişlcrdir. Bu eşya, 10 Birinci 
Teşrinde Ankara'ya gönderi
lecektir. İktisad Vekaleti bu 
sergide eser teşhir edecek 
olanlara on bin liralık ikra
miye dağıtacaktır. 

Serginin muvaffakıyeti neti· 
cesindc bu gibi sanatkarları 
himaye için bazı kanunlar da 
meclisten çıkacaktır. 

i ağım ve kaldınmlar 
Kurdoııda Doktor Mustafa 

bey bulvarında inşa edilmekte 
olan lağım tesisatı, bugiinle ı <le 
bitecektir. Bulvardaki Jfığım; 
iki taraflı yapılmıştı r. Kara
taş'ta 9 Eyliil sokağındaki la
ğım inşaatı da bitmiştir. Er
kek lisesi caddesinin kaldırım 
döşt:mesi bitmek üzeredir. , ... _____________ lilm _____________ , 

EL HAMRA 
Yarın matinelerden itibaren 

Mevsimin birinci Fransız süper filmi 
Rus aşkı.. Rus heyecanı .. Rus şarkıları .. Mükemmel Rus

Kafkas Çigan orkestralarının gaşyedici musikilcrile dolu ve 
Çarlık devrinin müthiş zulümlerini bütün teferruatile canlan· 
dıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKUMLARI 
;~gnıganlar Pierre Blancher·Charles Vanel-Vera Korenol 

takip ediliyor. Ç. Alıcı K. S. K. S. 
Gördes, (Hu- Beş kişilik bir heyet, kooperatifçilik 1910 87 T. Alyoti 9 19 50 

susi) - Gü- . üzerinde tetkikat yapıyor. 79o K. Kizüım lO 4o 15 SO 
hk 

518 A. R. züm. 10 15 50 
nay ma eme 

Hükumetimiz, kooperatifçilik sonra ~ehrimize gelecek ve 301 P. Paci 6 11 25 
azası ve Kırk-

siyasetine büyük bir ehemmi- burada da kooperatifler üze· 296 H. Alanyali 9 25 16 
ağaç ha kim 

yet vermektedir. Bütün koo- rindeki tetkiklerine devam ede- 255 H. Alyoti 10 25 17 50 
\'e ka le ti n d e 

peratHlerin birleştirilerek bir· rek Ankara'ya dönüşte bir 241 Ş. Riza ha. 13 22 
bulunup ahi· 
ren vazifei as· den idaresi için tetkikat yapıl- rapor hazırlıyacc.ktır. 228 Mani. B. ko. 11 18 

maktadır. * * * 223 Ü. Kurumu 9 13 50 1 iyesi o lan 
İktisad Vekaleti mütahassıs- Alakadarlara gelen mah1- 178 P. Klark 6 25 16 Gördes'e ge· 

1 en müddei· farından Doktor Willand; Zi- mata göre, Yunan ihracatçı· 171 Beşikçi z. bi. 9 12 75 

G .. d -d·d : raat Bankası Hukuk Müşaviri ları, İncir üzerine Çekoslo- 160 D. Arditi 8 25 15 25 um um i Hik- or es mu eı-
met so:ı meş- umumisi Arif Zaim; lktıf;ad Vekaleti koope- vak'ya tacirleri ile yaptıkları 155 S. Süleyma. 12 20 
hu d cürüm Hikmet ratif şubesi müdürunün dahil mukaveleyi bozmuşlardır. Bu- 147 Y. İ. Talat 9 13 25 
kanunile ceza kanununun tat- bulunduğu beş kişilik bit he· nun sebebi, Çek parasının da 144 155 M. J. Ta. 15 75 18 7S.. 
bikatı etrafında bütün hassa- yet, Umurlu, Karapınar, Or- düşürülmesi üzerine Yunan 125 J. Kohen 13 75 15 
siyeti il... meşgul olmaktadır. taklar ve havalisindeki İncir ihracatçılarının taahhütlerini 110 C. Alanyalı 9 12 75 
Vaziyeti gözü önünde bulun· müstahsilleri kooperatiflerinde yerine getirmemeleridir. 90 Albayrak 8 50 10 625 
durmak için çarşıda bir kara· tetkikler yaparak Aydın'a gel- Çekoslovakya, İncir ihtiya- 71 Vitel 12 875 16 75 
kol da tesisine muvaffak ol· mişler ve dün Aydın Valisini cını bu sene bizden temin 65 Ş. Remzi 11 25 16 25 
muştur. ziyaretten sonra, Aydın' da ki edecektir. incir üzerine iş ya· 63 S. Emin 12 875 13 75 

Bunlar kimdir? Kooperatif vaziyetini tetkik panlarla temaslara başlanmak 31 J. Gozden 16 50 19 
Gördes vadisinde Ali çolak eylemişlerdir. Heyet, iki gün üzeredir. 30 L. Galemidi 11 11 

ve Emin'in çiftliği civarınqa M h 1 k 28 F. z. Abdul. 11 50 11 75 

dört silahlıgörüldüğümüddei· eş ud sur ar a- ~3~;·1·~4;;: ~~k~~ 19 
umumiye haber verilmiş, müd- , 

deiumumi derhal karakollara t tb • k t 2llOSO Eski yekun 
tebligat yapmış bu dört müsellah n Un U a 1 a 1. • 217383 2~2 T. U. yekun 
şahsı meçhulün yakalanmasını - lncır satı,ıarı : 
istemiş ve zabıtaca derhal ta· 6 G •• J (JOJ• \ [ üd' _J • Ç. Alıcı K. S. K. S. 
kibata başlanmıştır. Epidenberi Unue 'J SUÇ U m aeıUmU- 2558 Ş. Remzi 7 50 16 
gene bu havalide dolaşmakta ·ı ·., ·ı • f • 1204 Tütsü ile te. 7 14 50 

. . k .. l d mı ıge Verı mı~ ır. . 440 B Fa ko 7 7 oldukları gıbı bazı oy er e de Y · .r n 
ev soymak mes'elesinden suçlu Meşhud suçlar kanununu 4 Birinci Teşrinde 13 iş 375 Ş. Rıza ha. . 7 75 11 25 
asker kaçağı Hamid'le Simav'lı tatbik için; müddeiumumilik gelmiş, 2 si Asliye ceza, 5 i 267 B. S. Alazrakı 9 9 75 
Refik'i ve Akhisar'ın Dağdere makamı ile asliye ve sulhceza Sulhceza hakimliklerine gön- 115 F. Pakers 9 9 
köyünden Sadık dünkü gün mahkemeleri, fevkalade :mesai derilmiş, 6 iş hakkında takibe 87 A. Muhtar 7 75 8 875 
yakalanarak merkez kazaya sarfettnektedirler. mahal olmadığı kararı veril· 82 K. Kazı~ 6 6 25 
getirilmiştir. Hamid'le Refik Kanunun tatbik mevkiine miştir. 65 S. B~yazıt 8 50 12 25 
Simav'lı Kırkağaç' ta yakalan· konduğu 1 birinci Teşrinden 6 5 Birinci teşrinde 4 tahki- 38 S. Suleyma. 11 12 50 
mış ve Sadık'ta kendiliğinden l nci Teşrin akşamına kadar kat evrakı gelmiş, 2 si sulh- 32 J. Kohen . 8 50 10 25 

meşhud suçlar kanununa göre 15 A H N 1 10 10 teslim olmuştur. Haklarında cezaya sevkedilmiş, diğer ikisi · · azı · 
zabıtadan müddeiumumiliğe 10 J T 9 9 

kanuni takibat yapılmaktadır. sevkedilen suçluların miktarı hakkında ademi takib kararı · aran. ma. 
Pek yakında diğer dört si- 103 tür. verilmiştir. 6 birinci teşrinde ;2~S Feher 11 11 

lahlı şahsı meçhulün de yaka· 1 Birinci Teşrinde müddei- lO iş gelmiş, biri asliyeceza, 
118102 }anmaları muhakkaktır. umumiliğe 9 iş gelmiştir. Bun· üçü sulhcezaya verilmiş, 6 sı 

"' ]ardan sekizi hakkında ademi hakkında takibat açılmamıştır. 123397 

B dl "' "'d · · h k b k ·ı b Aslı'ye ve sulhceza hakim- Zahire satışları: ura a iye aıresı arap ta i ararı ven miş, iri as-
bir binadadır. Hükamın oda- liyeceza mahkemesine sevke· li~lerine verilen suçluların Ç. Cinsi K. S. K. S . 
lan karanlık, dar ve bilhassa dilerek tevkif olunmuştur. dörtte üçü hakkında mahku· 1110 Buğday 5 3125 5 625 
mahkeme salonu küçüktür. Bu 2 Birinci Teşrinde 10 iş gel- miyet karan verilmiş ve dava- 135 Arpa 4 125 4 125 
yüzden hakimlerimiz ve me· miş, 2 iş Asliyeceza ve 6 iş lan neticelendirilmiştir. Meş· 135 Bakla 4 3125 4 3125 
murlarla halk zahmet çekmek- Sulh ceza mahkemelerine ve· hud suçlar kanununun kolayca 16 Nohut 5 50 5 50 
tedir. rilmiş, 2 iş hakkında takibata tatbiki için İzmir' de ilaveten 60 Burçak 4 375 4 375 

mahal görülmemiştir. sulhceza ve asliyeceza hakim- 18 Susam 14 50 14 50 
Müddeiumumi binanın çir

kin vaziyetini ağırceza müd
deiumumiliğine ve Adliye Ba
kanlığına yazmıştır. Mahkeme
lerimizin mehabetile mütenasip 
bir bina yapılması şükranla 
karşılanacaktır. Adliye Bakan
lığının nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

Modern imalatare 
İnsaatı 

~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
tarafından Alsancak ve Kül
türpark civarında yaptırılacak 
olan büyük ve modern ima
latane ve deponun inşasına 

yakında başlarıacaktır. Hazır
lanmış olan projeye göre te
mel sondajlarına başlanmıştır. 
Bunun için İstanbuldan gelmiş 
olan mütehassıs tarafından te
mel sondaj işi yaptırılmakta· 
dır. Sondajdan sonra temeller 
açılacak ve inşaata başlana
caktır. Deponun inşası iç.in 
beşyüz bin lira sarfedilecektir. 

Tütün imalataPe ve deposu 
olan inşa edilecek olan bu 
binada, tozları imha eden ve 
işçilerin içtimai bir hayat ya
şamalarını temin edecek olan 
muhtelif tesisat, bir revir, ye
mek salonu vesaire buluna
caktır. 

3 Birinci Teşrinde Müddei- likleri ihdas edilmesi lüzumlu 125 Ton P. çekir. 2 90 2 90 
umumiliğe dört meşhud suç görülmektedir. Şimdiki kadro 448 B. pamuk 45 47 
vak'ası verilmiş, bunlardan 1 ile, zaten işleri pekçok olan 13 H. '· 45 47 

iş Sulh cezaya gönderilmiş, hakimler, çok fazla çalışmak Hurd-; incir 
3 ü hakkında da ademi takib mecburiyetinde bulunmakta-
kararı verilmiştir. dırlar. 

MAHKEMELERDE: 

Davudlar köyündeki 
müthiş cinayet. 

-------------------------
Mahkeme,maznunların kefaletsiz 

tahliyelerine karar verdi. 
Kuşadası'nın Davutlar kö

yünde Konya'lı çoban Memeş 

ile hüviyeti meçhul bir şahsı 
öldürmekle maznun Girid'li 
Mehmed Ali, Ahmed ve sah· 
te nüfus tezkeresile gezmek 

suretile hüviyetini gizlemekten 
maznun İsmail'in muhakeme-

lerine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Mahkeme heyeti, 

kararı tefhim edeceği yerde 
bazı noktalar hakkında yeni
den yerinden tahkikat yapıl· 
masına lüzum görmüştür. Maz· 
nunlardan Mehmed Ali ile 
Ahmed'in avukatı Halid Na
tık, davanın daha uzayacağı 

anlaşıldığından ve Müddeiu· 
mumi tarafından maznunlar 
hakkında iki defa beraet ka· 
rarı istendiğine göre hiç ol
mazsa kefaletle tahliyelerini 
istemiştir. 

Müddeiumumiye ne diyeceği 
sorulmuş ve iddia makamını 

işgal eden Müddeiumumi mu· 
avini Şevki Suner, kefaletle 
salıverilmelerinde mahzur gör· 

mediğini bildirmiştir. Bunun 
üzerine mahkemece maznun

ların kefaletsiz olarak tahliye
lerine karar vermiş ve muha· 
keme başka bir güne bırakıl
mıştır. Maznunlar, akşam üzeri 

Mübageata devam ediliyor 

inhisarlar idaresi tarafından 
Aydın ve havalisinde hurda 

incir mübayeasına devam edil
mektedir. Şimdiye kadar inhi· 

sarlar mübayea teşkilatı vası· 
tasile muhtelif incir mıntaka· 

farından 4500-5000 çuval ka
dar hurda incir satın alınmış
tır. Bazı tüccarlar da kendi 
namlarına hurda mübayeasına 
devam etmektedirler. 

Cezalandırılan otobüsçüler 
Kordonda işliyen otobüs

lerdeki biletçilerden bazıları· 
nın, her sokak başında oto· 
büsü durdurarak: 

- Haydi konak! Diye mü
teaddid defalar bağırdıkları 
ve gürültü yaptıkları görüldü
ğünden bu gibiler, belediyece 
beşer lira para cezasına çarp
tırılmışlardır. -salıverilmişlerdir. Mehmed Ali, 
mahkeme salonunda kendisini 
bekliyen ve mütemadiyen ağ· 
lıyan anası ile kucaklaşmış ve 
birlikte köyüne dönmüştür. 
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ölen Macar başvekili 0 da bir hazineymiş 

-------------
Almanya - Roma ve Avrupa vaziyeti 

hakkında neler düşünuyorau? 
Berlin, 6 ( A.A } - D. 

N. B. Ajansı Münih'te bir 
sağlık evinde ölen Macar baş· 
bakanı M. Gömböş'e aşağı· 
daki satırları tahsis etmiştir, 

Almanya M. Gömböş'ün 
ôlümü ile samimi ve sadık bir 
dost kaybetmiştir. Almanya 
uzun müddet bu dostun ya
sını tutacaktır. Gömböş'ün ölüm 
haberi Alman hükumet mer
kezinde sür'atle şayi olmuş 
ve her tarafta samimi ve de
rin tesirler uyandırmıştır. 

Kendisini hakikaten bir şef 
derecesine çıkartan M. Göm· 
böş'ün faal ve eneriik şahsi· 

J 

yeti son seneler içinde Ma-
caristan siyasasına emin bir 
esas ve kıymetli bir istikrar 
bahşetmiştir. 

M. Gömböş'ün en mühim 
desteğini şefinin şahsiyetinde 
bulan otoriter bir hükumet 
kurmağa muvaffak olmuştu. 
Macar milletinin bütün sınıf
ları bu hükumete karşı büyük 
bir sempati ve saygı besle
mekte idi. M. Gömböş yaşa
şadığı devre uygun bir şahsi· 
yet idi. Ve memleketini daha 
müsaid bir sosyal atiye gö· 
türmek dileğini besliyordu. 

ileriyi gören bir siyasa 
adamı olan merhum Almanya 
ile çok sıkı dostluk bağları 
tesis ederek memleketinin 
yükselmesi için yeni yeni yol· 
lar aramıştı, 

1934 Haziranında Macar 
ayan meclisinde söylediği bir 
nutukta 1M. Gömböş siyasası· 
nııı esas hatlarını i~ah et-
mişti. I 

Macaristan'ın sulhcu niyet
i lcr beslediğini ve henüz hal
~ ledilmemiş olan mes' cleleri 
ı bir harple istemenin bir deli
~ lik olacağını söylemişti. 

Macaristan istiklalini temin 
eden ve Avrupa'nın Macar 

~ mes'elesi hakkında soğuk kan
lılıkla düşünmesini beklemek 
imkanını veren bir siyasa ta
kib etmelidir. Macaristan Avus
turya, Almanya ve İtalya'ya 

ı dayanarak düşmüş olduğu ka
pandan kurtulmağa ça1ışma
lıdır. 

M. Gömböş Roma ile Ber
lin arasında bir yakınlaşmayı 

c Avrupa sulh siyasası için el
t zem addetmekte idi. Çünkü 

bu iki devletin yakınlaşma
. sında siyasal ve ekonomik 

sebebler mevcuttu. 
Asker sıfatile M. Gömböş 

1 harp takdirinde yapılacak olan 
1 Avrupa ve Avrupa kültürünü 

kurtarmak için sulhun idame
sini arzu etmekte idi. 

İşte M. Gömböş'ün iki yıl 
vel başlıyarak ölümüne ka-

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 
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dar takib ettiği siyasi program 
bu idi. 

Berlin, 6 (A. A.) - Macar 
Başvekili Gömböş'iln vefatı 
dol yısile Hitler Macar Naibi 
Horti'ye çektiği telgrafında 
kendi şahsı ve Alman milleti 
namına taziyette bulunmakta 
ve Macaristan'ın müteveffa 
Gömböş'ün en mümtaz ve en 
iyi evlatlarından birini, Alman
ya' nm da sadık bir dost kay· 
bettiğini bildirmektedir. 

Hitler Gömböş'ün zevcesi
nede bir taziye telgrafı gön
dermiştir. 

Pe~te, 6 (A.A) - Göm
böş'ün ölümü haberini gazete· 
ler fevkalade nüshalar çıkara
rak halka bildirmişlerdir. Rad-
yo istasyonları derhal neşri· 
yatlarını tatil etmişler, bütün 
tiyatro ve sinemalar da kapan-
mışlardır. Resmi dairelerle bir 
çok evlerde bayrak yarıya çe
kilmiştir. 

Münih' den bildirildiğine gö
re, Gömböş dün gecedenberi 
baygın bir halde bulunduğun
dan ıstırab çekmeksizin öl
müştür. 

Cenaze merasimi 
Buda-Peşte, 6 ( A.A) 

Gömböş'ün cenazesi Perşembe 
sabahı buraya gelecektir. Naib 
Horti bugün hükumet partisi 
reisi İvady, müstakiller partisi 
reisi Eckhart ve liberal partisi 
reisi Rassa'yı kabul ederek is
tişarelerde bulunmuştur. 

M. Mussolini'nin telgrafı 
Roma, 7 (Radyo) - M. Mus· 

solini, Macar naibi hükumetine 
Gömböş'ün ölümü hasebile bir 
taziyet telgrafı göndermiştfr. 

Kont Ciyano da Macaristan 
sefarethanesine giderek beyanı 
teessür etmiştir. _ 

Gördes tütünleri 
Gördes, (Hususi) - Bu sene 

Gördes'te bir milyon kilo rad
desinde Tütün istihsal edil
miştir. Tütünlerdeki nefaset ve 
işçilik bütün kumpanya eks
perlerinin nazarı dikkatini cel
bettiği gibi tetkikat yapmak 
için sureti mahsusada Ameri
kan kumpanyası direktörüde 
Gördes'e gelmiştir. Müstahsi
lin bilhassa komisyoncular 
elinden kurtulması neye muta
vakkıfsa alakadarların şimdi
den te{iebbüslerini bekleriz. 
Zira bu seneki ihtimam ve 
sarfedilen gayret ve mesainin 
mükafatını görebilmek ıçın 
müstahsilin yüzü gülmeli ve 
eline para geçmelidir. 

Tayin 
İzmir mülga Erkek muallim 

mektebi tabiiye stajyeri Afife, 
İzmir Kız lisesi stajyerliğine 
tayin edilmiştir. 

Ödemiş odası başkatipliği 
Münhal bulunan Ödemiş 

ticaret odası başkatipliğine 
Kazım Boz Şahin tayin edil
miştir. 

Sovyet komiser
leri ayrılmışlar . • 

Barselon, 7 (Radyo) - Ko
münistlik hesabına İspanya' da 
ümidin kalmadığını gören yedi 
Sovyet komiseri dün bir Rus 
vapurile Barselon 'dan ayrıl
mışlardır. Bunlar, gitmezden 
evel, vaziyetin ümidsiz oldu
ğunu söylemişi rdir. 

Vapura bindikleri sırada 
Milisler taraf mdan tecavüze 
uğrıyan Rus komiserler yara
lanınamışlardır. 

' 

Falih Rıfkı ATAY 
Ragüza'da bir dükkan önün

de durdum. Vitrini &eyrediyo· 
rum: Hırvat saltasmd n tutu· 
nuz da örme boşnak terliğine 
[1 J ve sırp çoban çarığına ka· 
dar her şey var. Teza-ah ba-
tına toplananlardan kimi bir 
bluz, kimi Bosna işi bir kah: 
ve takımı, kimi sloven çeşidi 
bir örtü seçiyor. Bunlar hep 
elişleri idi ve hepsi, köyde 
veya kasabada halk kadınları 

Afrika'da halkın silahlan 
dırılmasına itiraz edildi. 

İngiltere ...... 
Raslara birer 
Malikane vermiş. ~~~~~---~--------

l tal ya, vadini yerine getirmiyormuş. Fi. 
/istin mes 'el esi de görüşüldü. 

Londra, 7 (Radyo) - Ras 
lmro ve val Sadık'ın Gore'den 
müfarekatleri hasebile lngiliz 
hükumeti bu iki Habeş ku
mandanına Oganda' da birer 
malikane vermiş olduğunu bil
dirmiştir. Bu iki reis bundan 
böyle siyasetle uğraşmıyacak
lardır. 

tarafından yapıldığı için ucuz 
şeylerdi. Hepsinin ikinci bir 
hususiyeti var: Bugün işe ya· 
rar bir hale getirilmiş olmak! 
Bunları satın alanlar yalnız 
seyyahlar değildirler. Aynı eş· 
yanın Yugoslavya evlerinin 
içini de süslemekte olduğunu 
görüyorsunuz. 

Fakat gidip bizim çarşıda 
bir hatıra arayınız. Sizi hemen 
antikacı dükkanına götürecek
lerdir. Antikacı dükkanına ise 
her yerde az çok zengin olan
lar uğrıyabilir. Yahut, size, 
pahalı ellerde işlenen örtüleri 
göstereceklerdir. Birtakım 80 
liral Bunlar da antika paha
sınadır. Seyyah uğrağı olduğu 
için fiatlar en yüks~k olan 
Ragüza mağazalarında bile 80 
değil, 50 değil, 30 liralık pek 
aı şey gördük. 

Yalnız Yugoslavya' da mı 
böyledir? Londra mağazala· 

rında dahi, üstünde "Elişidir" 
markasını taşıyan bir sürü Ir· 
landa ve fskoçya eşyası var
dır. Çünkü, bütün kıymetler 
gibi, elişi ayrı bir kıymet, 
orijinal ayrı bir kıymet, hatıra 
ayrı bir kıymettir. Bu kıymet
ler dahi mükemmel surette 
iktısadidirler. 

Şark hududlarından Trak
ya'ya kadar, Türkiye'nin her 
tarafında, belki her memle· 
ketten fazla, ve on binlerce 
kadına gelir temin edecek, 
belki birtakım mıntakalar için, 
nakid getirir tek vasıta olarak 
elişleri çeşidleri vardır. 

Cenevre, 6 (A.A) - Mil· 
letler cemiyeti Asamblesinin si
yasal komisyonu bugün Man
dater mes'elesinin senelik mü· 
zakerelerine başlamıştır. Po
lonya delegesi M. Kmarnitzki 
Filistin' deki yahudi ocağının 
muslihane bir tarzda inkişa
fına hükumetinin büyük bir 
alaka gösterdiğini söyliyerek 
demiştir ki: 

Lehistan'da nüfusun fevka
lade artması ekonomik işler 
teşekkülleri diğer unsurlann
kine uymıyan Yahudi kütlele· 
rine bir muhaceret toprağı 
aramak mecburiyetini tahmil 
etmektedir. Bunun içindir ki, 
Polonya hükumeti hadiseleri 
dikkatle takib etmekte ve bu 
hadiselerin ne Filistin'in ne 
de bu toprakların Yahudi mil
leti için oymyacağı rolü ihlal 
etmiycceğini ümit eylemek
tedir. 

Lehistan kat'iyyen emindir 
ki, Ingiliz hükumetinin ener
jik hattı hareketi Filistin man· 
dasının hedefini bozmıyacak
lır. Filistin Yahudiler için en 
tabii ve en mühim bir muha
ceret toprağı olmakla beraber 
Milletler cemiyet\ merkezi ve 
Şarki Avrupa' daki Yahudiler 
için daha başka muha';eret 
mahalleri bulmak lüzumunu 
ihmal etmiyecektir. 

Çekoslovakya murahhası üç 
küçük antant devleti namına 
beyanatta bulunarak Filistin 
hadiselerini büyük bir dikkatle 
takibealemekte olduklarım be· 

Böyle mıntakalarda elişleri, 
yalnız cihan tasarrufunun de
ğil, köy vergilerinin de kay· yan etmiştir. 
nağı olabilir. Ancak bunların Hollanda murahhası Van 
çoğu, henüz, ham malzeme Rappard manda sisteminin f e· 
halindedirler. Bir kısmı istilleş- na işlediğini söylemiş ve mil
tirilmek, bir kısmından yeni letler cemiyetinin yaptığı kon
kullanma eşyası çıkarmak, fa- trolü tenkid etmiştir. 
kat motiflerde iptidai hususi· Mumaileyhin üstü kapalı il-
yetleri korumak, hülasa, pra- haklardan tevakki edilmesini 
tik bir zeka ile birleşen yük
sek bir san'at kudretinin bir 
arada çalışmasını gerektiren 
organize bir say lazımdır. Me
sela elektiril< lambasına tatbik 
olunan Venedik fenerleri, hem 
asli güzelliği kaybolmıyan, hem 
pek işe yarıyan ve senelik 
modaların masrafından ev sa
hihlerini koruyan mükemmel 
nümunelerdir. Bizim, san'atın 
müdahalesile, bu tarzda isti
fade edilecek kadar işlerimiz 
yok mudur? Ancak köyün 
ucuz elişi ihtikardan ihtikara, 
antika pahasına çıktıktan son· 
ra, ihtimal birkaç kişinin karnı 
doyar. Fakat halk istifadesi 
genişlemez. Elişlerinin tanzi
mini koopertifleştirmek, Halk
evlerinde dersler açmak, bil· 
hassa san' at adamlarına vazife 
vermek başta gelir. Aklıma 

gelen ilk tedbir, diğer mem· 
leketlerden elişleri örneklerini 
toplatıp Üzerlerinde tetkikler 
yapmak ve bu örneklerin hangi 
orijinal e~yadan nasıl ahndı
ğmı araştırmaktır. 

29 Teşrinievvel elişleri ser· 
gisi, ilmi ve iktısadi, böyle 
bir teşebbüsün başlangıcı olur· 
sa, gerçekten muvaffak olmuş 
demektir. 

(l] Giyimi \·e ılik.imi ı~lalı olu. 
nan bu terliklerden Alman) u ·ya 
senede 30 hin çlfıe yakın ihraç 
edilmektedir. 

ileri sürmüş ve c konomik in hi
sarlardan manda sahiplerini 
tahzir eylemiştir. 

Keza manda altında bulu
nan birçok topraklardaki yerli 
halkın temennisini ehemmi
yetle kaydetmiş ve bilhassa 
maden mıntakalarında işçilerin 
kat'iyen himaye görmediklerini 
söylemiştir. 

Cenubi Afrika murahhası 
Vater Afrika' daki yerli halkın 
silahlandırılması tehlikesini te· 
barüz ettirerek cenubi Afri· 
ka'nın kendi topraklarında yer· 
!ilerin silahlanmasına asla mü
saade etmiyeceğini söylemiş 

ve son zamanlarda şarki Af
rika'ya ayak basan büyük bir 
devletin vaidlerini bu hususta 
hiçbir suretle tutmadığını be
yan etmiştir. 

Cenubi garbi mes' elesine 
gelince bu toprağın ilhakı de
mokratik teşkilatın tamamile 
iflasından doğmuştur. Bu iflasa 
da sebeb beyaz halktan mü
him bir kısmının diğer susir
lerle teşriki mesai etmek iste
memelerinden ileri gelmiştir. 

Fransız delegesi Viemot 
Suriye mandasının ilgasından 
bahsetmiş ve Fransa'nın Suri
ye' deki Türk ekalliyetleri mes
elesini mümessili vasıtasile 
ileri süren Türkiye ile İsken· 

derun mıntakasma muhtariyet 
teşkilatı temin edecek bir 
sureti tesviye bulmak üzere 
Türkiye ile müzakereye amade 
olduğunu söylemiştir. 

Rüştü Aras, mandalar ko· 
misyonunun tevsii hakkındaki 

Polonya teklifile meşgul ol
muş ve mezkur komisyona ge
rek komşuluk ve gerek ahdi 
sebebler dolayısile başlıca ala
kadar olan devletlerin kabu
lünü de teklif etmiştir. 

İngiliz murahhası Lord 
Gramborne Filistin hadisele
rinin inkişafına karşı birçok 
memleketler tarafından gös
terilen alakayı kaydetmiş ve 
lngiltere'nin bugün için Filistin 
vaziyeti hakkında izahat vere
bilecek bir halde olmadığına 
dair M. Eden'in beyanatını 
hatırlattıktan sonra da lngil
tere'nin hem Arapları hem 
Yahudileri memnun eden bir 
sureti hal temenni etmekte 
olduğunu ilave eylemiştir. 

İngiltere' nin Gore konsolosu 
Yüzbaşı lrskin'de Gambelan'a 
vasıl olmuş ve Londra'ya av
det emrini almıştır. ltalyan· 
ların Gore'yi işgal hareketine 
geçmeleri beklenmektedir. 

Habeş mes'elesi 
Artık tasfiye 
edilmiş sayılıyor. 

Belgrad 7 (Radyo) - Sa
bık hariciye bakanı M. Nisiç 
Pravda gazetesinde neşrettiği 
bir makalede: 

"Habeş mes' elesi artık tas
fiye edilmiş addolunabilir. Ve 
uluslar sosyetesi bu mes' eleye 
karışmak fırsatını bulamamış-

·tır.,, Demektedir. 

Ekonomik komisyonda 

Romanya, Fransa-lngilte 
re kararını kabul ediyor. 
Tecim manialarının ortadan kaldırılması 

icin bir komite secilmesi istendi. , . 
Cenevre, 6 (A.A) - Mil

letler cemiyeti ekonomik ko
misyonunun bugünkü toplan· 
tısında Romanya dış bakanı 
M. Antonesko ekonomik silah
sızlanmanın da süel silahsız
lanma .şeklinde tecelli ve en 
geniş bir temele dayanan mü
essir bir beynelmilel teşriki 
mesaiyi istilzam ettiğini kay
dederek demiştir ki: 

- İngiltere, Fransa. Ame· 
rika para anlaşması sevinile
cek bir hadise teşkil etmek· 
tedir. Romanya şimdiki kon
tenjan ve döviz hakkında di
ğer memleketler tarafından 

yapılan daveti memnuniyetle 
gözönüne almaktadır. 

Hollanda delegesi M. Von 
Lansot kısa bir zamanda pa· 
ralann altın esası üzerine ge
nel istikrarın temin edilmesi 
ümidini göstermiş, demiştir ki: 

- "İngiltere'nin bir istik
rar zamanı henÜz gelmiş ol· 
duğuna kani bulunmaması 
mümkündür. Herhalde kon
tenjan ve döviz kontrolü sis
temine bir nihayet vermek la
zım"dır. Bununla beraber Hol
landa kontenjan sistemi ayni 
suretle hareket edecek dev· 
letlcre karşı kaldırılabilir. Di
ğer memleketler hakkında ih
tirazi kayıtlar yapacaktır. 

Delege komisyonun tecim 
manialarının kaldırılması hak· 
kında sarih bir tavsiyede bu
lunmadan dağılmıyacağı ümi· 
dinde bulunmuş, bu engellerin 
kaldırılması imkanlarını tetkik 
etmek üzere bir komite teşki
lini istemiş ve beynelmilel bir 
konferansın mevsimsiz . olarak 
toplanmıya çağrılmasını red· 
detmiştir. 

Hollanda hükumeti ham 
maddeler mes'elesi için bir 

tetkik komitesi teşkili hakkın
daki İngiliz teklifini tasvib et
mektedir. 

Haiti delegesi iki taraflı 
klering sistemleri yerine iki
den fazla taraflı anlaşmaların 
ikamesini teklif etmiştir. 

Arjantin delegesi Lehistan 
delegesinin nüfus fazlalığı hak
kındaki beyanat üzerinde du
rarak demiştir ki: 

Arjantin bütün muhaceret 
mes'elelerile şiddetle alaka
dardır. Arjantin toprakları bü
tün insaniyete açıktır. Arian· 
tin beynelmilel muhaceret mü
nasebetlerinin tekrar normal 
bir hale gelmesini mümkün 
olduğu kadar kolaylaştıracak
tır. Ve bu hususta beynelmi
lel bir mukavele yapılabilmesi 
için beynelmilel iş konferan· 
sına bir rapor verecektir. 

Fransız komü
nistlerinin hedefi 

Paris, 7 (Radyo) - Fran
sız komünist partisi umumi 
katibi M. Tores, 8 teşrinievel
de Meç' e gelecek ve mühim 
bir nutuk ile Fransız komü
nistlerinin umumi hedef ve 
maksadını izah edecektir. 

İsviçre ordusu tensik 
edilecek 

Berne, 6 ( A.A ) - Milli 
meclis yeni askeri teşkilat ka
nununu bu sabah ittifakla ka
bul etmiştir. Mezkur kanun 
İsviçre ordusunu yeni harp 
fenninin icabettirdiii şekilde 
tensik ve teçhiz etmektedir. 

Cima sultanı 
Adis-Ababa 7 (Radyo) -

1500 müslüman Habeşli asker 
Cima sultanı ile birlikte Go
reye gidecektir. 
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1 
• a saha yapılacak Son Karlist 

~8~U~ .. Y~Ü~K~T~A~R~/H~İ~T~E~F~:R.~l~K=A~== Bayr_a_m_iÇi~--·h-a-zırlık 
şist/erine göre 

••••• 

92 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu yapılıyor. 
rbaros Hayreddin seksen parça harp Manisa, (Hususi) - Manisa 
~ gençliğinin belli-başlı ihtiyaç· 
~'11İsi ile Marsilya' da bulunuyordu. !arından biri olan spor sahası 
bffon, kralı yeniden zevke din düşmanlarını mahv için işi yeni İlbay ve parti başka-
~ tnıak ve alıştırmak için gönderdiğini de tantana ile nımız Doktor Lütfü Kırdar'ın 

en tertibat almıştı. Bir ilan etmişti. Kardeşiniz, bana bu işe el koyması ile halle· 
kralın yanına gül tenli, her taarruza giriştiği veya dilmek üzeredir. 

G: güz.el bir kadın koy- adamlarımdan birkaçını öldür- Şimdiye kadar yalnız futbul 
Uzel kadın, kralın sarıya düğü zaman, harekete geçer- için kullanılmakta olan tarla-

, 
11 1lıış bıyıklarını hafifçe b · k'f t tmediğini -ttek· ken Türk'lerin aleyhine hare- nın lı ışe ı aye e 
B ket ettiğini ilanı adet ittihaz gören ilbay, günün ihtiyaçla-

onsuvar, bonsuvar be- rııu layıkile karşılıyabilecek ve 
'evo-ı"lı' ve gu"zel haşmet· edinmiştir. l k 1 o yüzme havuzu i e oşu yer e-

~ Dedi. · "Madam, Allah için düşü- rini ve bilcümle spor hareket· 
:aı Mari Goden'in üçüncü nünüz, papa yedinci Kleman'ı \erinin icabettirdiği yerleri ih-
-a karşı gülmeğe mecbur a]tıay mahpus tuttuğu zaman tiva edecek bir spor sahası 
1
• bu papa Hıristiyan ve Hıris· yaptırmak kararını vermiştir. 

':i Goden'in üç kızı da tiyanlığın müdafii değil miydi? Öğrendiğimize göre sahanın 
~nden güzeldiler. O kadar Ve eğer, bu papanın yardı- modem bir şekilde yapılma-

elerinden daha güzeldi- mına koşmamış olsaydım, bu sını temin için Ankara stad-
hatbuki anneleri zamanın muhterem zat daha çok zaman yomunun planlarını yapan M. 
tli~el kadınıydı. esir ve mahpus kalmıyacak Viyotti Manisa'ya getirtilecek 
'ati God~n vakıa hala gü- mıydı? Beni Türk'lerle ittifak ve spor sahasının yerini tayin 
\'e •• K l 
• cazıpti. ra ın metresi etmekle itham eden bu impa- ederek ona göre planlarını ha-
lu zamanlara göre biraz H · · 1 k · · l zırlıyacaktır. ~ rator, ırıstıyan ı ·tan ıtıza 

:l. şişmanlamıştı. İhtiyar · l k l l llbayımızın gençlı'g" e karşı 
"f etmiş olan lngi iz ra i e itti-
ını peşkeş çekmekle bir- d T k go"sterdı'klerı· bu alaka, Manisa 

'l!t b k fak etmemiş mi ir? opra Ia-t e liyordu. gençlerini çok sevindirmiştir. 
a), kuyumcu başının yap- rımı istila için protestan Al-
a '! l b b h k t t Manisa, (Hususi) - 29 Teş-'•a .. n'atkarane, kıymetli bir man ara era er are e e -
'' rinievel Cumuriyet bayramı bu ~ lti genç kızın parmağına memiş midir? Bu çok samimi 

rıtd· h sene Man·ısa' da nı-ek mükem-ı ve: ıristiyan olduğunu iddia eden 
Lı mel bir tarzda kutlanacaktır. 
qaydi kızım .. Şimdi he- zat, Macaristan'ın taksimini 

' · Bu iş için İlbayın başkan-
~ıdinizl Dedi. Türk'lere teklif etmemiş midir? 

\'et lığı altında bir komisyon top· 
·ıl ·• Kral, eski kral de- Bu kuzuya benziyen masum lanmış ve yapılacak işleri şim-

adam sevgili oğlumu zehirlet- diden tesbit ederek ilgililere 
~erıç kız halden anlama
~~ş "b: gı ı: 

~Ah.. Dedi. Beni artık 
Yorsunuzl. 

td· ı. 

* \t 1 * * ~ a i odasında yalnızdı. Üze· 
;;ı Uç şamdan yanan ma· 
başına oturdu, Paris ci
~ banyolara gitmiş olaı: 
k Ye şu mektubu yazdı: 

"ardeşiniz imparator, her 
)~ sefirler göndererek, Hı-
1an'Iarın en büyük düş
ti olan Türk'lerle ittifak 
~ lb hakkında şayialar neş
~~t! Halbuki Barbaros Hay· 
tııı tarafından kumanda 
a.all seksen Galer beni mü
~ Ve himaye için Marsilya 
1nda bulunmaktadır. 
~arator, benim .. bu taraf· 
~~ttıaye ve müdafaa edil· 
} 

1 &'Ördüğü için şimdi Ce· 
t 

ı'k Saldırmıştır. 
,1~ a:,. Allah. işin iç-yüzünü 
~i ıçın denızde çıkardığı 
~ bir fırtına ile gemile
d ahvetti; karadaki asker

e. korkunç bir kum fır
~ ıle hep kör oldular veya 

t. Şarlken bn kuvvetleri 
tnıiş nasraniyetin neşrı, 

memiş midir? Beni, Türk'lere bildirmiştir. 
karşı harb kabiliyet ve kuv· Cumuriyet bayramı gecesi 
vetini en fazla haiz bir hıris- Hükumet konağında mükellef 
tiyan kralını senelerce mahpus bir balo verilecektir. 
tutmuş, hasta olduğum halde Balonun mükemmel olmasını 
bana çok fena muamele etmiş- temin için de ayrıca bir ko-
tir. Buna mukabil ben, Fran· mite işe başlamıştır. 
sa'ya geldiği zaman ona hür-
mette ve misafirperverlik kai
delerinde kusur ettim mi?. 

D 11ek1 er: 

33 ,000 nüfuslu bir 
Kendisini esir etmek, yahud 
zehirletmek elimde değil miy- kazada hekim yok .• 
d'? ı .. 

"Madam, Fransa'nın artık 
tahammülü kalmamıştır. Mem
leketim gene kana boyanmak· 
tadır. Fakat bu defa artık 
memleketimin istilasına mey· 
dan vermiycceğim ve Cenabı 
hak nasib etmişse, Madam 
kardeşinizi fena halde mağlub 
ctmeğe karar verdim!,, 

-38-
Diyan dö Puatye ve 

Düşes d'Etan .. 
Kralın oğlu Şarl d'Angolem, 

şark ordusunun başında biiyük 
yararlıklar gösteriyor ve hü
cumla şehirler alıyordu. iki ay 
içinde bütün Lüksemburg dü
kalığını istilaya muvaffak ol
muştu. 

- Sonu var -

Bozdoğandan yazılıyor: 
33 bin nüfuslu ilçemizde 

bir scnedenberi tek bir dok
tor. yoktur. Sıhhat işleri ve 
halkın mukadderatı bir sıhhiye 
memurunun elindedir. Arada 
sırada merkezde bazı hasta· 
lıklar zuhur etmekte zengin 
halk İzmir'e, Aydın'a gelerek 
tedavi olunmaktan fakir halk 
ise yoksuzluk yüzünden çok 

'" sıkıntı çekmektedir. Gerek 
adli hususat ive gerekse bir
leşme işleri için Aydm'a ka
dar gitmek zarureti hasıl ol
maktadır. Çok mühim bir ih· 
tiyaç olan bu dileğimizin yük
sek gazetenizin bir sütununda 
neşrini saygılarımla memleket 
namına dilerim. 

R. Gürel 

Don Alfonzo Dö Burbon'un 
Kendi toprakların
dan· asker geçemez .. 

son günleri. Brüksel, 7 (Radyo) - Mi
ralay Roket "Yirminci Asır 
gazetesinde,,, harb zamanında 
Fransız askerlerinin Belçika 
topraklarından geçmesi ihti
malinden bahsederek: 

Ajans1ar, Viya
na' da 87 yaşında 
bir İspanyol pren
sinin öldüğünü h · 
her verdiler. Bu 
prens, Don Alfon· 
zo dö Burbon'dur. 
Yani son KarJistl 

Malum ya.. İs
panya' da üç aya 
yakın bir zaman· 
dır devam eden 

"Buna imkan yoktur; Belçi
ka'dan ne Fransız, ne Alman, 
ne İngiliz askeri geçemez. Ser· 
best Belçika, ne sıfatla olursa 
olsun ecnebi asker ayağı al
tında kalamaz.,, Demektedir. 

Diğer bir gazetede diyor ki: 
"Belçika, Fransa'nm Rus-kanlı, görülmemiş 

derecede çetin da
hili harbın mihveri 
lerdir. 

Don Al/ on.o öldükten sonra lar'la yaptığı misakı sulh 
aleyhine addetmektedir. Bunun 
için Fransa'ya karşı hiçbir 
taahhüdümüz yok demektir." 

"Karlist,, kabul etmiş ve bunlarla uzun 

Evet, Karlistlerle lzabelist
lerin arasında son ve gene çok 
çetin kanlı mücadele bundan 
64 sene evel olmuştu. Kar· 
listler bu mücadelede fena 
halde mağlup düşmüşler ve 
yedinci Don Karlos'un kar
deşi prens Alfonzo Karlos'u 
İspanya' dan firara mecbur kal· 
nuş ve 64 seneyi büyük muş· 
kiilat içinde geçirmiş ve bu
günlerde ölmüştür. 

Fakat.. Buna rağmen hiçbir 
vakit ümidini kaybetmemiştir. 
Evet; prens Don Alfonzo, Vi
yana' da T erezina sarayında, 
iki büyük Karlist mücadelesi
nin hatıraları, yırtılmış bayrak
lar, mermiler, ve meçlerle de· 
linmiş ve kanlarla mülamma 
askeri elbiseler, kasketler, mer· 
mi parçaları gibi şeyler ara· 
sında Viyana saray muhitinin 
bütün eğlence ve zevklerinden 
uzak olarak yaşamıştır. 

Don Alfonzo 11abisburg ha· 
nedanının ve ispanya krallığı
nın devrildiğini görmüştür ve, 
siyah redingotu, dik ve sert 
yakası ile bu ihtiyar, çok za
mandanberi halk arasında bir 
hayalet gibi yaşıyordu! Evet, 
uzak ve unudulmuş bir mazi
nin hayaleti ... 

Fakat bundan üç sene evel, 
bu hayalet, Sevilden meçhul 
bir adamdı, şöhreti olmıyan 

bir avukattan, Don Amanoel 
Falkonde'den uzun bir mek
tup almıştı; bu adam acaba 
bir deli mi idi?. Çünkü, İs
panya'da Karlist ve mutlak bir 
hükumet tesisinden, hem de 
büyük bir ciddiyetle bahs ve 
84 yaşında bulunan bu ihti· 
yardan bu hareketin ba.şına 
geçmesini talep e<liyordu. 

Karlizm canlanıyordu. Ar
tık Osenjan Dö Lüz de Fal
konde tarafından ve ispanya· 
nın her tarafından toplanan 
elli murahhası Don Karlos 

uzadıya görüşmüş idi. 
Don Falkonde üç sene mü· 

temadiyen çalışmış ve son 
Franko isyanını meydana çıkar· 
mış fakat namına isyan çıka
rılan Prens Don Alf onzo Kar
los'ta hayata gözlerini yum· 
muştur. 

Mukadderatın dikkate layık 
bir istihzası!. 

"Kral öldü, yaşasın kral,, 
adeti İspanya' da korlistler ta· 
rafından tekrarlanamıyacaktır. 
Çünkü prens AHonzo Karlos'un 
ne erkek, ne de kız çocuğu 
yoktur. Fakat.... Portekiz ha· 
nedanına mensup Karısı, Mari 
Dö Portekiz ve kendisi kadar 
ihtiyar kansı varl. 

Bu kadın, yaman bir ka· 
dındır; İkinci Karlist müca· 
delesinde bu kadın zabit el-
bisesi giyerek Katalonya'lıları 
ve Aragon'luları harba sürük-
lemiş, çok büyük kahraman
lıklar göstermiştir. 

Bu ihtiyar kadın, kocasının 
ölürnüne rağmen Karlist ha-
reketinin nihayet bulmadığını 
söylemiştir. 

Bakalım, gençliğinde ve gü
zelliğinde olduğu gibi g.-:ne 
beyaz atına binerek ve kılıcını 
çekerek: 

- Beni seven arkamdan 
gelsin! Dediği vakit arkasın
dan mesela general Franko vt· 
ya general Mola'yı, yahut halk
tan bir miktar fedaiyi bula
cak mı? .. 

Belcika ordusu 
' Sonbahar manevra-

sına başladı .. 
Brüksel, 7 (Radyo) - Bel

çika ordusu, 1912 senesinden-
beri terketmiş olduğu Sonba
har manevralarına bugün baş
lamıştır. 

Liyej havalisinde, üçüncü ve 
dördüncü piyade fırkaları, mü
dafaa vaziyette bulunmakta, 
diğer kuvvetler de düşmanı 
takibeylemektedirler. Manev-
ralar, bu faraziyat üzerine bu 
gün sabahtan akşama kadar 
devam eylemiştir. 

Sabah saat 11 de sis da
ğıldıktan sonra, tayyarelerle 
tanklar barba başlamışlardır. 
Muharebe, çok şiddetli safha· 
lar arzeylemektedir. 

Filistin'de 
Petrol boruları 
tahrip edildi. 

Kahire, 7 (Radyo) - Irak 
ve Musul petrol boruları Bey
gor mevkiinde yeniden tahrip 
edilmiştir. 

El' ehram gazetesi: 
- lngiliz'lerin Mısır'lıları 

Filistin' de Araplar aleyhine ve 
sair işlerde kullanmalarına mü
saade etmemek lazımdır. 

Demektedir. , ...................................... . 
öğretmenler okusun! 

ilk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
Müşterilerinin dcğt"rli ilgilerine dayanarak 1zmi;."e yarn)al·ak 

~el..ilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kültür Bukanlığının okul kitapları ile diğer bütün c erleri gı'i
nü gününe takip eden ve en müsait fiatlerle sayın müşteri

lerini memnun eılen l:zmir·in biricik. kitap ve kırtasiye ueposuclur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 
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rek parç&layıcı.. Benim anla- söyledi, öyle anlattı ki, ba- vahım, şimdi almıştı. içinde 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

~~?:n hiçbir şeyin farkın
a ~ılsin.. Gece yarısı bir 
ti · ı ı~ ı e muhtar geldiler. 
~ 1 hakkında bana sora
~ Varmış. Beni çağırdı
.~ takala gidip geldim. 

'~tıı da kaçtı. 
~ij .. etçisi, hadise hakkın· 
~~~k hirşey bile sormadı. 

\ı 1n altında ne yaradı-
1)} ardı? 

~1 ~encere dibinde, ayak 
t ıçti. Yeşil gözleri ha-
~dllıahmurluk içinde ağır· 

lı. 

-Bir maceraya başladım kil 
Diye söylendi. Ufuklar artık 

siliniyor, karanlık silkiniyor
du.. Ay, fzmir'e doğru ayrıl
mış ve uzaklaşmıştı. Denizde, 
enginde, ufuklarda, toprakta, 
ağaçlarda, dağlarda, sabah 
uyanıyor, sabah herşeyin için· 
den hep birden kalkmıyordu .. 
Sanki tabialin mesamatından 
hafif bir ışık yukarıya doğru 
püskürüyordu. 

Ansızın kapı açıldı. 
- Fatma sen misin? 
O da uykusuz ve yorgun 

görtinüyordu. 
- Oh, ne kadar sevindi

ğimi bilmcz~in. Gel, bir çay 
iç .. Ne oldu, anlat. Bekir rıa· 

sıl? .. 
- Hasta oksüzcük. 
- Geceyi nasıl geçirdi, 

ilaçları verdin mi? .. 
Verdim amma .. 

- Amması da ne? .. 
- Ateşler içinde yandı, 

bayıldı. Bereket, ayrı bir oda
da yatırmıştık. Ben de başı 

ucunda idim. Sayıkladı, durdu. 
- Sayıkladı mı?.. Sayık

ladı hal.. Neler söyledi? .. Ba-
na bunları aynen tekrar et. 
Haydi, iyi düşün, neler söy
ledi ise hepsini anlat .. 

- Diyemem ki hoca ha
nım .. Nasıl söylüycyiın? 

Çok mu söyledikleri? 
- Hem çok, hem <le yü-

d v bam duyar diye ödüm koptu. tatlı bir ürperme, mahi"etini ıgım şu... ., 
- Neye sust_un?.. Rizan bunları dinlerken tit- anhyamadığı, grura benziyen 
- Söylemesem olmaz mı? rcyordu. bir his dolaşıyordu. 
- Deli kız, tabii olmaz yal Sonra? - Şimdi ne yapacakız? 

A l h h - Sonrası ne olacak, sa-- n ayıver oca anım. Bunu gayri ihtiyari soru-
Bu öksüz sana vurgun olsa baha karşı ateşi söndü, göz· vermişti. Sualinin manasızlı-

k Ô l l leri açıldı. ilacını verdim. Ha-gere .. y e ağladı, öy e çır· ğını kendisi de anladı ve 
d k. b d d ni o beyaz haplardan.. l pın ı ı, aşucun a ayana- güldü. Fatma, iri göz erinin 
d b d ğl d - Başka birşey söyleme-

ma ım, en e a a ım. içinden taşan bir hayret mef-
B b b D di mi? - en ir gari im - iyor- tuniyetle ona bakıyordu. 

l · d d' ? - Hatırlıyamam ki hocc:. onu nası ettım e sev ım .. _ Ne baktın Fatma! 
hanım, çok söyledi, çok.. Az Ben kimim, bir köy uşağı. 
kalsın unutuyordum, dur ba- Güzel köylü kızı güldü: 

Gelen döğer, geçen söğer .. 
Gözlerine baka-baka ateşe kayım, nasıldı o: - O kadar güzelsin ki ho· 
düştüm, oldum ... Derdimi, di- Şey, onbaşıyı seversin, diye ca hanım .. Gözlerinin içi yem-
şimin arasında çiğnesem ge- korkmuş.. Büyü tutarsa, onu yeşil.. Yüzün alevli alevli ya· 
rek.. Başımı ralıp ta kaçsam severse diye sayıklıyordu. nIY.Or. 
derim. Fakat nereye gidersin Rizan'ın yüzü kıp-kırmızı Rizan denizlere doğru baktı 
a Bekir? .. Yerin yok, yurdun olmuştu: ve gülümsedi: 
yok, ayrılığına nasıl dayana- - Budala çocuk! - Sen de çocuksun Fat-
caksın. Diye mırıldandı. Dün ak· macık .. 

Vallahi hoca hanım, öyle şanı yolda sorduğu sualin ce- - Sonu var -
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/rlanda'lılar asilere yardım edecekler Sporcula- Elişleri Finans siyasası ZABITA: 

p ya'da ıiki taraf son nmız geldi. ve küçük .• lc;inlngiit~re 
koz n O n Or • · • ~ • san' atlar sergısı ve Fransa nırı 

U U. Y ıy ' Rusya'danhara- •·•·• .. m'iJşterek kararı .. 
-Başı 1 inci sayfada- ya' dan gelmektedir. Ve orada l l d Heni1z niJmunelerını Cenevre, 7 (A.A) ·- Fran-

dan hükılıneun Lir torpido muhrl· General Franko ile görüşmüş· ret e uğur an l. teşhir etmiyenler bi- sız ve İngiliz .delege heye.der~ 
binin tahrip edilmceine karşı mu· tür. Matbuata vaki olan beya· ---•• tarafından Mılletler cemıyetı 
kobelei hilmi il olmak ÜZCl'O bütün natında general o Duffy, Is- lstanbul, 7 (Hususi) ran evel davransınlar asamblesinin ekonomik komis-
rehineler öldilrülmUştür. panyol nasyonalistlerile ayni Moskova'ya giden sporculan· yonuna şu şekilde bir karar 

Bilhao'da öldilrülen rehinele· safta harbedecek olan lrlanda mız bugün şehrimize döndüler. Ankara, 6 (A.A) - lktısad sureti projesi verilmiştir: 
rin mik:tan 150 J:r. V k"l t" den· 1 · ı Moskova, 6 (A.A) - Tas e a e ın · Fransız, nailiz ve Amerika Ku.ılhaç murahhası Dr, Junod gönül illerinden mürekkep tü- o 
hu şehrin valisi ile müzakerelere menin birinci kafilesinin bu Ajansından: Elişleri ve küçük san'atlar hükumetlerinin müşterek be-
ı;irişmiş olup yeniden idamlar yn· ay içerisinde lspanya'ya gide· Türk spor heyeti dün saat sergisinin açilması yaklaş· yannameleri diğer bazı devlet· 
Pılmaııuıa ınnni olnca!!ını ümit et- ğ' · .. l . . 22 de Jan Roudzoulak adın- m1şbr. Bu sergide elişlerini lerin buna derhal iltihakların· 

~ ce mı soy emıştır. 
meJı;tedir. daki Diesel molörlü vapur ile ve mamulatmı teşhir etmek dan malumat alan muhtelif 

Bar don'dan bildirildiğine gö- Burgos, 6 (A.A) - Nasyo- lstanbul'a müteveccihen Ode: Üzere müracaat etmiş olanlar- memleketler ekonomileri ara-
K ı k 11 nalist kuvvetler Madrid-Valan· d d 1 re, ata onya ·1 ıaatı ucskıı ,.c sa'dan hareket etmiştir. Odesa dan henüz eşyalarını teslim sın a evam 1 müvazenenin 

Sara0••osse mınınknlnrrnda Lir,.ok siya demiryoluna yaklaşmak- l tekrar tesı'sı'ne matuf anlaşmalı 
... sporcul~nndan mürekkep bir etmiyenlerin acele etme eri 

wuvaffnkı)·cıln elde etmişlerdir. tadır b" f" · k "k 
· takım ihtiram vazı'fesı'nı· go··r- lazımdır. Eşya 10 i1k teşrinde ır ınans sıyasasının e onomı 

Tolc<lo cephesi ile 'c\·alp"ra· B 6 (AA) Ş l b l k · · 
lin garlı mınıakıı ındaki milis kuY· urgos, · - ima mek üzere iskelede mevki Ankara' da bulunmak üz•re münase et erin isti rarı ıçın 

ordusunun 5 ilkteş inde n d d en sağlam temeller tesisi, ba-\•etlcri pek kuvvetli mevziler işgal r eş- almıştı. odalar tarafından şim i en 
k -1 • ı \' b ı tt"ğ· t bl'" ·· N A k • k d l l d B nşın tarsinine ve beynelmilel etme teuır er. c u me,·zi er her re ı ı e ıge gore asyona- Sovyet Rusya halk komi- n ara ya sev e i me i ir. u 
l l 1 "d ı- l' t k 1 h l"f h nizamın iadesine müessir bir ne pa ııısınn o ur ıı o un mu aıa· ıs uvvet er mu te ı cep e- sederi nezdindeki beynelmilel müddet k~t'i ve nihai müd· d 

aya azmetmişlerdir. I d k h surette hizmet e eceğini göz 
Oviyedo, 7 (Radyo) _ Ka· er e ·i areketlerine devam fizik, kültür ve spor komitesi dettir. Eşyanın tetkiki, tasnifi, önünde tutan asamble cemi-

etmektedirler. Maamafih son reisi Raspevine hariciye komi· teşhiri ve dekorasyonu zamana d b d t 
talonya ordusu; ihtilalcilerin yetin iğer azasının u he e · 
elinde bulunmakta olan Ovi· tebliğdenberi kaydedilecek hiç seri mümessili Gourevintch, mütevakkuf olduğundan sevk lerin başarılmasına devam hu· 

bir deg" işiklik olmamıştır. Ukranya fizik kültür ve spor müddeti yeniden temdid edil- d k l yedo şehrine hücum etmiş- susun a i gene arzusunu te· 
komitesi reisi Koritnyi, Türk miyccektir. yı'd eder. lerse de bir muvaffakıyet elde D • k 

edememişlerdir. ihtilalciler, anımar a konsolosu, Odesa spor teş· Bu itibarla sergide eserle- Londra otobüs. 
mukabil bir huruç hareketi B l kilatı ve gazeteleri mümessil- rini teşhir etmek istiyenlerin I 

ugünün şart arına leri misafirleri iskeleye kadar derhal bulundukları yerin ti- /erinde grev var! 
yapmışlar ve Katalonya ordu· 
suna telefat vcrdirmişlerdir. uyuyor. teşyi etmişlerdir. caret odasına başvurarak mak- Londra, 7 (Radyo) - Lon-

Paris, 7 (Radyo) _ Madrid Kopenhag, 7 (A.A) _ M. Odesa sporcuları misafirlere buz mukabilinde eşyalarını dra otobüslerinde grev ilan 
şehri, ihtilalciler tarafından Stauning meclis devresini çiçek buketleri vermişlerdir. teslim etmeleri rica olunur. edilmiştir. Grevcilerin yekunu 
şiddetli bir bombardımana açarken şu beyanatta bulun- Vapurun hareketinden evel S D 1400 dür, 500 otobüs faaliyet· 
-b· 1 ş h d b Cevdet Kerim ile Odesa mm· osyete Ve an- ten kalmıştır. ta ı tutu muştur. e ir e ariz muştur: 

bir şekilde panik vardır; Bü- Danimarka Milletler cemi- takası fizik, kültür ve spor • ' l • Grev yevmiyelerin arttırılma 
Yük binaların taraçalarına mı·t- . k teşkilatı reisi Kozederov kısa Zlg mes e eSl. masından çıkmıştır. 

yetınin uvvetlenmesine yar- b' k 
ralyözler ikame edilmiştir. Va- ırer nutu söylemişlerdir. Hususı ... bı·r celse İst b l' d 

k 
dımda devam edecektir. Para Vapur Türk ve Enternasyonal 1 an U a 

ziyet, ço nazik bir şekil al- ·· · d k" d kl k k k reıımın e ı eğişi iğin yeni marşlarının terennümleri ara· aktedilecek. e me nar ı. 
mıştır. 

S ·ı 7 (R d ) Al bir istikametin başlangıcı ad- smda hareket etmiştir. Cenevre 6 (A.A) _ Millet- İstanbul, 7 (Hususi) - Be-
evı ' a yo - ınan dedilebilir. Danimarka ekono· l d' k kl · k 

haberlere göre halk Kortes B l' L. ler cemiyeti konseyi M. Rivas e ıye; e me ere yem nar 
meclisi reisi Martinez Barbo- mik vaziyetini bugünün şart- a Ran Vicuna'nın riyasetinde toplan· koymuştur: Birinci 10 kuruş 
nun otomobiline hücum etmiş larına uyduracaktır. Genel si- 1 · • [ mıştır. Konsey Danzig mes· 10 para, ikinci nevi 9 buçuk 
ve hadiseye zabıta müdahaleye yasa ve ekonomi alanında bü- o ımpıyat arı elesini tetkik etmiştir. kuruş, francola 15 kuruştur. 
mecbur kalmış ve birkaç kişi tün memleketlerle çok dosta- Bir atlete Atatürk'ün Konseyde Lord Oranbo- Telefon muhaveresi 
yaralanmıştır. ne münasebetler idame et- büstü hediye edildi.. urneun tevdi etmiş olduğu bir İstanbul, 7 (A.A) - Posta, 

Burgos, 7 (Radyo) - Fas- mekte olan hükumet bu mü- karar sureti okunmuştur. Bun- telgraf ve telefon başmüdür-
tan kuvvetli bir topçu ile be- nasebetleri muhafazaya müm- lstanbul, 7 (Hususi) -· Ati· da bilhassa şöyle denilmek- lüğünden verilen malumata 
raber gelen 5000 kişi Madrid kün olduğu kadar ıslaha ça- na'daki Balkan olimpiyattan tedir: göre aşağıdaki hatlarda 25 
cephesine sevkedilmiştir. lışacaktır. bugün sona ermiştir. Yapılan Milletler cemiyeti konseyi Eylul 936 dan itib• .. ren telefon 

Madrid taarruzu doğrudan M. StC\uning hükfimetinin umumi tasnifte, Yunanistan Leh hükumetini Danzig'deki mükalemeleri başlamıştır: 
doğruya general Franko tara- milli kuvvetleri bitaraflık va- birinci, Yugoslavya ikinci, Ro· ali komiserin raporunda bah- Kayseri· Ankara, Kayseri. 
fından idare edilecektir. zifelerini ifaya yetecek hale manya üçüncü, biz dördüncü sedilmiş olan obstruksiyona Zonguldak, Kayseri - İstanbul, 

Madrid, 7 (Radyo) - Har- getirerek memleket hudutları· olduk. bir nihayet vermeğe ve ser· Kayseri· Kırıkkale, İstanbul· 
biye bakanı cepheye giderek nın ve kara sularının muhafa- Yunan'lılar, büyük müsaba- best şehirde cemiyetin otori· Kırıkkale, Zonguldak - Kırık-
teftişlerde bulunmuştur. Çünkü zasına ihtimam edeceğini ilave katardan birini kazanan atlete, tesini kuvvetlendirmeğe davet kale, Ankara - Kırıkkale. 
umumi bir taarruz beklen- etmiştir. Atatürk'ün bir büstünü hediye eder. Büyi1k bir yangın 
mektedir. K l Al k etmişlerdir. ra e sandr icin Danzig mes'elesini ehemmi· Şanghay, 7 (Radyo) - Bü-

Sevil, 7 (Radyo) - Mad- ı Vi Mı ı · • d b 
a"yı·nı· ruhanı" unan ec ısı yeti olayısile konsey u mes· yük bir yangın 1sang şehrini rid'in işgalinden evel korkunç 

eleye hususi bir celse tahsis ha.rap etmiştir. Binlerce insan 
mücadeleler olacaktır. Belg d 7 (R d ) K l L ... ğ d·ı· ? ra ' a yo - ra a ve ı ıyor mu. etmeğt! hazırdır. meskensiz kalmış ve birçok 

Madam Azana, Madrid' den Aleksandr'ın ölümünün 3 üncü 
firar ederek Alikanta'ya var· yıldönümü, 9 Birinci Teşrine Atina, 7 (Radyo) - Etinki Berlin, 7 (Radyo) - Alman kimseler de ölmüş ve yaralan-

mı .. tır. Madam Azana'nın ya· gazetesi M. Metaksas'ın beya· gazeteleri, Danzig mes'elesi et- mıştır. ... tesadüf etmektedir. Ogün, Y l!" 
nında bahriye bakanının ailesi goslavya'daki bütün klisclerde _natını neşretmiştir. Bu beya- rafında Cenevre'deki vaziyeti , ~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l 
efradı da vardır. müteveffa kralın istirahat ruhu nata göre, Yunan meclisi tenkid etmektedirler. 1 Küci1k Haberler 

B 1 7 (R d ) meb'usanı yerine bir korpartif V Ik' B b ht d" o kı"· ' ' ' asse on, a yo - Bu- için ayin yapılacaktır. Belgrad o ışer eo a er, ıy r . 
meclisi kurulacaktır. raya Almirante Fernandera Ortodoks klisesinde yapıla- "Danzig mes'elesi, ara-sıra 

muhribi mürettebatı ve süva- cak ayinde, saltanat naipleri, M eşhud suçlar çıkarılmaktadır; ha bu iki bunun 
risi Marsilya' dan gelmiştir. Bu vekiller, meb'uslar, elçiler ve fstanbul 7 (Hususi) _ Dün zarardan başka bir faydası 
muhrib asiler tarafından gark ateşemiliterler bulunacaktır. lstanbul ve Beyoğlu mahke· yoktur. Cenevre' deki teşkilat 
edilmişti. Öğleye kadar bütün mağaza· melerinde 40 kadar meşhud sulh ve uzlaşma teşekkülü de· 

Hendaye, 7 (Radyo)- Bil· lar ve müesseseler kapana- suç davasına bakılmış ve hep· ğil, daima karışıklık ve ihtilaf 
bao' dan gelen son haberlere caktır. si de karara bağlanmıştır. ihdas eden bir teşekküldür." 
göre Bask milliyetperverleri .. 
idareyi komünistlerin elinden 

• • • • ~ • • • • • i - ... • •• 

·• L .• ' • . • "":" ·• 

almışlardır. 

Burgos, 7 (Radyo) - Ge
neral Varella askerleri Mad
rid 'e birçok beyannamelerle 
teslim teklif edildikten sonra 

' hücuma geçmiştir. Bu hiicum-
dan evel 35 tayyare Madrid'i 
müthiş surette bombardıman 
etmiştir. 

Muhacim askerler Santa 
Kroz Dö Rentamar'ı almışlar
dır, birkaç köy de asilerin 
eline geçmiştir. Saragoza cep· 
hesinde Kuvanito milislerin 
eline düşmüş değildir. 

Lonclra, 6 (A.A) - Gene· 
ral O Duffy dün Dublin'e 
vasıl olmuştur. General lspan· 

Furunianmış Ve Tam .Kurutulmuş 
•• 

GURGENLER ZINCiAL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ 

Mobilya, karoseri imalatı icin ideal kereste GÜRGENDİR , 
Satış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 

lngiliz faşistleri 
Londra, 7 (Radyo) - Son 

komünist ve faşist nümayişleri 
hasebile liberal meb'uslardan 
birisi, faşistlerin yeknesak el
bise giymelerinin men'i hak· 
kında avam kamarasına bir 
takrir vermiştir. 

Fransa sefiri agrılıgor 
Roma, 7 (Radyo) - Fran· 

sa' nın sabık Roma sefiri Kont 
Şambron bugün Kont Ciyano 
tarafından kabul edilmiştir. 

Yeni sefir M. Sen Kent on 
beş Teşrinievvelde Roma'ya 
gelecektir. 
ltalga' dan heyet gidecek 

Roma, 7 (Radyo)-General 
Gömböş'ün cenaze merasi
mıne İtalya namına general
lerden mürekkep bir heyet 
iştirak edecektir. 

Faşist komitesi 
Roma, 7 (Radyo) - Faşist 

partisi merkezi komitesi 18 
Teşrinievvelde içtimaa davet ı 
edilmiştir. 

Eve taarruz 
Kemerde Tepecik ~okakın· 

H kıtı 
da sarhoş olarnk . asan d 
GülsUm'ün evine taarruı e ~ 

1 gı• 

rek kapıyı kıran ve içerı ak· 
ren Hüseyin oğlu Hasan h 
kında takibat yapılmaktadır· 

Bir kaza daha 
1 Karşıyaka' da Arabacı H~~~ 

oğlu Hasan; arabasını Ga 1 

adında bir çocuğa çarptırOl'~ 
ve yaralanmasına sebebi1e 

verdiğinden adliyeye tesliJll 
edilmiştir. 

Dövüşmek 
\vB' Doktor Mustafa Bey bu tıı 

rmda sıvacı Mehmet oğ 1 
Halil ile kardeşi Adil, Rif• 
ve Ülfet arasında sıva ıne5" 

k ştır· elesinden kavga çı nıı k 
Birbirini dövdüklerinden h8 

larında tahkikat yapılıyor. 

Bir daha ı~ 
Birinci kordonda Ali o~'i 

Memiş, Ahmet oğlu Hamı 
dövdüğünden zabıtaca adli)'t' 
ye verilmiştir. 

Bu da ögle d· 
Karşıyakada Kemalpaşa cS 

desinde Diyarıbekir'li Hass' 

oğlu Rıza, Ramiz oğlu Cev~ 
hir'i tokatla dövmüştür. Şiıtl 1 

adliyededir. 

Otomobil kazası 
Çorakkapı' da Gaziler cSd· 

fi' desinde Osman kızı 10 yaşı 
da Fatma, caddenin bir tat'8' 

fından diğer tarafına geÇ~ 
ken yere düşmüş ve o sıra ' 
arkadan gelen şoför Ziya o~1~. 
Ahmed'in idaresindeki ks111 
yon, sağ bacag"' ı üzerindeJl 

ııı· geçmek sureti le kızı yara .
1
, 

mıştır. Şoför adliyeye verı 
miştir. 

Umamlıanede hakaret 
Kemer' de Sürmeli sokağı!\' • 

da Ihsan Zehra'nın umuınh8' 
nesinde sermaye Ahmed k1j 
Seher, umumhaneci Ahme 

kızı Saadet' e hakaret ettiğiıı' 
den zabıtaca tutulmuştur. 

Yankesicilik 
Kestanepazarı 'nda Hass' 

oğlu Dursun'un 2 lirasını ysıı· 
kesicilik suretile çalan Eteıtl 

l ti' oğlu Kadri zabıtaca yaka ıı 
mıştır. 

Hırsızlık iddiası 

Gazi bulvarında Selatıİ~ 
bankası karşısında oturan Me~. 
lud oğlu Bozdğa, polis ka(ıl 
koluna müracaatle bundan 4l. 
gün evinin avlısmda yat•~ 
Mecid adında biri tarafınd~P 

ol' 
bazı eşyasile saatının çalıfl 
ğım iddia etmiştir. Tahkikııt' 
başlanmıştır. 

Kadın güzünden 
Çorakkapı' da Rana sokağırı; 

da Süleyman oğlu Hasan "' 

lbrahim oğlu Cavid; Ali oğl~ 
Ahmed'i bir kadın yüzüade·f 

dövdüklerinden zabıtaca te"~1 
edilmişlerdir. . 

Bir kadının marifet/erı 
8
• 

Müşür Fevzi paşa bul"' .. 
'°fll' 

nnda sarhoş olduğu gol ~ 
len Selime Leman, sarhoş lif 
saikasile Mehmed kızı Emine)~ 
dövmüş ve Ahmed kızı ~r;;i!İ 
taşla yaralamıştır, vak a t 

adliyeye tevdi edilmiştir;_. 

Deri ve Tenasül Hasta· 
hklan Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunıt~ 

Hergün hastaları s~~~ıl 
saat 10 dan akşam. ader· 
kadar kabul ve tedavı eŞaJlllı 

Adres: Kemeraltı 

.s~o~k:ak~N~o·-~1·9--~~~ 
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Sayfa 1 

suf ızaOku u 
ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK , 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sımfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 
Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

'!lıil!12:JC:~~~i!D~E!.!~ECDE:mEB5JElmıml••ım=:3• .... I 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Tümenin Manisa merkezindeki kıt'atın senelik ihtiyacı 

olan 375 ton meşe odunu münakasaya konmuştur. 
2 Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
3 İhalesi 12 -1. Teşrin- 936 pazartesi günü saat 11 de 

Manisa askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Eksiltme kaplı zarf usuliledir. 
S - Odunun kilosunun muhammen bedeli 1,45 bir kuruş 

kırk beş santimdir. Teminatı muvakkatesi 408 liradır. 
6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
7 - Teminatı muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup

larının münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisa tümen satın alma komiyonuna 

......___ vermeleri. 26 30 3 8 561 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Tümenin hayvanları için münakasaya konulan 120 ton 

yulafa verilen fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 mcı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - Eksiltme pazarlık usulile olacaktır. 
4 - ihalesi 20 /Birinci Teş/ 936 salı gunu saat 15 te 

Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

S Muvakkate teminatı 450 lira ve muhammen fiatı 5 
kuruştur. 

6 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikn ve teminatı muvakkatelerile birlikte muayyen 
vaktında komisyona müracaat edeceklerdir. 

"-....... 4 8 13 18 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
l - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessisat ih

tiyacı için 14400 kilo patates münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
3 - İhalesi 21 /Birinci Teş/ 936 çarşamba günü saat 15 te 

Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

~ - Eksiltme açık eksiltme usuliledir. 
- Beher kılosunun muhammen fiatı 7 kuruş 50 san· 

timdir. Muvakkat teminatı 81 liradır. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte muayyen 
vaktinde komisyona muracaat edeceklerdir. 
~ 4 8 13 18 

~Üsta~kem mevki satın alma komisyonundan: 
- lzmir' de yaptırılacak inşaata talip çıkmadığından ye

niden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedel 41479 lira olup ilk teminat 

parası 3131 lira 18 kuruştur. 3 
- Şartnamesini almak 'İstiyenler 210 kuruş mukabilinde 

M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
<l - ihalesi 17 11. inci Teşrin/ 936 cumartesi günü saat 

11 dedir. s_ 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

111' üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık 
~ Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart-
~W namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
el11 vesikalarla teminat ve teklif mektuplarım ihale saa-
~if tından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 

\..... ::ıtın alma komisyonuna vermeleri. 
; ~ 29 3 8 13 563 

st. Mv. satın alma ko. nundan: 

,.... Miktarı 
'-insi Kilo 

~y L 

Beher kilosu· 
Tapmin edilen nun tahmin 
mecmu tutarı edilen fiati 

"L· K. K. S. 
~L<lıttan 

r.'"'t eti 
\~ıq . 

59400 11583 00 19 50 

'1>-
1 flıiş 14300 ı.~•t er 

'\.. • 1. 
-aılrn· 

ı.~ıt etı·ş 37300 

15 50 2216 50 

7460 00 20 00 

Teminatı muak
kate akçesi 

L. K. 
868 73 

166 24 

559 50 
rııu ı. 

~;~jsanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
~Çık 1 zarf 15/Birinci teş./936 perşembe günü saat 16 da 
~ eksiltme " " " " " " 15 te 
l Palı zarf 11 11 " " " " 16 30 da 'M , 

.. st. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miklarları yazılı 
uç kalem sığır eti ihtiyaçı üç kıt'a şartname ile ayn 
ayrı ikisi kapalı zarf ve birisi de a~ık eksiltme suretile 
rnünnkasaya konmuştur. , 

mirde kışlada Mst. Mev. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Eksiltmeye iştirak edecekler 24YO sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminat ve 
teklif mektuplarını kapalı zarfla yapılacak münakasa
lar için ihale saatından en az bir saat evvel komis
yona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de ihale saatından evvel komis· 
yonda hazır bulunmalan. 30 4 8 13 623 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin 

beşyüz metre haki gabardin kumaş kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 2 /ilk teşrin/ 936 salı günü saat on beştedir. 
3 ilk teminat 4268 lira yetmiş beş kuruştur. 
4 Şartnamesini üçyüz iki kuruşa almak ve örneğini gör-

mek istiyenler hergün komisyona müracaat edebilirler. 
5 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçiin-

cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 4 8 13 18 673 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
Çanakkale Kocaeli Mst. Mv. lcri için yüksek mühendis gü

zel san'atlar akademisi mimari şubeşinden ve yüksek fen okul
larından olmak şartile bu yerlerin kadrolarındaki ilk ücret 
miktarına göre ücretli birer fen memuru veya mühendis ah
nacaktır. Talip olanların ne şekilde müracaat edecekleri hak· 
kında Mst. Mv. zat işlerinden izahat alacaklardır. 

4 8 13 18 

Müstahkem mevki satın alma komisyonnndan: 
1 Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı ıçin kapalı zarfla 220000 

kilo arpa satın alınacaktır. 
2 Arpanın beher kilosuna 5 kuruş 11000 fiat biçilmiştir. 
3 - ihalesi 24 /10/ 936 tarih cumartesi günü saat 11 de 

Çanakkale' de Mst. mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
825 lirayı ve ihale kanununun iki ve üçüncü madde
lerindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evel komisyona vermiş bulu-
nacaklardır. 8 10 13 16 721 

Müstahkem "'mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatının 31850 kilo nohut ihtiyacı 5 11. Teş

rin/ 936 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından eksiltme 12 /Birinci teşrin/ 936 
pazartesi günü saat 15 te lzmir'de kışlada Mst. Mv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Tahmin edilen mecmu tutan 2707 lira 25 kuruştur. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 203 lira 5 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa
atından evvel komisyonda hazır bulunmaları. 741 

Türkiye Ziraat bankasından; 
İdaremiz kadrosunda münhal bulunan 40 lira maaşlı bir 

tahakkuk memuru ile 20lira maaşh bir daktilo bilimtihan alı
nacaktır. Talip olanların bir istida ile 13/10/936 tarihine ka
dar muhasebeciliğe müracaat ederek sual varaklarını ve İcab 
eden izahatı almaları ilan olunur. İmtihan 151101936 tarihinde 
ıcra edilecektir. 

Aranılan evsaf: 
Tahakkuk memuru ıçın: 
En aşağı orta mektep veya eski idadi mezunu ol
mak, yaşı 40 tan yukarı bulunmamak, 
Askerlikle alakası olmamak, 
En aşağı 4 sene herhangi resmi bir dairede hiz
met etmiş olmak, bjr bankada hizmet etmiş olan
lar tercih olunur. 
llelü emrazdan salim olmak 
Daktilo için: 
En aşağı ilk mektep mezunu olmak, 
Askerlikle alakası bulunmamak, 
İlelü emrazdan salim olmak, 
Daktilo ile seri yazı yazabilmek. 8 9 10 737 

lzmir Vakıflar dıre törlüğü -
den; 

390 lira keşif bedelli Salepci ağlu camiindc yaptırılacak 
elektirjk tesisatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 12/10/936 pazartesi giinü saat 15 te lzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon önünde yapıla
caktır. isteklilerin % 7,5 teminat paralarile o gün komisyona 
keşif, şartnamesini görmek üzere her gün Vakıflar direktör-
lüğüne müracaatları ilan olunur. 27 1 4 8 578 

SIHHAT BALIKY GI 
ı\'orveçya balıkyağlannın en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa sü"ülmü§tür 

Hamdi Nüzlıet Çançor 

Sıhhat Eczanesi 
Daşılurak lliiyük Salepçioğlu hanı karşı6lnda 

rı 

• • 
24 senedir lzmir ve hinter'andmm kitap 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : 

e 
dahi satıcıhğım üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bütün kitaplarm emirlerine ama
de olduğunu saym öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

Numara 56 Kemeraltı 
•• 
U· 

d••rl00 

ğ.. ; 
4000 ton Lavamarin kömürü 

Tahmin edilen bedeli 56000 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 26/10/936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname iki lira seksen kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4050 lirayı havi tek
lif mektuplarmı mezkfır günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. 8 10 12 14 691 

Urga lı an: 
Turgutlu kazasının Ahmetli nahiyesine bağlı Urganlı köyü 

mektebinin natamam üç odasının tavan, taban pençerelerile 
kapı ve sıvası yaptırılmak üzere münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Yapılacak inşaatın bedeli keşfi 1008 liradır. Taliple· 
rin % 7,5 teminat akçesi veya banka mektubu ile mü

nakasaya i ştirak edebilecektir. 
il - Münakasa 1 inci teşrin 21 inci günü saat 16 da Ur· 

ganlı köy odasında ihtiyar heyeti tarafından aleni ya· 
pılacaktır. 

ili - Buna ait keşifname ve şartname Turgutlu belediyesi 
ile Urganlı köy odasında mevcut olduğundan vaktin
den evel keşifnameyi görmek ve şerati 1.lnlamak isti· 
yenlerin Turgutlu belediyesi ile Urganlı köy odasına 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 727 8 11 14 17 

,•• "' .. gun 
Tuz fabrikamızla buna mütcferri ambar binası birbirine bağ

lıyan ve bedeli keşfi 2103.14 lira olan üstü örtülü bir geçidin 
inşaatı artırma, eksiltme kanununun hükümlerine göre müna· 
kasaya konulmuştur. 

ihale günü müstacel kaydı ile 15/10/936 perşembe olarak 
tcsbit edilmiş olduğundan isteklilerin vaziyeti mahallen görmek 
keşif ve şartnameyi tetkik etmek üzere tuzla müdürlüğüne ve 
sozu geçen günde saat 14 de Çaınaltında toplanacak olan 
ihale komisyonuna 0 o 7 ,5 teminat akçelerile müracaatları lü-
zumu ilan olunur. 728 8 9 10 

lzmi 
lığJ • .u--a.u• 

Tayyare alayı inşaat işlerinde kullanılmak üzere inşaat mü· 
hendisi, mimar ve fen memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
15/10/936 gününe kadar lzmir tayyare alayı komutanlığına 
müracaatları. 
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W. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco 
Der ZEE & CO. Limited Vapur Acentası 

V N. Hamburg - Bremen, Rotter· ROY AL NEERLANDAIS 

lzmir'in 
en 

kıymetli 

İZMİR 

Kültiir Lisesi ölreimenleıi 
burada 

ders verirler 
DEUTSCHE LEV~NTE LINIE dam--Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI 

Jimanlan için her ay munta- "CERES 2 b" · .. KYPHISSIA" vapuru 6 " vapuru ırm-zaın iki sefer yapacaktır. h 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 Ren, İskandinav ve Baltık ci teşrinde gelip yükünü ta -

Yatılı - Gü.ndüzlü : Kız ve Erkek 
Müessisi : Eski /(. ız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

Bci. teşrine kadar ROTTER- limanları için doğru Konşi- liyeden sonra BURGAS, VAR
DAM, HAMBURG ve BRE- mento ile eşya kabul eder. NA ve KÖSTEN için yük 

alacaktır. 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril· 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayndır. 

MEN için yükliyecektir. Anglo-Eaytian Mail 
"GERA,, Vapuru 15 ilk e. "SATURNUS,, vapuru 11 

teşrinde bekleniyor, 20 ilk Line birinci teşrinde gelip 14 bi-
teşrine kadar ROTTERDAM, Marsilya ve lskenderiye için rinci teşrine kadar ANVERS 

Çocuklarım sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağında 6 
numarada (KUltUr Lisesi) ne müracaatları. 

HAMBURG ve BREMEN için 9600 tonluk "Cairo City" va- ROTTERDAM, AMSTER
yükliyecektir. puru her ay Pireden munta- DAM ve HAMBURG için 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 

ATHEN,, motörü 26 ilk zaman iki sefer hareket ede- yük alacaktır. 
teşrinde bekleniyor, 3 son cektir. "CERES,, vapuru 21 birin-
teşrine kadar ROTTERDAM, Yolcu fiatinde tenzilat: ci teşrinde gelip 25 birinci 
HAMBURG ve BREMEN içicı Pire-Marsilya seyahat müd· teşrine kadar ROTTERDAM, 
yükliyecektir. deti 75 saat, AMSTERDAM ve HAMBURG 

AMERiKAN EXPORT LINES Port-Sait ve lskenderiye li- limanları için yük alacaktır. 
manian için "VELOS,, vapu- SVENSKA ORIENT LIN!EN 

.. EXMOOR,, vapuru 17 ru her hafta pazartesi günü saat "HEMLAND,, motörü 29 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV- 12 de muntazam Pireden ha- eyliilde beklenmekte olup 
YORK ve BOSTON için yük reket edecektir. Yolcu ve eşya ROTTERDAM, HAMBURG, 
alacaktır. kabul eder. BREMEN, COPENHAGE, 

PiRE AKTBRMASI SERi Fazla tafsilat için Pasaport DANTZIG, GDYNIA, GÖ-
SEEERLER y~lcu. salonu karşısında Lokal TEBURG, OSLO ve ISKAN-

•EXOCHORDA" vapuru Rız bınasında .• No. 168 iN k D A VY A limanları için yü 
9 "Ik · d PIRE'd BOS Umumt Demz AcentahQı alacaktır. 

ı teşrın e en - 1 Limited 
TON ve NEVYORK'a hare- acentasına müracaat olunması. "VASLAND,, motörü 13 
ket edecektir. j Telefon: 3171 birinci teşrinde gelip ROT-

.. EXCALIBUR" vapuru 23 --* a • ı ıı = TERDAM, HAMBURG, BRE-
ilk teşrinde PIRE'den BOS· Olivier VE Şürekası MEN, COPENHAGE, Gô-
TON ve NEVYORK'a hare- Limited TEBURG, OSLO, ve iSKAN-
ket edecektir. 17 A DINAVYA limanları için yük 

Sefer müddeti: vapur centası alacaktir. 
PiRE _ BOSTON 16 gün Birinci kordon Rees binası SERViCE MARITIME 

ı Tel 2443 ROUMAIN 
p RE- NEVYORK 18 gün LONDRA HATTI .. SUÇEAVA,, vapuru 20 

DEN NORSKE MIDDELHA vs
1 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi- birinci teşrinde gelip 21 bi-

Zayi 
25/9/933 tarihli ve 4581 

numaralı ithalat beyanname
mesine ait İzmir ithalat güm
rüğünden aldığımız 24/9/933 
tarihli ve 970 numaralı 915 
liralık ayniyat makbuzunu kay
bettik. Yenisini alacağımızdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Fratelli Allotti 
Gıuseppe Allotti 

lzmir tramvay ve 
elektirik sosyesin
den: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
ceryanm bu ayın 9 uncu gü
nü saat 10 dan 10,~0 a kadar 
Yusufdede, Mısırlı caddesi, 
Değirmendağ, Eşrefpaşa so
kakları ile mücavir sokaklar
da kesileceği sayın abonele
rimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

LINJEN • OSLO rinci teşrine kadar Londra ve rinci teşrinde PiRE, MALTA 
"BOSPHORUS,, motörü 1 Hul için yük alacaktır. MARSIL YA, ve CEZAIR için navlunlardaki değişikliklerden 

22 ilk teşrinde bekleniyor, 1 "MARONIAN,, vapuru 19 yük alacaktır. acenta mes'uliyet kabul et-
HA VRE, DIEPPE, DUN- birinci teşrine kadar Londra ZEGLUGA POLSKA mez. Daha fazla tafsilat için 
KERK, ANVERS, DiREKT ve Leith için yük alacaktır. "SARMACJA,, vapnru 2 ikinci kordonda tahmil ve 
ve NORVEÇ limanlarına yük LIVERPOOL HATTI birinci teşrinde doğru AN- tahliye binası arkasında Fra-
alacalctır. "DRAGO,, vapuru 7 bi- VERS, DANTZIG ve CDY- telli Sperco vapuru acentasına 
S.A. ROY ALE HONGRO· rinci teşrine kadar Liverpool NIA için yük alacaktır. J müracaat edilmesi rica olur. 

iSE DE NAVIGATION ve Glasgov için yük alacaktır. ilandaki hareket tarihlcrile Telefon: 2004 2005 2663 
DANUBIENNE-MARITIME "EGYPTIAN,, vapuru 15 

BUAPEEST birinci teşrinde Liverpool ve lllllllllUlllllllllllllllll1i1t. Doktor ,lllllllllllllllllllUllllllllll 
•SZEGED,, motörü 13 ilk Swanseadan gelip yük çıka- = := 

tqrindebekleniyor BELGRAD racaktır. ~ A Kemal Tonay = 
NOVISAD, BUDAPF..ŞTE, DE~TSCHE LEVANTE-LIN_IE ;;; • • ~ 
BRETISLA VA VIY ANA ve HERAKLEA,, vapuru bı· =.Bakterıgoloı ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassısıE 
LINZ İ'"İD yu""kİiyecektir. rinci teşrin ortasında Hambu~g ~ Basmahane istasyo~u karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı· § 

Y Bremen ve Anverst\!n gelıp := lı ev ,.e muaycnebaneeınde sabah aııat 8 den ak~m saat 6 a kadar = 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10-936 dadır 
Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi· 

lUmum bayilerde satılır. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Destere, freze, erkek vesaire 
Tahmin edilen bedeli 34,400 lira olan yukarıda cinsi yaı·lı 

malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 19/11/936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. . 

Şartname bir lira 72 kuruş mukabilinde komisyondan verr 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2580 lirayı havi teki~ 
mektuplannı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ve~ 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncO 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyon• 
müracaatları. 2 4 6 8 575--' ---

SERViCE MARITIME yük çıkaıacaktır. = haııaJanm kabul eder. = 
ROUMAIN BUCAREST Tarih ve navlunlardaki de- 5 Müracaat eden hastalara yapılması liizımgclen sair tahlilat ve :::, ' ~ 
"DUROSTOS,, vapuru 28 ğişikliklerden acenta mes'u- ~ ~~~~~ko~~om°:~:;::aeı:~:ı:n:~::°:~nd:a:~:z!~~~myı:;~r. cevza = fzmİr M hasebeİ bUSUSİye mİJ' 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS- liyet kabul etmez. •t11llllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllilllll Telef on: 4115 llllllllm dÜr füg"' Ünden: 
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması Bedeli sabıkı Yeri Cinsi ND-
olarak BELGRAD, NOVI- Lira 
SAD, BUDAPEŞTE, BRA- 42 Karşıyaka Celal bey iktısat sokak ev 24 

TISLA VA VIYENA ve LlNZ ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi Y!; 
"' zılı akar bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 ~ 

için yük alacakbr. müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların şertİ!' 
GANADIAN PACIFIC öğrenmek üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti "at" 

STEAMSHIP L TD. dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü ~ 
QUEBEK ve MONTREAL ~~-

1 
r 

1 
15-10-936 perşembe günü saat 10 da encümeni vilayete P'-

için her hafta LIVERPOL' dan ""1ii'9 racaatlara ilan olunur. 644 2 4 6 8/ 
hareket eder. KAMADA'nın Jzmir iJj daimi encÜmeDİDdeJIS 
limanlarile dahili şehirlere iz-
mir' den direkt konişmento 
verilir. 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
balanda bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Dr. Demir Ali 
Kanaçı ollıı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elbamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfur 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed'• müracaat 

'"! 

Boyu Genişliği Eni Muham- Alına- Tutarı 
men fiati cak adet Lir• 

Küçük boy 55-60 24-26 24-26 13 382 4966 
Orta .. 7 5-80 24-26 24-26 17 t 4 2.38 
Büyük .. 80-85 50-55 30-35 26 54 t 404 

450 66081" 
Sobaların üst ve alt kısımlan dökme demir, etrafı kB ~ 

s~ç •. içleri. a~eş .. tu~lası. ile tuğlalanmış olacak. Kok, maden Ji 
sımıkok gJbı komurlerı yakmağ'a elverişli bulunacak ve 1 
malı olacaktır. Jı 

lzmir ili okulları için yukanda cins, miktar ve evsafı r"ıa 
1 450 soba kapalı zarf usulile 1/10/936 tarihinden itibaren~ 
' gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele r;., 

496 lira teminat yatırılması lazımdır. Tek lif mektuplat'° ı,e 
~ ~ A,lr AJPt_ ~ ihale günü olen 22/10/936 tarihine tesadüf eden perl~ııa ol-

~alLMMilılııi• 4~~ Wll!J lfllll' ~ ~ günü saat 10 a kadar lzmir ili daimi encümenine verilnııf 
- Rl o' JI ıu ~· ması şarttır. Ayni günde saat 11 de ihale yapılacaktır. ~ 

KllrUf 
Sobalardan 237 lzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş, 6 Kara~ e-; 

16 Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 Torbalı, 1 6 
yındır, 12 Kuşadaşı, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 BergaJll" 

• Dikili, 21 Urla'da teslim alınacaktır. . eıJ"_ 
,.----,--- - -- --1 Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak istı~Ja-' 

başvurmaları ilan olunur. 4 8 13 18 6 
L ... ra et~ .C.1~-=--~-' rin hergün çalışma saatleri içinde lzmir Kültür direktörlıu~7 

~~~...................................... 1 

Piirı· en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
relılerı rahataız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


